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 سانلا ىلإ هناحبّس هلسرأ ¢ نيلسرملاو ءايبنألا متاخ دمحم اندّيس ىلع ُمالّسلاو ةالصلاو

 را ر ا
 .[46-85 : بازحألا] © اريُِماجاَرِسَو ذاب هلآ لإ اًيِعاَدو 9 مزو موا دهس 3 ةفاك

 . نيدلا موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو « هبحصو « هلآ ىلعو < هيلع كرابو مَّدَسو لص مهللا

 : دعب اأ

E E E الا 

 يف ثيدحلا بيبط ايو « نيثّدحملا دّيس ايو « ةذتاسألا ذاتسأ اي» :هلوقب هبطاخ ملسم مامإلا

 .«هللع

 ص ¢ فهرملا ينيدلا ساسحإلاو ¢ عرولاو ¢ حالصلا يف ةيلاع ةناكم يراخبللو

 اهفّلخ يتلا ة ةريبكلا ةورثلا نم مغرلا ىلع « يويندلا فرتلا نع عفرتلاو « دهزلاو « مركلا

 باري لأ دنعامو 3 : ىلاعت هلوقب ًانمؤم « ناسحإلاو يلا هوجو يف ًاقْفْنُم ناكف « هدلاو

 رفقا

 َبتُك نإ ىتح « هنيدو « هقلُحو « هملع يف ىهاضُت ال ةبترم يراخبلا ٌمامإلا أبت دقو

 هرثأو ‹ هترهشو « هتمامإو < هدف ‹ يراخبلا نأش ةهابنب تدهش تاقبطلاو مجارتلا

 . لحترا وأ لح امنيأ نسحلا

 كلت ةمدقم يف يتأيو « هبعك ٌرلعب دهشت ةيملع تافلؤم يراخبلا ٌمامإلا فّلخو
 ثيدح نم رصتخملا دنسملا حيحصلا عماجلا» ىكسملاو «يراخبلا حيحص» تافّئصملا

 لالخ هفتصو « ةردانلا ةيانعلاو « ةقئافلا ةقّدلا هيف ىخوت دقو .«هماّيأو هتنّسو ةي هللا لوسر



 2 اسا سب الا دخ ةف لحدا 2 ثيدح فلأ ةئمتس نم هجكخو < ةنس ةرشع تس

 . نيتعكر ةالصو

 هلف « هدعب امو يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةنّسلا راهدزا يف قيمع رثأ يراخبلا حيحصلو

 «دواد يبأو ٠ يذمرتلاو < ملسم مامإلاك يوبنلا ثيدحلا يفَتصُم ىلع ةدايرلاو قيسلا اضف

 اورثأت ثيح < مهريدقت عضومو 2 مهذاتسأو « مهمامإ يراخبلا ناكو . مهريغو 2 يئاسنلاو

 . مّدقتلاو لضفلاب هل اودهشو < هب

 نوكت « دحاو دّلِجُم يف يراخبلا حيحصل ةنقتُم ةعبط جارخإل ةينلا تهّجوت دقو « اذه

 دقق عملا ةاذشو ملعلا بالطل ًاسينأ

 ثيدحلا راركت ماقرأ انعضو ثيح < حيحصلا اذه ىلع نيعلّطملا مدخي لمعب انمق دقو
 ةلوهسب ثيدحلا َجاَرُي اذبو « ًاقحال مأ ًاقباس ثيدحلا ناكأ ءاوس ‹ هلك حيحصلا يف دحاولا

 .هراركت تارم ددع ناك امهم

 انعبطو « اهماقرأ عم تاحفصلا ىلعأ يف ذ ةدراولا بتكلا ءامسأ انعضو اننأ ىلإ ةفاضإ

 . رظنم لمجأو « ربخم قدصأ ىف ادب ثيحب « نينولب حيحصلا

 3 انيدلاو فئاحصو « انفئاحص ىف كلذ لعجيو 2 باوثلا ريخ انبيثُي نأ لأسن هذدحو هّللاو

 . ميلس بلقب هللا ىتأ ْنَم الإ نونب الو لام عفني ال موي

 .نيمحاولا محرأ ايآملع انذزو « انتمّلع امب انعفناو < انعفني ام انمَّلع مهللا

 .نيملاعلا ثر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ها 477 /مرحم // يف قشمد

 مل /راذ/١



 ۷ هولا تاكا

 ا ا ا ار

 يحولا عدب باتك- ١

 رايب هللا لوسر ىلإ يْحّولا ٌءدب ناك فيك باب ١
 «ءودعب نم لاو جو لإ َنَيَحْوأ انك كل آَِيَحَوَأ اإ  ہرکذ َّلَج هللا لوقو

 ٍديِعَس نب اىيحي انَثَّدح :لاق ٌناَيْفُس انّتَّدح :لاق ريبزلا نب هللا دبع ُيِدْيَمُحْلا انثَّدح 5

 :لوقي يلا ٍصاَقو نب ةَمَقلَع عي هلأ نَا ميه ارب نب ُدمحُم يتربخأ :لاق ٌيراصنألا

 اَمَّنِإ) : لوق ةا هللا َلوُسَر ٌتْعمَس : لاق ربنولا ىلع هنع هللا يضر باطلا نب رمع ٌتعمس

 ىلإ وأ « اهُبيِصُي اند ىلإ هره ثناك ْنَمَف « ئوت ام ام ٍءىرْما لكِ امنو « ِتاّيّنلاب لاَمْعَألا

 . اهيَلِإَرَجاَه ام ىلإ ُهتَرْجِهَف « اهني ةَأَرْما
 ]10 , 554420 هداله0 لما يها اإ

 باب۲

 تاع نموا كج هر نب اع نم كإم نوكأ :لاق َففّسوُي نب هللا دبع انئّدح ۲

 : لاف ای هللا لوس e ږ فف

ETِسرَجْلا ةلَصْلَص لم ينيتأي ًانايحأ» لا  

 ينْمَلَكُيم ُدلْجَر ُكَلَمْلا يِ لحي اَاّيْحَأَو ٠ مانع دودو يلح نأ

 ا نع للا يضر ةَسِئاَع ثل . «لوَعَي ب اَم عَ

 75١18[. : يف هفارطأ 7 ثيدحلا] ٠ اقَرَع دص هيبج َّنَِو ُهْنَع مصقيف د دولا

 باي“

 رْيبَرلا نب : ةَوْرُع ْنَع باش نبا ِنَع ليقَع نَع ُثْيَلا اتٿ :
 ® اصلا هزل يتلا ني قا لور يب ءى ات نأ : تل هنأ َنْيِنِمْؤُملا ما ةَشئاَع ْنَع
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 ولْخَي َناَكو « ُءالَخْلا هيلإ َبَبُح مث . حبلا قلف لثم ْتَءاَج الإ اؤر یری ل ناکف « مولا يف

 دورو ِهلْمَأ ىَلِإ ع عرش ذأ لبق ودعنا تارک ابل - علا رو - هيف ْثَّنَحَتيِف ءارح راغب

 اجل . رج راغ يف رز وحلا اج ی « اهلية جند لإ بيو  َكلْذِل

 0 دْهَجْلا ينم غلب ىَّتح يِنَطَعف يِنََحَأَف :لاق : ءىراَق انآ ام :َل

 sS نح يذلا يِنَطَعَف يِنَذَحَأَف . ٍءىِراَقب اتا ام :ُتلق .أرقا : لاقف يِيَلَسْرَأ

 i لاق سر م « للا يت يندَحَ . هى ْ

 فجر كيما لوم اب حجر رف € مالا كرو أرثا (ي) قع نم نسل َقَلَح 6 َقَلَح یَا كر مسا

2 1 

 ت ءور . يِنولُمَز يِنولّمَر : لاقف اَهْنَع هللا يضر ٍدِليَوُخ ِتنب ةَجِيِدَح ىَلَع َلَخَدَف « ُهُداَوف
 دخ ْتَلاَقَف . ييف ىلع ُتيِشَح ذل :ربخلا اَهربْخَأَو جيدي اقف « حولا ةن َبَمَذ

eمولا بي ن لكلا ختا  
 نب و وپ نأ ٿڪ جيد هب تقلا .قَحْلا بئاوت ىَلَع ُنيِعْنو ‹ َفِيَّضلا يِرْقَت

 بكي َناَكَو « ِةيِلِهاَجلا يف رَت ارا َناَكَو - ةجيدخ مَع َنْبا - ىلا دب نب دس نب لق

 ذق اريك حبش َناَكَو « بكي نأ هللا َءاَش ام ةت ةئئاربعلاب ليجنإلا َنِم بكي « يارا بانكا
 اًذاَم يخأ َنِب اَي :ُةََرَو ُهَل َلاَقَف . َكيِخَأ نبا نم عما مَع َنْب اي : ةَجيِدَح هَل ْتَلاَمَ « يو
 مم .ئأَر ام ربح - لكك هللا لوسر هر بخاف ؟اىرَت

 : ال هللا ل .E كمْوق ا جري ذإ ايڪ وأ يتبل اعجب اق يکي اج ۰ يسوم

 e ا إ هب تج فج ام لوب طق لج ِتأَي مل معن :َلاَق ؟ْمُه َيِجِرْخُم و

 3 مخول رتو يفوت نأ ةقرو بسن 0 ا ًاررَرُمارصَن كْرصْنَأ َكُمْوَي ر

.] 1545٠ €۹0V c £407 400 5:98” , 4۲ : [ىف هفارطأ ۳ ثيدحلا 

 ا ا هثي د يلف اقف رولا ويل نع لت ازا لاق
 ديد

 ِءاَمَّسلا نيب م يسرك ىَلَع ٌسِلاَج ِءارحب يِنَءاَج يذلا كلما اِف يِرَصَب ُتْمَقَرَف « ِءاَمّسلا

ref 

 لا اج : ا هللا َلّرْنَأَف ا :ٌتْلُقَف تْعَجَرف هلم تْبعْرف 3 ٍضْزأألاَو

 هللا ُدِئَع ُهَعَباَت . باتو حولا يوق « خرا () ذل كيو © گن كرو 9 زی
 و

 .«رداوب» لاق )2 ٌّيِرْهّزلا نع داَّدَر نب لاله ُهَعَباَتو < حلاص وُبَأَو َفُْسوُي

 ر

 نب لل

 YE] 45844 19554 °1 21974 ۹۲۳ 2 491737 ‹ ۳۲۳۸ : ىف هفارطأ_ ٤ ثيدحلا]



 ١ يحولا ءدب باتك- 9

 باي:

 ١ نب نسون ان دعب لاق ةناوع وب اد »لاك لاتا ن رمو
 : لاق «-دي لجعل َكَناَسِل -وب رع ال » : لاحت هلوق يف ٍساَّبَع نبا ِنَع ِريِمج نب ُديِعَس اَنْنَدَح : لاق

 امهر سابع ّنْبا ُتْيَأَر اَمَك اَمُهُكَرَحَأ اَنأ :ٌديِعَس َلاَقَو .اًمُهكرَحُي لك للا لور نا
 : لاق منان معج اتع نإ ا دوب هب لجل كناسل وب كر ال » لاحت هللا َكَرْنأَف - هيتس كّوحف -

 نيم ْتصْنأَو هَل هَل ْعِمَتْساف : لاق 4 منار مّ هنأ اذ 3 قت ر رص يف كل تن
 « َعَمَتْسا ٌليِرْبج ُهاَنَأ اذإ كلذ دعب لكي للا ُلوُسَر ناک .ُهَأَرْقَت نأ انيلَع نإ هئ مَنَ

 ۷٥۲٤[. 060414 049794917849117 : يف هفارطأ_ه ثيدحلا] ٠ أرق امك لكي وَلا ارق ا

4 
 ع نأ

 بايه

4 
0 

 0 .ح . ٌيرْهّزلا نع ُسْنوُي اَنَرَبْخَأ 0 : لاق ُناَدِبَع انثَدَح _

 درمخَأ لاق ُهَوْحَن َيِرْهزلا ِنَع رَمْعَمَو سوي انرَبخَأ :َلاق هللا دبع اترا :َلاق دمحم نبا
 َناَكَو « سالا َدَوْجَأ لكي هللا ُلوُسَر ناك :لاق يما نبا نع هلا دیت نبدا ن2

 . َنآْرَقْلا هسرادْيف َناَضَمَر ْ : ْنِم قليل لك يف هامل َناَكَو « ٌليربج ُهاََْي نيج َناَضَمَر يف ن نوا

 . ةلسْرُملا حيلا َنِم ا دو هلك هللا ف

 أ 1

 باب ٦

 ينربخأ : لاق ّيِرْهَرلا نع ٌبْيَعَش اًنَرَبْخأ :لاق عفا نب ْمَكَحْلا ناما و دخ  3 i ۹ 00 aو 8 .٠ ا و ٤

 ر رلرادنل نأ نوتشم نب 2 د نیر دبع نيرا یم
 و 0 ٤

 ناگ يلا دما يف ٍماّشلاب راجت اوُناَكَو ١ شرف نم پک يف ِْيَلِإ َّلَسْرَأ لقره َّنَأ هر |
 4 00 7 و 34

 ِهِسِلْجَم يف ْمُهاَعَدَف « ايل ْمُهَو هوتا « شرق راق نانا ايف دام لكي هللا لوح
 ع 2ر E 22 را 2

 يذلا لكذلا ذهبت ترو وأ ْمُكُيَأ :لاقف ِهِناَمْجْرَت ما « مْوُولا ٌء ام هل

 ناخ اويكو + ىلع هوندا : لاقف .ابسَت حهئرقأ ان تلق و
 .هوُدكَف يبن دف لُجولا اذه لاس يئٳ مهل لق : : هنامجْرَتل لاق مث هره دنع مولع

 فيك : لاق نأ ُهْنَع يناس ام ل لوا ناک مث . هلع گلابن لاول نأ ْنِم ُءاَيَحلا الْوَل لاوف

 هل لق لب طق َدَحأ مكن وَلا اذه لاق لق : َلاَق . بس وذ انيف َوه تلق ؟مكيف ُْيَسَن



 يحولا ءدب باتك- ۱۰ ١

 وعي س للا ٌفاَرْشَأَف :لاق .ال :ُتْلق ؟ٌكِلَم ْنِم هئاَبآ ْنِم َناَك له :لاق.

 دحأ ٌدَتْرَي لهف :لاق . هودي : تلق ؟َنوُصُقْنَي مَ َنوديَِيأ : لاق .ْمُهُواَفَعُص لب :ُتْلُقَ

 أ لبق ذكلاب هتومِهّتت منك لف :لاق .آل :ُتْلق ؟ديف َلُخدَي نأ دعب هديل ٌةَطْخَس ْمُهْنِم
 لِعاف َوُه ام يِرْدَن آل هدم َدُم يف هم نحو ءال : ُثْلَق ؟: ُرِدْغَي لف : لاق .ال : ُْتْلَق ؟لاق ام لوم
 : ُتْلق ؟ةوُمُتلَتاَف لهف :لاق .ةَمِلَكْلا هذه ء ُريَع ائيَش ايف ُلِخدَأ ةملك يكد ْمََو :لاق . اهيف
 yy یر ني برحلا : تلق ا مكا َناَك فيك :لاق . مَعَ

 وي اَم اوکرناو ٠ ايش هب اوُكِرْشن لو ةدخو هللا اوذكغا لوق :ُتْلق ؟ْمُكوُمأَي اد دام لاق

 ر e ٍةَلّصلاو ٍفاَمَعلاَو ِقْدّصلاَو ٍةالّصلا َرومْأَيَو . مكؤابآ

 لاق لَه َكْئلَأَسَو. اَهِمْوَق بست يف ُثَعَبُت بث لولا َكِْذَكَف « بست وذ مكيف هلأ َترَكَذَف هست

 لج : تلقب لولا اذه لاق َدَحأ ناك ول : ُتلقق < ال ن َتْرَكَذَف ؟لوَقلا اًده ْمُكنِمّدَحأ

 َناَك ولف : تلق ۽ ال ْنَأ َتْرَكَذف ؟ِكَلم نِ هئابآ ْنِم ناك ْلَه َكّتلأَسَو . ُهَلِبق ليف ٍلوقي يِسَنأَ

 نَا لبق ٍبِذَكلاب ُهَنوُم رمه مُک لَم كأس .ويبأ كلم ُبْلطَي ُلْجَو : كلف ال اان
 ىلَع بذكيو سالا ىلع بذا ذيل نكي مل هلأ فرعأ ذَقم « ال نأ َترَكَذَف لاق ات لول

 عات | ْمُهَو « وعيا مُهءافعض نأ َترَكَذف ؟مُه مؤافعص مآ ُهوُعبلا سالا تارشا َكّتلاَسَو . هللا
 . ريتا اخ

 ع ف يس طاف .ٍلسْملا

 غال لشؤلا كِذكو « ال ذآ تركذف ؟ديَيلَم كامو َبولَقلا همش ا اک نيج

 داع ْنَع مكاني ائيش وي اوگرش الو هلل اود نَأ مرم أَي هنأ َتْرَكَذَف ؟مُكْوُمأَي مب َكتلَأَسَو

 ّيمدك ِضْوَم ُكِمَيسف اقَح لوقت م ل ماو ِناَنْوَألا

 TR « کنم هنأ ٌظ ْنُكأ مَل جراح هلآ مَلعآ ثنُك ذقرو .نْيتاَه
 ت ےک
 ا َدْنع ُتْنُك ولو « ُه َءاَقل ٌتْمَّسَجَتل

 2 لقَرِه ىلإ هعَفَدَ ؛ ىَرْصُب ميِظَع ىلإ ٌةّيْحد هب َتَعَب يذلا ةي ا هللا ٍلوُسَر باتي اَعَ مث
 : هيف اذ « ُهَأَرَقف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دا عبا ٍنَم ىَلَعٌمالَس . . موؤلا ميظَع لقَره ىَِإ هل اوُسَرَو هللا ِدْبَع ٍدمحُم نم

 : ا نيتّرَم َكَرْجَأ هللا كت وُب ْمَلْسَت مِلسَأ « مآلشإلا ةياَعدب َكوُعْدَأ ياف



 ١ ولاء ناتكد ا

 ءوب ارشح اأو هلل لب لآ أ سبو e ماوس وتم 91 الاسم 4 أ" لها 9و ني سيرألا من

 000 ءمو ساو هه ر ب 5 هع

 تومي 5 ر لو اسس

  OSْبَحَّصلا ُةَدنع 2 « باتكلا ةءارق ْنِم ْعَرْفَو ل لاق ال «

 انج رخأ نيح ناجا انجرخأو « ُتاَوْصلا ِتعقتزاو  EEب يأ ا

 رفصألا ينب ُكِلَم ةفاخَي هل  o.مالسإلا يلع هنا لذ ىح وظل انقوُم تز

 َنيِح لقه نأ ثّدحُ مالا ئَراَصَت ىلع اقش - لقَرهَو ءاليا ٌتحاص - ٍروطاَّنلا نبا َناَكَو

 نبا لاق يلا اجلا ماع ًءايليإ مِدق
 َنيِح َةلْيَللا ُتْيَأَر ينإ :ه َنيح مهل لاَ « ٍموُجّنلا يف رني ءاَرَح لقه َناَكَو : روا
 ا هو ةطشو « َرَهَظ ذق نالا َكِلَم موُجّلا يِف ٌترَظَت
 مه امنيبف . دوهتلا ّنِم مهيف ْنَم اولتقيف كلم نادم ىلإ بُكاو « ْمهنأَش كهي 5اف « ُدوُهيل

 O اكلك . لک للا لور ربح ْنَع وُب َاَسَغ كلم هي لَسْرَأ لر لقه يأ مهرمأ ىلع

 ٍنع هلأسو « نِيتْخُم هنأ هوئّدحف « هيلإ اورظنف ؟ال مآ وه ٌنَبْحُمأ اورظلاف وبهذا : لاق ٌلقّره

 ىلإ لقره بتك مث . رّهظ دق ِةَمألا هذه كلُم اذه :لقّره لاقف . . نوني مه : :لاقف بّرعلا

 a نا ساس لا درا ملعلا يف هري اکو « ًةيِموُرِب هل ٍبحاَص
 مورا ِءامظْعل لقَره َنذأف .+ ئي هلو اک يبنلا جورُخ ىلع َلقَرِه يأَر قاي هبحاص نم با

 يف ْمُكَل لَه ٠ موؤلا َرشْعَم اي: لاق َمَلَطا مَن تَقَُكَف اهياوبأتَرمأ مث « صحب هل ةر يف

 الإ ٍشْحَوْلا رمح َةَصِيَح اوُصاَحَف ؟عيبنلا اذه اوعيابتف م ككلُم بْب ْنَأو دشؤلاو حآلفلا
 .يلَع مهو : لاق ناميإلا نم سيو فَقَامَ « ْتّقَلُع دق اهوُدَجَوف باوبألا

 ارو هل ودك ْتيَأَ دقق  مكييِد ىَلَع مكتّدِش اهب ربتخ أ افنآ يِتلاَقَم تلق ين : لاو

 . ّيِرِهّزلا نع ُرَمْعَمو ُسْنوُيو َناَسْيَك نب ٌحلاص هاور . قره ٍنأَشَرخ :آ كلذ ناكق « هنع

 cT ¢ OA cC Eoof TIVE TAVA كن: الك TTA! «0Y : ىف هفارطأ ۷ ثيدحلا]
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 معا کلا مام

 نامدالا باتك-؟

 «سْمُخ ىلع ٌُمالسإلا e لوق باب ١

 مقدر « ميكي اسیا اودادرل 8 : ىلاعت هللا لاق . ُصَقْنَيو ديرو ٠ « عفو لوق وهو

 ادت ط4 رهو مُمللاََو یک ردا اوده نو » ما ا لآ ها ڈرو » «ىَدُم
 لعلك 8 ا اء رز اتا اسیا هوه دار مڪي 3 لوقو < اكيإ ارتا أا

 هلل يف حلاو © اإ اواو 'ىلاعت لوقو انسب | مدار موكا » ةركذ

 ناميإلل َّنإ : ٌيِدَع نب ٌيِدَع ىلإ زيزعلا دبع ْنِب ُرَمَع بتكو .ناميإلا نم هللا يف ٌضْْبلاَو

 مل اهُلوْكَتْسَي مل ْنَمو « ناميإلا لَمكتشا اهلَمْكتْسا ِنَمَف ؛ انتسو ًادودُحو حئارشو ضئارف

 مكتبخص ىلع انأ امف ْتْمأ إو « اهب اولمعت ىتح مكل اهيبأسف شِعأ نإف « ّناميإلا لوكس

 لاقو . ةعاس ْنِمْؤُن ان نسِلْجا : ْذاعُم لاقو . 4 لَك نيم نكلو 9 : ميهاربإ لاقو . صيرحب
 َعََي ىتح ىوُتلا ةقيقح دبا غلجي ال : َرمُع ربا لاقَو سلك دالا لا :دوعسم نبا

 لاقو .ًادجاو ًانيد ُهاّيِإو دّمحُم ا ٌدِهاجُم لاقو .رذصلا يف كاح ام

 ةَّنْسو ًاليبَس : «اجاَمْنِمَوَدَعَرْس 9 ساع نبا

 رع 0 باب- ۲

 n : هلك لو لاق اعلا يير کوش

E ET 

 2 :éto\o]. يف هفرط- ۸ ثيدحلا] نامر



 5 ناما تاک

 ناميإلا روما ب بايد"

 سس ءم

 وول هلأ نماء نم يلا نك رمل ِقِرْشَمْلا ق مک وج و أولو نأ لآ سا 7 : ىلاعت هللا لوقو
 ناو او نيكلسملاو سلاو فرا یود بح ي لع لالا ناو َنَيبلَاَو تدكلاو َدَكِلَمْلاَو آل

 دتلو ودع اإ نود هکر كولا گوا او هزل اأو با ند لیا ليل
 EE 4 2 ر ر ا “ سل ل تي ال ص ر .
 . ةيألا 4َنوُمِمْؤَمْ ملا حلفأ دق » نوقم وقتل مه كمل َكِيَلْوُأَو اوفَدَص دلا َكِيلْوَأ سالا نویو هَ او ءاسابلا ف

 الب نب ٌناميلُس انثدح : لاق ُيِدَقَعلا رماع وبأ | انثدح : لاق دمحم نب هللا دبع انّثَّدَح - -۹

 ٌناميإلا» : لاق الب ئبنلا نع هنع هللا يضر َةَريَرُش بأ نع حلاص يبأ نع ٍرانيد نب هللا ٍدبغ نع

 .«ناميإلا ىم ةبعش ةءاّيحلاو « ٌةَيْعَش دولسو عضب

 ِهِدَيَو ِهْناَسِل ْنِم َنوُمِلْسُملا َمِلَس ْنَم مِلْسُملا باب ٤

 نع َليعامسإَو ِرَفّسلا يبأ نب هللا دبع نع ٌةَبْعَش انت : لاق سای يبأ نب مدآ انئَّدح - ٠١
 َنومِلْسُملا َمِلَسْنَم ْمِ لا : لاق ل عربنلا نع امهنع هللا يضر درمع نب هللا دبع نع عيبْعسلا

 :ةيِواعُم وبأ لاقو هللا دبع وبأ لاق .«هنع ُهللا هت ام َرَجَه ْنَم ٌرِجاهُملاو « ِهِدَيَو هناسل نم
 نع واد نع « ىلعألا دبع لاقو . الب يبنلا نع هللا دبع ُتْعِمَس :لاق ٍرماع نع ذواد انثّدح

 .[1484 :يف هفرط- ٠١ ثيدحلا] . ايي يبنلا نع هللا دبع نع رماع

 ؟لضفأ مالسإلا يأ باب٥ 1

 ني ةد وا انثدح لاق « يبأ انثدح : لاق غ ُيشَرُفْلا ٍديعَس نب ىبحَي نب ٌديعَس اند ١

 فا لوس ر اي :اولاق» : لاق نع هللا يضر ئسوم يبأ نع درب يبأ نع درب يبأ نب هللا دبع

 . «هذّيو ِهِناَسِل ْنِم َنومِلْسُملا َمِلَس ْنَم : لاق ؟”اضفأ مالسإلا يأ

 مالسإلا َّنِم ماعّطلا ماعطإ باب- ٦

 ا دع نع ٍرْيَخلا يب أ نع ديزي نع ُثيَّللا انثدح : لاق ِدلاخ نب وُرْمَع انثّدح- ١١

 اَرْثَتَو « ماعّطلا مط :لاق ؟*: ُْيَخ مالسإلا يَ : لو يللا لاس ًالْجَر َّنأ امهنع هللا يضر

 .[ ۲۸ :يف هافرط_ ١7 ثيدحلا] .«فرغَت مل ْنَمَو َتْفَرَع ْنَم ىلع ماسلا

 هسفنل بُت ام هيخأل ّبِحُت ْنأ ناميإلا ّنِم باب-۷

 نع نع لنا يضر ىلا نع ةدانق نع ةع نعاس اع : لاق ٌدَّدَسُم انثّدح - ۳



 مكذحأ ْنِمْؤُي ال : لاق كي يِنلا نع سا نع ٌةداتق انثدح : لاق ٍمّلعملا ٍنْيَسُح > ْنَعو اب يبنلا

 ی ا كدت كل

 ناميإلا نو2 لوسؤلا بح باب-۸

 نع جرعألا نع دانّرلا وبأ انثدح :لاق ٌبيَعش انربخأ :لاق ناميلا وبأ انئّدح _ ٤
 < عو ٤ و

 ر ا نوي ال ت سنت يذلا و: :لاق ا هللا لوسر نأ ةنع هللا يضر ةريره يبأ

 كا

 6 يتلا لاق : لاق TT لاق مآ الجو .ح e .ةلي بلا نع

 .«َنيِعَمْجَأ ِساّنلاو ِهدَلَوَو هِدلاو نم هيلإ ٌبَحَأ نوكأ ىتح ْمُكُدَحَأ ُنِمْؤُي ال١

 ناميإلا ةَوالَح باب-۹

 نع ُبوُيأ انثدح : لاق ْييِفَقَّتلا ٍباَّمولا ٌدبع انثدح :لاق ىَّنَثملا نب محم انثّدح
 هللا لوکی نأ : ٍناَميإلا وح جَو هيف َّنُك ْنَم ٿ ثَالث» : لاق لک يينلا نع سن نع ةَبالق يبأ

 رفكلا يف َدوعَي نأ هركي أو « هلل الإ ةف ال ملا بُ ْنَأو « امُهاوس امم ميل ًبحأ ُهَلوسرو

 .[1441 ١ 3041 ۲۱ :يفهفارطأ_ ١7 ثيدحلا] ٠ راسلا يف فذ ْدَقُي نأ رکی امك

 الا بخ ناميإلا 8 ةمالَع باب- ٠

 ضْعُب قاما آو 2 ا تح - ناميإلا د ةيآ» :لاق لك عملا نع (ي:] ثعمس :لاق

 ۳۷۸٤[. : يف هفرط_ ١7 ثيدحلا] ٠ .«راصنألا

 باب-١۱

 ذاع َسيِرذإ وبأ ينربخأ : لاق ٌيِرْهّزلا نع ٌبيَعُش انربخأ :لاق ٍناَمَيلا وبأ انئّدح 11
 ةليل ِءابَقُّلا ُدَحَأ وهو « ًاردَب َدهَش َناكو - - ةنع هللا يضر ٍتماصلا نب ةدابع َّنأ هللا دبع نب هللا

 N هياحصأ ْنِم هب ةباصع هلو و لاق ي هللا لوسر نأ - ةبقعلا

 i ني هور ناهي اونا الو « مكدآلؤأ ولفت آلو « اوز لو « اوقرسَت الو « آئيش

 َكِلذ ْنِم باصأ نمو « وللا ىلع ُهُرْجَأَف مكنم ىَقَو ْنَمَف . ٍفورْعَم يف اوصل الو « مكِلُجَْأو

 نإ : هللا ىلإ َوُهف هللا ُهَرَبَس مث ًائيش َكِلْذ ْنِم باصأ ْنَمو « هلّةَراَمَك َوُهَ اينُدلا يف بقوُعف ًائيش



 ١ نالا تاک

 237897 2, ۳۸۹۲ :ىف هفارطأ - ۱۸ ثيدحلا] . كلذ ىلع ُءانْعَيابف . (ةيقاع َءاَش نو « دنع اَمَع ًءاش
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 ِنَتفلا نم ُراَرفلا نيّدلا ّنِم باب ۲

 نب ٍنْمحَولا دبع نب هللا دبع نب ِنْمحَرلا ٍدبع نع ِكلام نع َةَمَلْسَم نب ملا دبع انئّدح ۱1۹

 نأ ُكشوُيا : هلي هل هللا لوسر لاق :لاق هنأ ٌيِرْدُخلا ٍديعَس يبأ نع هيبأ نع َةَعَصْعَص يبأ

 لا اعدل ُدِفَي ١ رطقلا عقاوَمَو « ٍلاَبجلا َفَعَش اهب م عبي مَع مِلْسُملا ٍلاَمَرْيَخ َنوُكَي

 ثيدحلا] ١9 یف هفارطأ_ : ٠٠#" 50٠" , 5496 « ۷۰۸۸[.

 ::الک یبا لوق باب_ ١١
 :ىلاعت هللا لوقل بلقلا ٌلعف ةف ٍرعملا ََّأَو , «للاب ٌمكُمّلْعَأ انأ»

 4ک یواف تبسک اب مكاوي ن کو #

 ناك : تلاق ةّشِئاع ْنع هيأ ْنع ماَّشه ْنع ةدْبَع انربخأ : لاق مالَس ْنب دمحم انثّدح ٠
 كييك اَنْسَل اَنِإ :اولاق .َنوقيطُي امب ٍلامعألا ّنِم مهَرَمَأ ؛مهرَمأ اذإ لك هللا لوسر

 لا توغل نت تضخ .َرخأت امو كند نِ مدت ام كل رفع دق هلا نإ 3 ا لورا

 . انآ للاب مكَمَلْعَأَو ْمُكاَقْنأ نإ : لوقي َمُن ِهِهْجَو يف

 ناميإلا نم ِرانلا يف ىَقّلُي نأ ُهَركَي امك ٍرْفَكلا يف َدوعَي ْنَأ هرَك ْنَم باب 4

 ٍنع ُهنع هللا يضر سا نع َةداَتق نع ُةبعش اَنَنَدح : :لاق ٍبْرَح نب ٌناميِلُس انئّدح ۔ ۲١

 E ا ةلوكرر O O 3و نك نت تال : لاق ايب يبنلا

 امك هللا هذن ذإ دعب رفُكلا يف وع نأ ُهَرْكي ْنَمَو « ل لإ هوُ ال ادب ٌبَحَأ ْنَمو « امّهاوس

 .[15 :ثيدحلا رظنا] . «راّثلا يِفاىَقْلُي ْنَأ ُهَرْكَي

 لامعألا يف ناميإلا لهأ ٍلّضاَفَت باب-

 نع هيِبَأ نع ينزاملا ئبحي نب ورمع نع كلام ينكح :لاق ٌليعامسإ انئّدح لح ل ۲

 رانا ٌلْهَأَو َةَّنَجلا ةّنَجلا لها خذي :لاق ءاي يبنلا نع نع هللا يضر يِرْذُخلا ٍديعس يبأ
 ؛ نامي نم ِلدرَح نم بَ ُلاَقِْم يلق يف َناَك ْنَم اوُجِرْخَأ ا هللا لوقي م“ « ّراَنلا

 ف امك نوف كلام كش « ةايحلا وأ ايلا رهت يف وقلق اوُدوسا دق اهنم َنوِجَرْخُيق

 . ؟(ةَيوَتلُم ءارفص رحت اهن رت ملأ +: للا هسناج ف ةكحلا
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 ناميإلا باتك ۲ 15

 . (رْيَخ ْنِم ٍلَدْرَح» :لاقو . «ةايحلا» وُرْمع انثَّدح :ٌبيَهُؤ لاق

 .[04739 ‹ ۷٤۳۸ دال[, ٤0۸۱ .4919 505٠١ : يف هفارطأ -۲۲ ثيدحلا]

 ا اونا نع جلاص نم ر نب یار لاق ولا ٍديَبُع نب دمحم انئَّدح- ۲۳

 ُتيأَر ةئان انآ اتب١ : ةا هللا لوسر لاق : لوقت ٌيِرُْحلا ديس أ عِمَس هنأ ٍلْهَس نب همام يب
 يلع َضرعو . RT صمق مهيلعو يلع ٌنوضَرْعُي س انا

 . «َنيدلا : لاق ؟هللا لوسر اي َكِلْذ َتْلََّأ امف :اولاق .ُهُوُجَي ٌصيمق هيلعو ٍباَّطَخلا ُنِب مَع

 ۷٠٠۹[. 0/008 « ۳۱۹۱ :يف هفارطأ_ ۲۳ ثيدحلا]

 0 نم ءاّيّحلا باي- 75

 اقف - ءايحلا يف ءاخأ ظَِب وهو - مل

 ]114: يف هفرط- ۲٤ ثيدحلا] . «ناميإلا نم َءاَيَحلا لاف ٠ ةعد) : ةا هللا وسر

e 0ارا رك اوَئاَدَو وللا اوماقآواوبات ناک ل باب ۷ 2 ع ر  

oربع لا دع حاسد  Oناف ا ني ارسلا عوز وب اخ  

 : لاق اڳ هللا ل وسر نأ َرَمُع نبا نع ُثّدحي يبأ ُتْعِمَس : لاق دمحم نب ٍدقاو نع ُةبْعُش اََنَدَح

 اوميقثو « هللا لوسر دمحم أو « هللا لإ َهلِإ ال نأ اوُدَهْشَي ىح سالا لتاقأ نأ ثْرمأ»

 « مالسإلا ىح الإ مُهَلاومأو ْمُهَءاَمد ىّنِم اومَصَع كلذ اولَعف اذإف .ةاكّزلا اوتؤُيو « ةالصلا

 . «هللا ىَلَع مهُباسحو

 ا ل

 ٍلهَأ نم دع لاقو . 4 حرُلَمَمَت َرْثُش ام اهومشنروأ لأ ُهَّنَملَل كليو » : ىلاعت هللا ٍلوقل
 ل تكليرَوو # . ىلاعت هلوق يف ليلا
 . ولم ل لمعلا لّئمل :  لاقو

RE e >لاق ٍدعَس  : 

 مل نأ : لیس يكول كا ا

 .[ 8 I لاق ؟اذام



 ۱۷ ا اتعب

 , ةقيقكلا ْىَلَع ٌمالسإلا نكي مل اَذِإ باب- ۱۹

 ٍلْثقلا َّنِمِفْوَخَلا وأ مالْسِتْمإلا ىَلَع ناكو
 رور هو مے

 ةقيقحلا ىلع ناك اذإف اتم اووف کو أوم مآ لف اتما ج ُباَرََأْلا ٍتلاَق#© » :'ىلاعت هلوقل
 اا لا * :  هٌركذ لج هلوق ىلع وهف

 نب ٍدعَس نب ٌرماع انربخأ :لاق ٌّيِرْهَّزلا نع ٌبْيَعش انربخأ :لاق ناميلا وبأ انتدح _ ۷

 كرتف - ٌنسلاج دعس 9 و - أطْمَر 'طْعَأ لكي هللا لوسر زا ةع ا يضر وعش نع فا نبا

eTةر نو د لاه كوشن ُتلقف .  

 ا اه يبلع ا ا u 3 زكا رز در وک نع ات
 . تم ل حو لوا أل يإ عسا :لاقوئ . ا هلل | ُلوُسَر داعو «يِتلاقَمِ

 . ٌيرْهّزلا نع ٌيرْهّزلا يخأ نبا ومو علاصو شوي اورو «راتلا يف هلل هللا کي ْنأ ةيشَح

 .[ ۱٤١۸ : يف هفرط-۲۷ ثيدحلا]

 مالسإلا نم مالّسلا ءاشفإ باب١
 مالّسلا ُلْذَبَو « َكِسْفَت نم ٌفاصنإلا :َناميإلا َعَمَج ذقف َنُهَعَمَج ْنَم ثالث ,EUG نا

 .راتقإلا نم م ٌقاَفْنِإلاَو < ملاَعْلِ

 نب هللا دبع نع رْيَخلا يبأ نع ٍبيِبَح يبأ نب ديزي نع ُثِيَّللا انثدح : قاف ا ۲۸

 ىَلَع ماسلا أَرْقتَو ماعطلا مط : لاق ؟ریَح مالشإلا ْيَأ' : ال هللا لوسر لاس ًالُجَوَنأ وِْمَع

 ١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ْفرْمَت مل ْنَمَو تفرع ْنَم

 ميمو OG ا

 لاق ؟كاب نفك لق كي ءا هلم زكا انف « رالا ثيل : ال تلا لاق : لاق

EEايش كنم ثأر ةف رْحَذلا هادحإ ىلإ تنسحأ ول ,ناسخإلا  َنْرفْكَيو « َريِشَعلا  

 .[۹۱۹۷ ۰ ۳۲۰۲ ٤۳۱ «۷٤۸ , ۱۰١۲ ١ : يف هفارطأ-۲۹ ثيدحلا] ٠ طق اريح كنم ُتْيَأَر ام : تلاق



 كرّشلاب الإ اهباكتزاب اهُبحاص ُرْفَكُي الو .ةّيلهاجلا ِرْمَآ ْنِم يصاعَملا باب- ١١
 وهب لرش نأ رغم روغي ال لآل : ىلاعت هللا لوقو «ٌةيلهاج كيف ورا َكّنإ» : لكي ىلا لوقل

 . 4235 نمل كرد نود ام رمو

 :لاق ٍرورْعَملا نع ٍبَدْحَألا ٍلِصاو نع ُةَبْعُش انئّدح : لاق ٍبْرَح نب ُناميلُس انئّدح - ١
 الجر ُتْئَباس ينإ : اقف كلذ نعل اتت لح همالُع ىلعو ةّلُح هيلعو دباب رَ ابأ ثق

 مكئاوخإ . ةّيلهاج كيف ؤرما َكَنِإ ؟ هّمأب ُهترّيعَأ « رد ابأ ايد : يبنلا يل لاقف 2 ها روف

 E كاي اقم ةف هذي تجف رخ ناك نف « مكيديأ تحت ت هللا مِهلَعَج ٠ ْمكَلَوَخ

 .«مهونيعأف مُهومَتفّلكْنإف « مِهْيِلْغَي ام مهوفّلكت الو « َُبْلياًمم
 يف هافرط_”١٠ ثيدحلا] : ۲٠٤١ . 1٠٠١[.

 نينم قلا مهاقسف ها ارلا5 افا نيييؤنلا ىي داون ال باب
 نّسحلا نع سويو ُبويأ انثدح ٍديز نب داَّمَح انثدح ِكَرابُملا نب نمحّرلا دبع انئّدح ١-

 : تلق ؟ًديرُت َّنيأ :لاقف ةرْكَب وبأي يِقَلَف « لُجَولا اذه َرّصْنَأل ُتْبَهَذ لاق سيق نب فّتخألا نع
 ناَمِلْسُحلا ىلا اَذإ» :لوقي لك هللا لوسر ُتْعِمَس يئإف عجزا :لاق : لّجَولا اذه صن
 ؟لوتقملا لاب امف « ُلتاقلا اذه هللا لوسر اي :ٌتلقف « رانلا ىف ٌلوتقملاو ٌلِتاقْلاَف امِهئَمْبَسب
 VAT AY] : يف ءافرط-۴۱ ثيدحلا]. «هبحاص لتق ىلع ًاصيرَح ناك هنإ :لاق

 هو ر

 ا ۲۳

 lT لاق ا ند ار نع نامل نم ان
 g22 کس

 . ماظل كرقلأ تإ » هللا لرنأف ؟مِلْظَي مل انآ : ل هللا لوسر ٌباحصأ لاق 4 ٍرّلظِب مُهَمَمِ هني

[ATV ا كالا EYA TEYA TEYA CTT aT 

 قفانملا ةمالع باب 4

 نب عفان انثدح :لاق ٍرفعج نب ليعامسإ انثدح :لاق عيبّرلا وب نا انيدح ۴

 . ثالث قفانُملا ةيآ» : لاق هيي ئبنلا نع ةَريَرُه يبأ نعهيبأ نع ليهس وبأ ماع يبأ نب كلام

 .«ناخ منو اذإ ¢ َفلْخَأ دعواذإو ¢ َبَذَك َتَدَحاذإ

 .[5094 « ۲۷۲۹ 2 ۲۹۸۲ : یف هفارطأ 7 ثيدحلا]



 19 ناميإلا باتك ."؟

 و .٠
 ْنع َةَرُم نب هللا دبع ْنع شمعألا نع نايس انثدح : لاق َةَمَفُع نب ٌةَصيبق انئّدح ۳٤

 ْنَمَو « ًاصلاخ ًاقفانُم ناك هيف | رگ نم راق : لاق اي عيبنلا نأ وِرْمَع نب هللا دبع نع ٍقورْسَم

 ثّدح اذإو « ناخ َنِمنؤُأ اذإ :اهَعَدَي ىتح قاتلا َنِم ٌةَلْضَح هيف تناك َنهَنم ٌةَلَْح هيف ثناك
 . شمعألا نع ٌةبعش هعبات «َرَجَف مًصاخ اذإو ؛ ردع دَهاعاذإو < َبَذَك

 .[7 11/4 2 7559 :ىف هافرط_# 5 ثيدحلا]

 نا را ا باب٥

 نع الا نع رانزلا وبأ انثدح :لاق ٌبيَعش 0 : لاق ناميلا وبأ انثّدح _ مه

 نم َمَّذََت ام هل َرِفع اباستخاو آناميإ رذَقلا ليل مق » : لكك هللا لوسر لاق :لاق ةریرُه يبأ

 ۲۰۱٤١[. ۲۰۰۹۰ 520816019901 ۳۸ ‹ ۳۷ هفارطأ_"ه ثيدحلا]* ابْن

 ناميإلا نم داهجلا باي- 5

 انثدح لاف :رامع اد : لاق دحاولا دبع انثدح : لاق ٍصْمَح نب غمر انثّدح _ ۳٢

 رخ ْنَمِل هللا َبدتْنا» : لاق كو يبنلا نع َةريَرُم ابأ ُثعمس : لاق ٍريِرَج نب وِرمَحُنب ةعْزُز وبأ

 ذأ « ةميوا رنا نو كامب عجرأ نا يسرب ييشتو يناسب !الإ ةجرْخُي ال - وليس يف
 ع

 ر 2و 8

 هللا ليس يف لتا ينا ٌتْددَوَلو « ةّيرس َفْلَخ ٿذَعق ام ين يلم نش کک ا

 .«لتقأ هٿ مث فَ مل

 VEY] الامال cVYYY الثا 11“ »° ۲۹۷۲ ‹ ۲۷4۷ ‹ ۲۷۸۷ : ىف هفارطأ ١5 ثيدحلا]

e 

a re ۲۷ 

 ا امل غ ابا او اناميإ ناصع ماق نم : ا يبأ 3 مَ

 .[7 0 :ثيدحلا رظنا]

 ناميإلا َنِم ًاباسِتُحا َناضَمَر مْؤّص باب- ۲۸

 نع ٍديِعَس نب ىيحَي انثدح :لاق ليف نب دمحم انآ :لاق ٍمالَس نبا انئّدح _ ۳۸

 هل َرِفَغ آباستخاو ًاناميإ ٌناضَمَر ماص ْنَم» : للي هللا لوسر لاق :لأق چ رْيَرُه ىبأ نع َةَمَلَس يبأ

 . «هبنذ ْنِم ُمّدَقَت ام

 .[۳۷ « ٠١ : ثيدحلا رظنا]



 ناضنإلا باتكاب# ۲۰
 مع

 «ةحئّسلا ٌةّيفينَحلا هللا ىلإ نيّدلا ٌبحأ» هِي يبنلا لوقو « رْسُي نيّدلا باب

 ٌيِراَمَعلا ٍلمحم نب ِنْعَم ْنَع َيِلَع نب ُرَمُع انثدح :لاق ٍرَهَطُم نب مالّسلا دبع انت 39

 َداشُي ْنَلَو « رسي َنيّدلا نِ : لاق ي ئبنلا نعَةَرْيَرُه يبا ْنَع ٌيرِبْقَملا ِديِعَس يبأ نب ٍديِعَس نع
 يشو رولا وول ارتتا ارتتا + اوبراقو ودعم ٠ لف الو ذأ نذل

 .[114577 « ٠٦۷۳ : يف هفارطأ 9 ثيدحلا] . (ةَجْلُّدلا

 «مكتنميإ عيضه دامو ط ىلاعت هللا لوقو « ٍناميإلا َّنِم ةالّصلا باب

 5 ارا نع قاحسإ وب انئدحا ا انثدح + لاق لاح نب ومع ان 3

 ىَلَص هَ أو « راًصنألا نم هلاوخأ لاق وأ هِدادجَأ ىَلَع لر ةنيِدَملا مد ام لَو ناك كي يبنلا
 لبق لبق نوت ْنَأ ُهْبِجْحُي َناَكَو ایش ع هوا « ًارهَش َرَشَع َهَبِسٍسِدْفَمْلا تيب تیب ب لبق

 نكي لج جرح « مَ هعَماىَلَصو « رضقلا لص امص الص وأ ص ئاو ۰ تا

 كي للا ٍلوُسَو عَم ُتْيَلَص ذم هلاب ده :َلاَقَف َنوُعكاَر مهو دجسم م لهأ ىَلَع ومف ُهَعَم ىَلَص

 ِتِنَب لبق يلب ناك ْذِإ ؛مُهبَجْعَأ ذق دوُهيلا ْتناَكَو . ٍتيَبلا لبق - مه اَمَك - اوُراَدَ « َةَكَم لبق

 . كلذ اوُدَكْنَأ ِتْيَلا َلَبق ُهَهْجَو ىّ َواَمَلَف « ٍباَتِكْلا لْهأو « ِسِيْفَمْل

 لوح نأ لبق ٍةلِقلا ىَلَع تام هنأ اذه ِئيِدَح يف ِءاربلا نع ّقاحسإ وُ انَدَح يمر لاق

 . «ةكتنميإ حيض هلأ امو ل : ىلاعت هللا لَنَا . مهيف ٌلوُقَن ام ِرْدَت ْمَلَف « اولتقَو لاج
.[YYo«. CLAY. EAT. 44 a 

 ِءْرَملا مالسإ نْسُح باب-۱

 ك هرب راسي ب ءاَطَعَّنَأ مَلْسأ نب El كلام لاق - ٤١

 عَ لك هع هللا فک ؛ ُهُمالْسإ َنْسَحَم ُدِبَعلا ملسَأ اد اذإ» :لوقي لب هللا َلوُسَر عم 2
 0 ‹ ٍفْعِض ِةَئِمِعْبَس ىلإ اَهِلاَثْمَأ ٍرْشَعِب ُةَئَسَحلا : ٌصاصقلا َكِلْذ َدْعَب َدْعَب َناَكَو ايفل

2 ٠. 

 نع ِماَّمَه ْنع ٌرَمْعَم اًنرَبخ أ :لاق ٍقاَّزولا ٌدبع انّدَدح :لاق ٍروصْنَم نب ٌقاحْسِإ اًنثَّدح - ۲

 E اهليق يح كفا مل مكُدَحَأ نسخ اإ : لكي هللا لوسَر لاق : لاق ةَرْيَرُه يب
 .«اًهلْعوب هَل بكَ اهْلَمْعَي هس لکو « فعض ةئمعْبَس ىلإ اهلا

6 
 ھه

 ت



 ك 20۶ ىب
 ةَمودأ ه هللا ىلإ ٍنيَّدلا ُبَحَأ باي ۳۲

 ةشئاع نع يبأ ينربخأ : :لاق ماش نع ىح انثدح ىَنَكُملا نب دمحم انئّدح ا۳

 :لاق اًهِتالَّص ْنم رکذت - ُةنالف : ثّلاَق ؟هذه ْنَم : لاق . ٌةأرما اهَدْنِعَو اهيلع لحد لك يبنلا

 هيلع مادام هيلإ ِنيّدلا ٌبَحَأ ناكو . ااوُلَمَت ىح هللا لمَ ال هللاَوف ٠ نوقيطُت امب مكيلع « هم

 ١٠١١[. :يف هفرط_ 47 ثيدحلا] . هّبحاص

 نَا

 يلا دارو و چیده هک دزو 9 : :ىلاعت هللا لوقو « هِناَصَقْنَو ٍناميإلا ٍةَدايِز باب - ۳۳

 صقان وهف ٍلامكلا نم ًائيش كرت اذإف كتو كَل ٿم املا » :لاق و 4 اكيإ ارم

 هلك يبنلا نع سن ْنع ةداتق انثدح : ن لاق ماو الح : نإ نب ملسم انئدح - 34
 لا نم جيو « ريخ نم ريش نرو هلق يفو فا لإ هلِإ آل :لاق ْنَم م ٍراَثلا نم جر : لاق

 هلا الإ َهَلِإ ال : لاق ْنَم الا نِ جيو « ريح ْنِم رب دزو هيلق يفو للا الإ لإ ال : لاق ْنَم

 . (رْيَخ ْنِم د ُنَْو هلق يِفَو

 ْنِم١ َناَكَم «ناميإ نم : لكي عيبنلا نع ٌّسَنأ انثدح ٌةداَتق اخ: ُناَبَأ لاق : هللا دبع وبأ لاق

 .[0015 1061١ ال604 1/140 1/41١ ‹ 5650 ‹ 44/5 :يف هفارطأ_ ٤٤ ثيدحلا] . (رْيَخ

EAEنب أ سيلا بأ انلَدح نوع َنب َرفْغَج حمس ٍحابّصلا نب  
 َريِمأ اي :هل لاق دوهيلا ّنِم ًالُجَر نأ باطلا نب َرَمُع نع ٍباهش نب ٍقراط نع ملم

 .اديِع مويلا َكِلذ انْذَحّتال تَرَ دوهيلا رغم م انيلعول اهتووَرَقَت مكياتك يف يآ « َنينمؤملا

 لاَ ابو مكنإلا مک تیک تشن ٍةَمَعِن کل تما ٌثَمَمَأَو کید مک ثل مولا # : لاق ؟ةيآ يأ : : لاق

 موي « َةفَرَعِب مئاق وه و :4ا يتلا ىلع ويف وَ يذلا ناكملاو مولا كلذ تفرع ذق :ُمع

 .[۷۲۹۸ « 4505 ٤٤٩۷ ٠ :يف هفارطأ_ 40 ثيدحلا] . ةعّْمج

 :ةلوقو ٠ « مالسإلا َّنِم ةاكّرلا باب - ۳٤

 دملا يو لدو ةوگرلآ اووي وللا شیو قت يلا هل ی ا اوذنتبإ ای امو >
 ooo ب كلام ينثّدح : لاق ٌليعامسإ انئَّدح - 5

 عَمْسُي سأل ؤئاث جت لَ نم لك هللا ٍلوُسَر ىلإ لر ءاج :لوقي وهلا دع نب َةَحْلَط حمس
RSلک هللا وسر لاف <  : 

 :لاق .َعَّوَطَت ْنأ الإ , آل :لاق ؟اهُدْيَغ َيَلَع لَه :لاقف .ةليللاو ٍمْوَيْلا يف ِتاَولَص ُسسْمَح



 ناميإلا باتك- ۲ ۲۲

 کک لاق . َناَضَمَر مايِصَو : ال هللا لوسر

 نأ الإ « ال :لاق ؟اهُدْيَغ يلع لَه : لاق ٠ ةاكّرلا كر هللا لوسر

 ا : هلك هللا لوسر لاق . ُصُقنَأ الو اذه ىلع ُديِزأ ال ِهللاَو :ٌلوقيّوُهَو

 .[1445 « ۲۹۷۸ « ۱۸۹۱ : يف هفارطأ_ 45 ثيدحلا]

 ٍناميإلا نم ٍزْئاَنَجلا عابّتا باب
 نع ٌفْوَع اتثدح : لاق ّحِْوَر اَْنَدح : لاق ٌئيِفوِجْنَمْلا َيِلَع نب هللا دبع نب ٌدمحأ انئّدح - ۷

 « ًاباستخاو ًاناميإ ملم ةَرانَج عنا نم : لاق للي . هللا لوسر لأ ةرْيَرُه يبأ نع ٍدمحمو ٍنسحلا

 لث طاريق لك ٍنْيَطاريقب رجألا ىم عجز لف « اهيْفد نم َعَرْفُيَو اهيلع ىَلَصُي یتح ُهَعَم َناَكَ
 .«طاريقب عجْري ٥ ةف نفذت نأ لبق َْعَجَر مث اهيلع یلص ْنَمو . .دحأ

 ُهَوْحَن . . .لي :يبنلا نع َةريَرُه ىبأ نع دمحم نع ٌفوَع انثَّدح :لاق ُنْدَوُملا ٌنامْثُع ُهَعَبات

 0 ْ .[313738 , ۱۳۲۳ : يف هافرط_ ٤۷ ثيدحلا]

 شي کک شخ نأ نب نیلا فوخ باب۔ ٣

 ما. طالت قش ند یاو ی احنا نب نیک ترا 2

 لع لا وقل زت ر نب ايطجلاو قالا لع ررشإل ني لغام ٠ اشو
 .# جر ومي مهو A 4 اوري ملو 5

 ٍنع ٍلئاو ابأ ُتْلأَس :لاق دير نع ُةبْعَش انّنَدح : لاق aT دح - ٨۸

 . (رفك هلاتقو ٌقوسف مل تملا ٌبابسا : لاق لب عيبنلا نأ وللا دبع ينثّدح : لاقف « ةئجْؤملا

[VV TEE: -يف هافرط ٤۸ [ثيدحلا 

 ينربخ أ :لاق سن نع ٍديَمُح نع ِرَمْغَج نب ليعامسإ اند ٍديِعس نب ةي انربخأ - ۹

 . يمينا ني والكويت « رق ةي رغم جرت لك لا لوسر ذأ تواصلا نبدا

 دوك نأ ىَسَعو « تعرف نالو ناله ئحلتُهَنِإَو « ِرْدَقلا ةليلب مك رخال تجرح ين : لاقف

 .(سْمَخلاو عْمّشلاو عْبَّسلا يف اهوسمتلا « مكل اريح

 ٦٠٤۹[. 2 ۲۰۲۲۳ : يف هافرط - ٤٩ ثيدحلا]



 3 ناميإلا باتك- ۲

 ا ناسحإلاو < « مالسإلاو « ناميإلا ٍنع ءب ّيبنلا َليِرْيِح ٍلاوُس باي ۳۷

 هلك كلذ َلَعَجف « مكي ْمكُمَلَُي مالسلا هيلع ٌليربج ًءاج : لاق مث . هلك ّيبنلا نايبو

 ريع عتبي نمو » :ئلاعت هلوقو . ٍناميإلا َنِم ِسْيَقلا دبع ٍدفَوِل هي يبنلا نُ امو .ًانبد

 نم بقي نلف اًنيد ملْسوْل

 ةعْرُز يِبأ نع موميا َناّيَح وبأ انربخأ ميهاربإ نب ٌليعامسإ انثّدح :لاق ٌدَدَسُم انئّدح -
 : لاق ؟ُناميإلا ام :لاقف جر ُهاتأف « ساّئلل امري ًازراب ةي ئبنلا ناك :

 ؟مالسإلا ام : لاق . ٍثغبلاب َنمْؤَنو ِهِلْسُرَو « هِئاَقِليَو « ِهتَكتَالَمَو , شاب نمو ْنَأ ٌناميإلا

 eee لاق

 م كا 0 ها لاقت ا اا لاق ا

 الت مٿ . 5 یتا يح يف ویا ف ملا ل عزا یر ھت ا

 اذه :لاقف و .َويذأ مث 0

000000 

 باي

 نع ٍباهش نبا نع حلاص نع ِدْعَس نب ٌميهاربإ اننّدح : لاق َةَرْمَح نب ميهاربإ انئّدح - ها

 كلاس : ل لاق لفرع نأ نابفش و بأ ىدتخأ : لاق ِساّبَع َّنب هللا دبع َّنأ هللا ٍدبع نب هللا دبع

 دتر لَه كتلاسو . "مني ى كاميإلا كلذكو , دوديز مهئأ مَعَ وصفت أ نودي و

 ا طلاخت نيح ا ل هل نأ كَمَع َ رف ؟هيف َلُخْدَي نأ َدْعَب هنيدل ةَطْحَس ٌدَحَأ

 :[97 تيدحلا رظنا] .دحأ هطخشب ال تولقلا

- 0 o 

Et ۳۹ 

 0 ا :لوقي وفا لوسر

 لوح ىَعَْي عارك تاهل يف عقَو ْنَمو « هّضْرِعو هنيِلًاربتسا ٍتاهشُملا ی ثا نمف . سالا
 الأ . هم ةمراحم هضْزأ يف هللا مح 7 - َّنإ الأ رمح كلم لكل نوال . هَعقاوُي نأ ُكَشوُي عمو م لا



 يهو آلا « هلك ُدَسجلا َدَسَق ْتَدَسَق ادو « هلك ُدَسَجلا َحّلَص ْتَحّلَص اذإ عضم ٍدَسَجلا يف دو
 7١8١[. :هفرط- ٥۲ ثيدحلا] : تلا

 ناميإلا َّنِم ا ءادأ باب- ٠

 00 لاق َةَرْمَج يبأ ْنَع ٌةَبْعش د اًبربخأ :لاق ِدْعَجلا نب ولع انثّدحس ۳
Eعم ُثمقأف يلام نم سلا ّ - يدع ملأ  

 5 اولاقف . ا دفَولاب وأ - مقلب بوم : لاق ر : :اولاق

 اَنْرُمَف « َرَضُم ِراَفُك ْنِم ٌموَحلا اذه كنب اتو ٠ محلا رهشلا يف لإ يأن نأ طعنت ل اإ

 ٍُهاهَتَو عزاب مهرمأ ةرشألا ٍنع ةولاسو ةّنجلآ هب ُلخدَتَو « اَنَءاَرَو نم هب ُرخُت ٍلْضَف مآب

 هللا :اولآق ؟ةذحو كلاب نايل اع َنَوُوْدَتَأ :لاق .هدحو لاب ناميإلاب مهر : عبرأ نع

 ُءاتيإو ء ةالصلا ٌماقإو رثا لوسر ًادمحم أر هللا لإ ال نأ ةداهش : لاق « ٌملعأ هّلوسرو

 « ٍمَتْنَحلا نع : عّبرأ نع ْمُهاهَنَو . 0 ا سي

 ْنَم نهب اوربخأو « ٌنهوظفحا :لاقو - لا ل و - تّفزُملاو « ريقّتلاو « ٍءاَبُذلاَو

 حلالا o EA ETA Co: CF0 اول oF «AY» 00 ثيدحلا] .مكءارو

 .[الودوك ”الككك

 هيف لُخدف .ىئَوَن ام ءىرما ٌلكلو « ةبسجلاو ِةّيئلاب َلامعألا نأ َءاج ام باب- ١
 لق ب :ىلاعت هللا لاقو . ٌماكحألاو ٌموصلاو ٌجحلاو ٌةاكّرلاو ٌةالصلاو ٌموضؤلاو ناميإلا

 :لاقو .ةقّدص  اهُبِسَتْحَي - هلهأ ىلع لُجَرلا ُةَقَفَنَو .هِتّين ىّلَع 4 ديان ل لمعي لڪ

 ةّيِنو ٌداهج ْنكلو

 نب ٍدمحم ْنع ٍديعَس ب نب ىيحَي نع كلام انربخأ :لاق َةَمَلْسَم نب هللا دبع انئَّدحح "64
 :ىرما ٌلكلَو يلب لامعألا» : لاق كي هللا لوسر لامع نع يصار نب قلع نع ميهاربإ

 هثرجه ثناك ْنَمَو « هلوسرو هللا ىلإ ةترجهف هلوسرو وللا ىلإ ِهنَرْجِم ثناك ْنَمَف « ىَوَن ام
 E را اوكا TE هجری وارا دأ هيمي ای

 تغمس : لاق ٍتباث نب ّيِدَع ينربخأ : لاق حش اا لاق ٍلاهْنِم نب ج اح انثّدح

 هل َوُهَف اهِبِسَتْحَي هِلْهَأ ىلع ُلُجَولا َقَقْنَأ اإ : لاق ةي ئبنلا نع جوعشُم يبأ ٠ َديِرَي نب هللا دبع
 ٤٠٠٦ ٠ ٥٠١٠[. :يفهافرط_ ٠١ ثيدحلا] عَهَوَرَر



 <30 ناميإلا باتك- ۲

 ل لاق لي ول نور لأ رسال مالو يل يدعم نع

 , ۲۷٤۲ « ۱۲۹۵ :يف هفارطأ ه1 ثيدحلا] .«َكَيَأرما يف ىف ُّلَعْجَت ام اىَّنح 0 ء اهيلع َتْرِجْأ الإ
 عجول نسب COTA «0104 OTO EE وو ا

 ,«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا نيدلا» :هِلَع يبنلا لوق باب - ۲

 «.هلوسرو ن اوحصناَدِإ  :یلاعت هلوقو

 نع مزاح يبأ نب نسق ينثدح :لاق َليعامسإ نع ىيحي انّثَّدح :لاق ٌدَّدَسُم انثّدح- هال
 لكل حْضُنلاو « ةاكّزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإ ىلع ليلا لوسر ُتْعَياب١ : لاقوللا دبع نب ريرَج

 .[ل4١7.الالاه ٠ 1501.لا73١9 ۲۷۱٤١ ١ ه5 4 : يف هفارطأ_هال ثيدحلا] . (ملْسُم

 e TT لاق ِناَمْعّنلا وبأ انئّدح- ۸

 هلل | ِءاتاب مكيلع : لاقو هي ئىننأو هللا دوف مق : شا ةريفملا تام موي لوقي لل دبع

IPODلاق م . .نآلا مكيتأ امف ‹ ريم مكيتأي یتح ‹ ةنيكّسلاو راقولاو : 

 تلق كي يبنلا ت ُتِبَنأ ياف دعب امأ : لاق مث . وفعلا بِي ناك ُهّنإف « مكريمأل اوفغتشا كععيابأ :
 ا رو اف ىلع ا « «ٍمِلْسُم لكل حضّتلاو» : َيَلَع طَرَشَف . ٍمالْسإلا ىلع

 .لزنو « َرْفْغَتْسا م . کل حصانل نإ



 ا اا ا

 ملعلا باتك

 ملعلا لضف باب-١
 4 ريح نوم امي هاو ترد ولأ اوتو نذل دلو کیو اوم! نبدا 4 هلآ عمري » : یلاعت هللا لوقو هور 9 عمد و

 .4اَمَلِع ِفَدْر َبَّر :  لجو رع هلوقو

 E ا ب سس

 عالام ت E يارغا ماج مولا تقع يي يف 8 ل م١ : لاق ر

 ا ay د ك

 ريغ ىلإ ملا ةر اإ : لاق ؟اهنعاضإ فک 37 . «ةعاّسلا راف ةنامألا تعي ااف :لاق

 .[14957 : يف هفرط- 55 ثيدحلا] . «ًةعاسلا رظَتناف ِهِلْهَأ

 معلب ُهَنْوّص َعفَر ْنَم باب -
 نب َفّسوي نع ٍرْشِب يبا ْنع ََناَوَع وبأ اننّدح : لاق ٍلضَقلاُنب ٌمراع اَلا و د انِثّرَح ۰

 دقو اَنكَرْذأف « اهاترقاس ٍةَرْفَس يف ةا ئبنلا ادع َفْلَخَت َفَلَخَت :لاق ورمع نب هللا دبع نع َكّمام
OSE 

 َلْيَو» هتوص ىلغأب یداتف 2 انِلُجْرَأ ىلع ُحَسْمَت انْلَعَجَف ¢ WS ةالصلا ا آ

 ]>4 : يف هاف رط - 5٠ ثيدحلا] ٠ ًاثالث وأ نيت َوَم راَّنلا نم ٍباَقْعألل

 «انأينأ»و «انّريخأ» وأ «اننّدح» :ثّدحملا لوق بايد ٤

 لاقو ادا قيس انأبنأو انربخأو ادد ةع نبا دنع ناک : ٌىِدْيَمَحلا انل لاقو
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 ۲۷ ملعلا باتک۔ ۳

 ُتعمس :وللا ِدْبَع ْنَع قيقش لاقو . قودصَملا ُقِداَّصلا وهو ةا هللا لوسر انثّدح :ٍدوعْسَم نبا
 ساّبع نبا نع :ةيلاعلا وبأ لاقو . نييِدَح كي هللا لوسر انثدح : ةفيذح لاقو . ٌةملك كي ىلا

 لاقو . لجو رع بر نع يوري لك يبنلا نع :ٌسنأ لاقو . هير نع يِوْرَي اَميف لَك يبنلا نع

 . لجو رع مكبر نع يوي يبنلا نع : ةَرْيَرُه وبأ
 لاق : لاق َرَمُع نبا نع رانيد نب هللا دبع ْنَع رفْثَج نب ٌليعامسإ انثدح هيف انئّدح - ٦١

 ينوُتَدحَف « ملنملا لث اهّنإو  اهقرو طن ال ةرَجَش 4 د ٍرَجَّشلا نم نا : كو هللا لوسر

 « ُهَلْخَنلا اهّنَأ يسم يف عقود ا: : هللا دبع لاق اولا رجش يف سالا عقوف ؟يه ام
 . (ةلْخّنلا يه : لاق ! هللا َلوُسَر اي يه امانثّدح :اولاق مث . ُتْيَيْحَتْساَف

IEE TIYY «EEA 0454452459846 °۹ › 1۳۱ › ۷۲ 25077 [ىف هفارطأ_١5 ثيدحلا: 

 مْلعلا َّنِم مهَدنع ام َرِيَتْخَيِل ِهِباَحْصَأ ىلع َةَلأْسَمْلا مامإلا حرط بابه

 ِنَع َرَمُع نبا نع رانيد نب هللا دبع انَنَدَح ناميلس انتدح ٍدَلْخَم نب دلاخ انثّدح - ۲

 ؟يه ام ينوُنَدَح « ٍمِلْسُملا لكَ اهّنِ َقَرَو طمس ال ةرَجَش رجلا نم ّنإ) : لاق ب يبنلا

 اند اولاق مّن . هَلحّنلا اهّنَأ يسمن يف عقوف : هللا دبع لاق . يداوټلا رجس يف سالا عقوف لاق

 1١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةلْخََنلا ىه : لاق ؟هللا لوسَر اي یه ام

 امْلِع ِفَدِر بر لَو ىلاعت هِلوقو « مّلِعلا يف َءاج ام باب- ”

 ا .ةزئاج ةءارقلا كلامو ُيِروَّنلاَو ٌنَسحلا ىأرو . ْثَّدَحُملا ىلع نضْرَعلاو ةءارقلا

 َيَلَصُي نأ َكَرَمَأ هلا : الك يبلل لاق ةبلغث نب مامض ٍثيدحب ملاعلا ىلع ةءارقلا يف مهضعب

 .هوزاجأف َكلذب هّموق ٌمامض ربخأ « لكي يبنلا ىلع ٌةءارق هذهف : :لاق . . معن : کک

 .مهيلع ًةعارق كلذ أرْفُيو « ناله اندَهشأ :ٌنولوقيف موَقلا ىلع أرقي ٌكَّصلاب كلام جت

 اناج 2 نب دمحم انَتَدَح .نالف ينأرقأ : ءىراقلا لوقيف ءىرقملا ىلع ًأَرَقُي 8

 ا ملاعلا ىلع ةءارقلاب سأبال : ا و اار

SSدعب انا  IGنبولا دیټع انئّدح  

 .ءاو هتءارقو ملاعلا ىلع ٌةءاوقلا :ايفُسو كلام نع لوقي مصاع ابأ

 نب ِكيِرش ْنع- ُيِرْبَمَملا وه ديعس نع ثيللا اًنئَّدَح : لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح - ۳

 دجسملا يف ةا يبنلا عم ٌسولج نحن امني : لوقي ِكلام نب َسَنأ َمَِسُهّنَأ روت يبأ نب هللا ٍدبع



 كلا تانك د ۲۸

aال لاو دمحم مفا : مهل لاق  
 :لجرلا هل لاقف ٠ ءىكتُملا ضيبألا لجرلا اذه : انلقف  ْمِهيئاَرْهَظ َنْئْ 7 م

 َكلئاس ينإ : الب يبنلل لجرلا لاقف .َكُتِبَجَأ ذق الك يبنلا هل لاقف .بيطملا دبع نيا

 :لاقف . كَل اَدَب اًمع ْلَس : لاقف . كفن يف يلع ڏج الف ٠ « ٍةلأْسَملا يف َكيلع ددم

 ءاَدشْنَأ :لاق . معت َمُهللا : لاقف ؟مهّلك سانلا ىلإ َكلَسرأ هنآ  كّلبق ْنَم ٌبَرو َكّبرِ كنا
 ا معن ر E e مآ هلآ « شاب

eهللاب كشن : معن مهلا : :لاق ؟َتَسلا نم رهشلا اذه موصَ نأ كرم هنآ  

 n e کک ینا لاقف ؟ایار تک ىلع اھت انا نم َةَقَدَّصلا َدْحَأَت نأ

 ينب وخأ َةِبَلْعَت نب ماض انأو « يموق نِي يارو ْنَم وسو انأو ءوب تچ ام تنم تنها

 هلك يتلا نع سنأ نع ِتباث نع َنامِيَلُّس ْنع ديمحلا ٍدبع نب عيلعو ىسوُم هاور . ركب نب ٍدْعَس
 .اذهب

 نادلُبلا ىلإ ملعلاب ملعلا ٍلهأ باتكو « ٍةَلَوانُملا يف ُركْذُي ام باب -
 َرِمُع نب هللا دبع ىَأَرو « قافآلا ىلإ اهب َتعبف َفحاصَملا ٌنامثع ست لاو

 للك يبنلا ثيدحب ةلَوانُملا يف زاججلا لهأ ضعب ضعب حتحاو . .ًازئاج كلذ كلامو ٍديعَس نب ىيحيَو

 SS ال: لاقو ًاباتك ةّيِرَسلا ريمأل َبتَك ثيَح

 هلي يبنلا رمأب مُهربخأو سانلا ىَلَعُمأَر

 باهش نبا نع حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ ينثّدح : لاق هللا دبع ْنِب ليعامسإ انئّدح- ٤

 تعب كي هللا لوسر َّنَأ ٌةربخأ سابع َنب هللا دبع نأ ٍدوعْسَم نب َةَبتُع نب للا دبع نب هللا ٍديِبُع نع

 أرق اَ « اىرشك ىلإ نيرخبلا ميظع ُهَمَفَدَف  نيرخبلا ميظع ىلإ ةع نأ رمو الُجَر باتكي

 . قَّرَمُم لك اوَقَّرَمُيَنأ ليش هللا لوسر مهيلع اعّدف : لاق ٍبِّيَسُملا َنبا َّنَأ تحف « قرم

 VY] 2 1171255 : يف هفارطأ 514 ثيدحلا]

 ْنَع ةداتق ْنَع ٌةَبْعَش انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ ِنَسَحلا وبأ ٍلِتاقُم نب دمحم انئثّدح 1٥

 ابات َنوُؤَرْفَي ال مهّنِإ : : هل ليقف - تنك ذأ ةازأ رآه ًاباتك اي ئبنلا تنك : لاق ِكلام نب سنأ

 يف هضايتب ىلإ ُدظْنَأ يّنأك . هنا لوسو دنيا ا ا

 . نأ :لاق ؟هللا لوسر دمحم شفت لاق ْنَم :ةَداَنَقل ثلقف <

 .[الاكا » OAYY , OAVYO , OAVE , OAYY « OAV ° TATA ل ا



 ۲۹ | ملعلا باتك ۳

 , ُسِلْجَملا هب يهني ٌثيح َدَعَف ْنَم باب -4
 اهيف ّسلجف ٍةقّلَحلا يف ٌةَحْرُف ىأر ْنَمو

 ةَوُم ابأ نأ ةحلط يبأ نب هللا ٍدبع نب قاحسإ نع كلام ينئّدح : لاق ٌليعامسإ انثدح _ +5

 يف ٌسسلاج وه امنيتي لك هللا لوسر د ا وو نبا نع ا تلاط يبا يب ليتع يلزم
 كان ٌدحاو بهذو اي هللا لوسر ىلإ ٍنانئا َلَبقأف « رمه ةثالث لبق ذإ عم ُسانلاو ٍدجسملا

 ُرَحآلا اأو « اهيف َسَلَجَف ِةَمْلَحلا يف َةَجْرَف ىأرف امهُدَحَأ اًمأف ٠ كي هللا لوسر ىلع اًمقوف

 نع مكويخأ آلأ» :لاق كي هللا لوسر غرف اًملف « ًابهاذ رب داف ُثلاثلا امو « مفلح َسلَجف

 امأو « هنم هللا ايحتساف ايحتساف رخآلا امأو « هللا هاوآف هللا ىلإ ىوأف مهدحأ اَمَأ ؟ةث هالثلا ِرْمّتلا

 .[ : يف هفرط- ٠١ ثيدحلا] ٠ هنع هللا ضرغأف َضَرْعَأ ءرخآلا

 «عماس نم ىعؤأ غلب ٌبْر» 4 يبذلا لوق باب - 0

 نمحرلا بع نع َنيريص نبا نع ِنَوَع نبا اند : : لاق رش امتدح : لاق ُدَدَسُم انئّدح _ +
 لاق همامزب وأ - ءداطخي ًاسنإ كسور ىلع دم ينل رگ أ نع ةر يب نب

 E انلق ؟رحّنلا موي َسيلأ : لاق . همْسا ئوس ِهيِمَسُيس هنأ اًت 'ىتح انْئكَسف ؟اذه موی ی

 ؟ةّبَحبلا يذيب نبل o لا انتع وع انشکسف ؟اذه ٍرِهَش يأ : لاق
 يف « اذه مكيوي ٍةَمْرحَك ٌمارَح کتب مكَضاَرْعَأو مكلاَوَْأو مكءامد إف E : انلق

 E ا ل الا .اذه مكِدَلَب يِف « اًذه ْمُكِرْهش

 ا ما كف تلاد دج هزل كومو ماهم لل رعد

 يا الإ هَل مترا :ىلاعت هللا لوق « لمقلاو ٍلوقلا َلبق ملعلا باب- ٠
 ملعلاب ًادّيف

 َدَحَأ ْنَم « معلا اوُنَدَو « ِءاييْنألا ُةَتَرَو مه َءامَلُعلا َّنَأو
 . يالا ووا نب هلا یخ ا : و ةّنحا ىلإ اقيرط هل هلا لّهَس املع هب ُبْلطَي

 : لاقو . 4ٍر سلا أ ف القت وأ ناگ ول واكو 9 «نوئديصلا الإ آصلقَتَياَمَو »ف : لاقو
 .(هَهَتْمُيَأ اريخ هب هللا دري ْنَم» : ي 9 لاقو . 4 نولي ال ناو وَ ني ىِوَتْسي له
 مث هاف ىلإ اأو - هذه ىلع ةماصنّصلا مثنص AEE .مّلعتلاب ملِلا امّنإو

 : سابع نبا لاقو . اهُتْذَمْنأل ىلع اوزيجُت نأ لبق لكي ئبنلا َّنِم اهُتْمِمَس ةملگ دفن ين تن

 .هرابك لبق ملعلا راغصب سانلا يّبرُي يذلا ٌعينابولا : us ٌءاهَقَف امك شنابر اونوك

 حج



 ملعلا باتك - ۳ ۳۰

 ا

 اورِفْنَي الْيك مّلعلاو ٍةَظِعْوَملاِب ْمِهْنَوْخَتَيِلي ُيبنلا ناك ام باب-١

 نبا نع ٍلئاو يبأ نع ٍشَمْعَألا نع ُنايْفُس انربخأ :لاق َفُْسوُي نب محم انئّدح- 8

 .انيلع ٍةمآّسلا ةهارك ماّيألا يف ٍةَطِعْوَملاب اويا ئيبنلا ناك : لاقووعسَم

 ٠ 141١[. ۷۰ : يف هافرط_ 1۸ ثيدحلا]

 ا لاق ا لاق ديعم نب یف نرخ لاق ناخب نب دمحم نكت

 ور الو اورشتو اور الواو رقي 4 لاق كب ينلا نعسنأ نع حاّيّتلا وبا

 11١16[. : يف هفرط_ 59 ثيدحلا]

 ةمولعَم ًاماّيأ مّلعلا لهأل َلَعَج ْنَم باب- ١١

 0 ” : لاق لئاو يبأ e : لاق ةَئش س ۷

 ناك امك ٍةَطعَْملاب ملوك ي يلام علب نازل يلا تلا زب ينتج أ: لاق . 1

 .[58 : ثيدحلا رظنا] .انيلع ةّمآَّسلا َةَفاَحَم اهب انّزَوْخَتَي لكي بتلا

 نيّدلا يف ُهُهَقَفُياريخ هب هللا دري ْنَم باب ١

 لاق : لاق باهش نبا نع سنوي نع ٍبْهَو نبا انثَّدح : : لاق ٍريَفَع نب ٌديِعَس انثَد ل ال١

Eهب هللا درب نَه : : لوقي ةي ئبنلا ُتْعِمَّس : لوقي ًابيطَح ةيواعُم  

 هللا رْمَأ ىلع ًةمئاق ةمألا هذه ارت نلو . يعُي هللاو « مساق انآ امّنِإو . نيدلا يف ُههََّمُي : ارش

 ۷۳٣۲ ۷٤٠١[. 7541 ۳۱۱۲ : يف هفارطأ -۷۱ ثيدحلا] . «هللا ُرْمأ يتأي'ىتح م مهَقلاخ ْنَم ْمُهْدُضَي ال

 ملعلا يف مُهَقلا باب- ١4

 نبا ٌتْبَحَص :لاق يهاجم نع حجت يبأ نبا يل لاق : لاق ٌنايِفُس انثَّدح عولع انّتَّدح- ١

 ااا ًادحاو ًائيِدَح لإ كيرلا لوسر نع ُْتَدحُي ُهْعَمْسَأ ملف ٍةنيِدَملا ىلإ َرْمُع

 كرك نأ تيرا ملْسُملا ِلَئَمَك اهتم َةَرَجَش * ٍرَجَّشلا َنَم َّنِإ) :لاقف راج يِتَأف « لكي ئبنلا

 .[57 251 :ثيدحلا رظنا] . ؛ةلخّتلا ىه» : لك ىبنلا لاق . ٌتكَسف موقلا ُرَعصُأ انآ اذإف ٌةلَخَّنلا ىه

 ةمكحلاو ملعلا يف ٍِطابِتْعالا باب_- ٠
 هد

 َمَلَعَت دقو .اودوست نأ دعبو :هللا دبع وبأ لاق .اودوُّسَت نأ لبق اوهَّقَمَت :ُدَمَُع لاقو

 رع



 ١ ملعلا باتك-*

 TTT ب 10 يهل ةا ام

 « ّقحلا يف هتكَلَه ىلع طلسف الام ُهللا اتا لج : : نتا يف لإ َدَسَح ال١ :# لكَ ئبنلا لاق

 .[9115 ۱٤۰٩۹ « ۷۱٤١ :يف هفارطأ_ال" ثيدحلا] . «اهُمّلَعُيو اهب يضْقَي دة وهف رهف ةمكحلا هللا هاتآ لجرو

 ضنا ىلإ رحبلا يف 5 ئسوُم باه يف رَ ام باب- ١5
 رر وج

 4ادشر َتَمَلْعاَمم نَمْلَعُت نأ جلع كعبتأ له » :ئلاعت هلوقو

VEْنع يبأ ينثدح : لاق ميهاربإ نب ُبوَْعَيانَدح : لاق يّزلا ٍريَرَع نب دمحم ينئّدح -  
 َوُه ىَراَمت هلأ سابع نبا نع ُربخأ هللا دبع نب هللا َديَبَع نأ َتَّدَح باهش ِنبا نع حلاص

 امهيّرمَف .ُرِضَح وه : : شاع نبا لاق ٠ يسوم ٍبحاص يف ُيِاَرَقلا نضج ِنب سبق نب حلا
 0 ىسوم ٍبِحاَص يف اذه يبحاصو انأ ُتيّرامت ينِإ : : لاقف سابع نبا اعف ٍبْعَك نب بأ

 مس « معن : ا ؟ةناه هدد ايب يبنلا تعمس له < IE AE ا

 ارتقا لاقف لجر هَءاَج ْذِإ َليِئاَرْسِإ ىِنَب نم رام يف یسوم امني : لوقي كي هللا لوس

 ا يرفع ا الب يبون ىلإ هلا ىعذأت ذل نق وم لاق ؟كنم َمَلْع

 0 ُهاَقلَتَس َكَّنإف عجزاف ٌتوحلا تذقف اذإ : هل ليقو ء ةي ثوخلا هللا لعق لإ ليبشلا

 تولا ثي نف ورس لإ ايوا ذإ تيرا لاق # ١ ىَسوُمل لاقف .ٍرْخَبلا يف توحلا َرْثأ عَ طا

 اِهِراَناَ عادا تک لك رتا نايس د نأ ٌنَطِيَّل الإ هنن و
 . «هباتك يف لجو رع هللا ّصصق يذلا امهِنَأَش ْنِم ناكف « ًارضَخ ادّجّوف « « اصف

VY كالو TEY (FE TYA الا « ۲Y « ۱۲۲ › ۷۸ يف :هفارطأ - ۷ثيدحلا] ٤ 

.[VEVA ع ككالا « VY 

 «َباتكلا ُهْنّلَع ٌمُهّللا» لَك ّيبنلا لوق باب-

Voسابع نبا نع ةَمِرْكِع ْنع ڈلاخ انتدح : لاق ِثِراَوْلا دبع اننَدح : لاق ِرَمْعَم وبأ انثَّدح -  

 .«باتكلا ُهْمَلَع َمُهَّللا» : لاقو لک لل وللا لوّسر ينهض : لاق

 ۳۷۵٣۹ . ۷۲۷١[. 147 : يف هفارطأ ا/5 ثيدحلا]

raat ۱۸ 

o 

 ا

 ا

 أ



 ملعلا باتك ۳ ۳۲

 ‹ فصلا ضعَب ْيَدَي َّنْيَب ُتْرَرَمَف « رادج ريغ ىلإ ىنمب , يّلَصُي لك هللا لورو - مالتحالا

 . ىلع كلذ کنيل ٠ « ٌفصلا يف ُتلْخَدَق عترت َناتألا ُتْلَّسرأو

 .[44117 « ۱۸۵۷ « 451 « ٤٩۳ : يف هفارطأ /5 ثيدحلا]

 بْرَح نب دمحم يِيْنَّدح :لاق ٍرِهْسُم وبأ انّثّدح :لاق َفُسوي نب دمحم ينئّدح - 44

 يف اهب َةَجَم لك يلا نم ُتْلَقَع :لاق عيبَرلا نب دومحم نع ّيِرْهّزلا نع يير ينٿدح
 .[3477 3904 1186 874 184 : يف هفارطآ-۷۷ ثيدحلا] . ولد نم َنينس ٍِسْمَح نبا انأو يِهْجَو

 ملجلا سلط يف عورخلا بايد ۱۹

 دحاو ٍثيِدَح يف ٍسْيْنُأ نب هللا ٍدبَع ىلإ رهش د ةريسم هللا دبع نب ُرباج َلَخَرَو

 ٌيعازوألا لاق : لاق برح نب دمحم انْثَّدح : لاق يلح نب ٌدلاخ مساقلا وبأ انئّدح - ۷۸

 وه ىّرامت هنأ سابع نبا نع ٍدوعْسَم ِنب ةع نب هللا دبع نب هلا ٍديبُع نع ُيِرهّزلا انربخأ

 نبا ُاعَدَف ٍبْعَك نب بَ امهي ومف « ئسوم بحاص يف ُيِرازَملا نْضِح ِنب سبق نب حلاو
 « يقل ىلإ ليبَسلا لأس يذلا ئسوم بحاص يف اذه يبجاصو انآ ُتيَرامت ينإ :لاقف سابع

 : لوقي لاش ذي 4 يتلا ُتعَِس مَ : بأ لاقف ؟ةّنأش كذب كو هللا لوسر ٌتعمس له

 ىسوم لاق ؟َكنم َمّلْعأ ادَحأ مَلْعتأ : لاقف لُجَر هءاَج ذإ ليئارسإ ينب ب نم زلم يف ىسوُم امني

 انا جت « بقل ىلإ َليِّسلا لَأسف « ضخ انُدْبَع « ىب : ئسوم ىلإ لجو رع للا ىحوأف . ال
 ر عيشي لَك ىسوم َناكف « ُهاَْلَتَس َكّنإَف عجراف توُحلا َتْدَقَف اذإ :هل ليقَو « ةيآ توحلا هل

 ُتيسن يّنإف ةرخصلا ىلإ انيوأ ْذِإ َتْيَأَرَأ :ىسومل ئسوم تف لاقف .رخبلا يف ِتوُحلا
 نع قمرا يبت انك ام كلذ :' ىسوم لاق .ُهَرُكْذَأ ْنَأ ٌناطيشلا الإ هيناسنأ امو « توحلا
 ۷٤[. :ثيدحلا رظنا] . «هباتك يف هللا ّنصق ام امهنأش ْنِم ناكف . ًارضَح اًدجّوف « ًاصّصق امهراثآ

 مَّلَعو َمِلَع ْنَم لصف باب- ٠

 نع وللا دبع نب ٍديَرُب ْنع ةماسأ نب داخ اَننَّدَح : لاق ِءآلَعلا نب دمحم انثّدح - ۷۹

 لامك نلفلاو ىدهلا نم د هللا يتعب ندعي اما دم : لاق اب ئبنلا نع ىسوم يبأ نع ةدْرُب يبأ

 « َريثكلا َبْشْعلاو ًالَكلا ت ِتَنبْنَأَف ءاملا ِتَلبق ٌهيََن اهنم َناكف ٠ ًاضرأ َباصأ ريثكلا ِثيعلا

 امنه ثَباصأو « اوعَرَرو اوَقَسو اوُبِرَشَف سالا اهب للا حقن ءاملا ٍتكَسْمَأ ٌبداجأ اهنم ثناكو

 للا نيد يف ةف ْنَم لَم َكِلَذَه . الك ُتِيْنُش الو ًءام كمت ال ٌناعيِق يه امّنِإ ئرخأ ةَقئاط

 يِذّلا هللا ىَدُه ْلَبْفَي ملو ًاسأر َكِلْذب ْمَهْدَي ْمَل ْنَم لَو « لَو مَلِعَف هب هللا ينكح ام ُهَحَفَنو



 نضر : ْ 00 رملعلا باتك-"

 « املا هولْعَي عاق :ءاملا ِتلّيق ٌةفئاط اهنم ناكو : قاحسإ لاق :هللا دبع وبأ لاق .«هب ُتْلِسْرَأ

 . ضرألا نم يوتْسملا : ٌفَصفَّصلاو

 :ةعيبَر لاقو .لهجلا روهظو « ملعلا عفر باب- ١
 هّسفن ةذ َعّيَضُي نأ ملعلا َنم ٌءيش ُهَدنع ٍدحأل يغبني ذب ال

 لاق : لاق سنأ نع حالا يبأ نع ِثراولا دبع انََدح : لاق ةرَسِئَم نب ٌنارمِع انثّدح- 18

 :ةْحلا ترشيو ٠ لهجلا تبتو ُملعلا عفر نأ ةعاّسلا طارشأ ْنِم ن : ل ہللا لوسر

 :IAA cc ooVVcoYTI CAY] يف هفارطأ- م٠8 ثيدحلا] ٠ .«ىنزلا ر 7 و

 اثيدح مُكَننَدَحَأل : لاق سنأ نع ةداتق نع ًةبعش نع ىَبحَي 4 اندست لاق درت اد م١

 ُملعلا لِي نأ ةعاسلا طاَرشأ ْنِم» :لوقي كيلا لوسر ْثعِمس « يغب د منكي $

 ُمِيَقلا ةأرما َنيِسْمَخِل ٌنوكي ىَّتح اجلا َلَقَيَو ٠ ٌُءاسشلا ر و E هظيو « لْهَجْلا َرَهظَيَو

 ۸١[. :ثيدحلا رظنا] . حاولا

 ملعلا ٍلْضف باب- ۲۲

 9 لاب كيلا يتاح :E هل

 ا م يو

 .«ملعلا» :لاق ؟هللا لوسر ايُهَتْلَّوأ امف :اولاق .«باطَخلا

 .[۷۰۳۲ ۰ ۷۰۲۷ الدال ۷۰۰7( ۳۹۸۱ :يف هفارطأ_ 85 ثيدحلا]

 . اهريغو ةباًدلا ىلع ٌفقاو َوُهو ايفا باب - ۲۳

 هللا ِديَبُع نب ةحلط نب ئسيع نع باهش نبا نع كلام ين خاب لاق ٌليعامسإ انئّدح_ م

 ولأني سانلل ىنوي عادوا َح يف فَ لك هللا لوُسَر نأ ص اعلا نب ورع نب هللا دبع نع

 2 لاقف ُرخآ ءاجف . جرح الو بذا : لاقف . ل لاقف لجر ُةءاجف

 رُخ الو َمّدق ءيش نع هلل عيبنلا ليس امف جرح الو مزا : لاق . .يمزأ ن أ لبق تزحف رْعْش

 1 .[15560 o VTA لالالا ال5 ل يف هفارطأ ۸۳ ثيدحلا ] .جَرَح الو ٌلعفا :لاق الإ

 سأّرلاو ِدَيلا ةراشإب ايّدُفلا ّباجأ نم باب 4
 وع

Aنبا نع ةَمِركِع نع ُبوُيَأ اًننَدح : لاق ٌبْيَهُو اتد : لاق َليِعاَمْسِإ نب ئّسوم انثّدح_ ٤ 



 ملعلا باتك ۳٤ ٠

 . جرح الو : لاق هدي ًاَمْوَأَف « َيِمْرَأ ْنَأ لبق ُتْحَبَد : َلاَقَ هج يف ليس يلي يبنلا ١ نأ ىب
 .جَرَحآلو : هديب اَمْوَأَف « َحَبْذَأ ْنَأ لبق ُتْقَلَح 3

 NT Vo] كالا" كالا" اللا” ع ااا : يف هفارطأ 84 ثيدحلا]

 ع :لاق ملاس نع َنايفُس يي نب ا : لاق ميهاربإ نب عيَكَملا انثّدح - ۸0
 E «جرَهلا ريو « ْنتفلاو ُلهَجلا ُرَهْظَيو ٠ ‹ ْمّلِعلا ضيفي رضبقي» :لاق ل عبنلا نع هريره ابآ

 . لتقل ٌديِرُي هنأ , اهقّرحف هديب اذكه :لاقف ؟ُجْرهلا امو هللا لوُسر اي

ToT COPY cT cE CTT (1° «(111۲ [ل ۳7°1 1 ىف هفارطأ 86 ثيدحلا 

  ¥110 0 ۷°11 ۰, 0.5١الا[.

 ْنَع ةمطاف ْنع ٌماشه انثّدح : لاق يهو اخ و اا نب ب ىسوم انثّدح ۸٦

 اذإف « ءامسلا ىلإ ثراشأف ؟سانلا ُنَأَش ام : ٌتلقف < يّلصت يهو ةشئاع تينا : تلاق َءامسأ

 Ea معن : یل اهسأَرِب تَراَشأف . ةيآ :ٌتلق . هللا ٌناَحِبس : تلاقف ٌمايق سس لا

 : لاق مث هي ىنئأو الب ئبنلا لجو رع هللا دوف . َءاَملا يسأَر ىَلَع ٌبصأ ُتلعجف « ْيْنَعلا
 راع ا رانلاو ٌةنجلا ىح « يماقم يف يأ الإ ةتيرأ نأ مل ءيش نم ام
 : لاقي « لاّجّدلا حيسملا ةنتف ْنِم ُءامسأ لاق َكِلْذ يأ يردأ ال - بيرق وأ « لم مكروبق يف

 وم لوقيف - ًءامسأ تلاق اَمِهّيأِب يرذأ ال - ُنقوُملا وأ « ُنِمْؤُمْلا اًمأف ؟ٍلُجَولا اذهب َكُملِع ام

 مَن :لاقيف .(االث) دمحم وه « انْعَبَتاو انْبَجَأَف « ئَدُهلاو تالاب انَءاَج هللا لور دمحم
 ثلاق َكِلْذ ّيأ يردأ ال - ُباتْرُملا وأ .ُقِفاَتُملا اًمأو .هب انقومل تنك ْنِإ انمِلَع دق « ًاحلاص

 « 184 :يف هفارطأ - 45 ثيدحلا] . هّلُقف ئيش نولوقي َنساّنلا ٌتعمس « يردأ ال :ُلوُقَيَق  ءامسأ
 782234 *°YoY ا ا شر ا شر )1° 1O YO ا كح

 ؛َمّلعلاو  َناميإلا اوَُفحَي نأ ْىَلَع سيقلا دبع َدفَو ي يبنلا ضيرحت باب - ٠
 ْمهءارَو ْنَم اورِبْخُّيو

 . يمول مكيلخأ ىلإ اوعجرا» :ذ بلا انل لاق : ثريا نب كلام لاقو

 ُْتْنُك : لاق ةَرْمَج يأ ْنَع ةبَعش انَدَدح :لاق ٌرَدْنع اََنَدَح : لاق راسب نب دمحم انئّدح -۷
 لاقف لكي عيبنلا اًوت أ سيلا دبع فو نإ : لاقف « سالا نيَو سابع نبا يب مز
 | :اولاق . ىماَدَن الو اياَزَخ َريغ - دولاب وأ - ٌمْوَقلاب ابَحْرَم :لاقف . را : اولاق مولا وأ -

 هغ 9إ كيا ن عينت الو ٠ درك نب ركل الخ كيو اتي ٠ يأ كيتأت

 : عَْرأ نع ْمُهاَهَنو « عزاب مُهَرَمأف . نجلا هب لذ انءارو ْنَم هب رخن رمأب اترُمف « مارح ٍرْهَش



o ا 

 | :اولاق ؟هدحو هللاب ٌناميإلا ام َنوَرْدَت له :لاق « ُهَدْحَو لجو رع هللاب ناّميإلاب ْمُهرَمَ

 TT هللا لوسر ًادمحم َّنأو ُهللا الإ َهَلِإ ال ْنَأ ةداهش :لاق . ةنلعأ وزو

 مَتْنَحلاو « ءاكلا نع مهاهنو .مَتْعَملا ّنِم َسْمْخلا اوطعتو « َناضَمَر ٌموصو « ةاكزلا

 . مكءاَرَو ْنَم هوُرِيْخَأو هوظفحا :لاق . رّيَمُملا لاق امّبرو هريقّتلا لاق امر ةه لاقاكف رملاَو

 .[67 :ثيدحلا رظنا ]

 ِهِلْهَأ ميِلْعَتو ةلِزاَنلا ِةّلأْسَملا يف ةلحرلا باب 7

A۸نب دعس نب اا لاق هللا دبع انربخأ لاق ِنَسَحلا وبأ ٍلِاَقُم نب دمحم انثّدح -  

 ٍنب باهإ يبأل نبا جوت هلأ ثراحلا نب ةبقُع نع ةَكيلُم نب هللا دبع ينئّدح : لاق ِنيَسُح يب

 كأ ملعأ ام : يقع اهل لاف جور يتلاو َةَبْقُع ُتْعَضرأ دق ين : ثلاقف ٌةأرما هاف زيِزَع
 لاقف <« هَلأَسَف « ةنيدملاب ل هلل E E ي ا

 .هريغ اجور ثَحَكَنو « ٌةبَقَع اهقَرافف ؟ليق دقو فيك : یک هللا لور
 یف هفارطأ_88 ثيدحلا] : ۲۰١۲ 0 750403755٠0 2 7550 ٥۱۰٤[,

 ا

Eمديل كل يكبح كرتا ٠ مرير امو نب +  

 ك كلذ لثم لَعف لر اذإ و « هريغو يحولا َنِم

 . .ميظع ٌرمأ ثدح دق : :لاقف هْيلِإ تْجَرخف « ُتْعِرَمف ؟َوُه مت ا
 ر

 e يردأ ال : تاق ؟هللا لوس َنُكَفَلط : ٌتلقف « رت

 .خبكأ هللا :ٌتلقف .ال :لاق ؟كءاسن َتقلطأ : مئاق انأو تلق لكي ئبنلا ىلع
[VY 5الاه. cC OAET هلام <O E410 EAI E EI 7 5548 : ىف هفارطأ ۸ثيدحلا] ٩ 

  0کت

 اه للا رذأ ةا لوقا وسر اب ر لاق :لاق يرانا دوم يآ نع مزاح ي أ

 ر

 NE َلاَقَف ذِئِمْوَي ْنِم ًابَضَغ َّدَشَأ ةظِعْوَم يف ذ هلي يبنلا ُثْيَآَر اَمَف . ٌنالف انب لوطي



 ملعلا باتك ۳ ۳٢

 .«ةجاحلا اذو َفيِعَّضلاو َضيرَملا مهيف َّنِإَف « ْففَخْيَلَف ساّنلاب ىَّلَص ْنَمَف « نورم
 ثيدحلا] ٩۰ - يف هفارطأ ۷۰۲ . ۷۰٤ « ٩۱۱۰ « ۷٠١۹[. (

 ينيدَملا لالي نب اميل اََنَدح : لاق ٍرماع وب اخ لاق ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح ۹۱

 ت يدل نأ يهل دلاخ نب ير نع ثلا يلوم ڌيزب نع نفحرلا دبع يآ نب ةعب نع

 ود ةنس اهفدع مث ٠ هيفا اهءاعو : لاق وأ  اهءاكو فرعا» : لاقف َةَطَقْللا نع جر هَل

 وأ -ُةانَمْجو ثّرمحا یتح بِضَمَف ؟ لبإلا ُةَلاَضَف : لاق «هيلإ اهداف اهُير َءَج نإف < اهب ْعِتْمتْس

 ٠ «َرَجّشلا ىَعْرَتَو ءاملا ُدِرَت اهْؤاَدِحو اًماقس اهَعَم ؟اهّلَو كلامو : ان وكف مجالا
 .«بئّدلل وأ َكيِخَأل وأ كل : لاق ؟مّنَملا ُةَّلاَضَف :لاق « وَر اهالي ىَّبح اهْرَذَق

.]1١11: 5597: 5438:1450 £14 i 5478 ۲٤۲۷ › 3/7 : [يف هفارطأ_١9 ثيدحلا 

 ئَسوُم يا نَع درب يِبأ ْنَع ڍير نع ةَماَسأ و ا : لاق ِءآلَعلا نب دمحم انئّدح ۹۲

 مَع يِنوُلَس : سانلل لاق مت َبِضَغ ِْيَلَع رك الف ءاَهَهِرَك ءاَيَْأ نع اک ئوبلا لم : 0

 : لاف ؟هللا َلوُسَر اي يأ ْنَم :َلاَقَ رَ مق . ةَقاَدَح كوب : لاق ؟يبأ نم : ٌلُجَر لاق . ْمْتش
 هللا ىلإ ُبوُنَن اّنِإ هللا َلوُسَر اي :لاق ِهِهْْجَو يف ام ُرِمَع ائأر اًملف . يبس لوم لاس كوب

 .[۷۲۹۱ :يف هفرط- ٩۲ ثيدحلا] ٠ لجو َّزع

 ٌدَحُملا وأ ِماَمإلا َدْنع ِهْيَتَبكُر ىَلَع َكَرَب ْنَم باب 4
2 

- - - 
 َّنَأ كلام رب ْنَِنأ ا :َلاَق يِرْهَّزلا ِنَع ُبيَعش اًنربخأ :لاق ناميلا وبأ انئّدح 9 3

 0 ذال : َلاَقَق ؟يِبأ ْنَم : لاق ةاَدُح نبل دبع مانَ جَرَ لكيلا لوس

 ب محشو « انبد مالشإلابو « ايرولب اتیضر : َلاَقَف هْيَيْكُد ىلع مع ء كرب «ينوُلَس» لوقي

C۸۹ CTEAT TEA TTY < 45751 › ۷٤۹ › 05ىف هفارطأ  ة* ثيدحلا] :تکسف ا ٠: 
[V0 VTA VA الل 

 اهُرّركُي َلاَر امف « «رورلا لوق ًالا» :َلاَقف ُةّنَع َمَهْفُيل ًاَنالَث ٌثيدحلا داعأ نم باب_ ٠

 .ًاثالث ؟ُتْفّلَب لَه» : ةا ئبنلا لاق : َرَمُع نبا لاقو

 اقدح : لاق اََبَمُجلا ب هللا دبع اتندح : لاق ِدَمَّصلا دبع اَنَتَّدَح : لاق َةَدْبَع انئَّدح 4

 اهَداَعَأ ةملكب لكَ ذو « اثات هَّلَسمَّلَس اَ َّناَك ا هنأ لكي ييبنلا نع ستا نع ولا دبع نب همام
 .[5144 « ٩٩ : يف هافرط- ٩٤ ثيدحلا] .ًاثالث

 ٥ _ لاق 'ىلثملا نب هللا دبع اَنَثَّدح :لاق دمصلا دبع اتثدح هللا دبع نب َةَدْبَع انّتَّدح :



 ۳۷ ملعلا باتك ۳

 مَن ىح اثالث اهاَعأ ةملكب مّلكت اذإ ناك هلآ كي يبنلا نع سّنأ نع هلا دبع نب مام اتتد

 .[95 :ثيدحلا رظنا] . اناث ْمِهْيَلَعَمَلَس مهيلع ّمّلَسَف موق ىلع ىتأ اذإو « هلع

 ِنب هللا دبع نع َكهام نب َفسوي نع ٍرْشب يبا نع َةَئاَوَع وبأ اتٿڌح : لاق ٌدّدسُم انثدح- 45

 ٍرصَعلا ةالَص ةالصلا اَنَقَمْرَأ ذو اَنَكَرْذَف « هاَنَْقاَس ِرَفَس يف هلك وللا ٌلوسر َّلَخَت : لاق ورمع

 اِراّنلا ّنِم ٍباقْعَألِل ٌلْيَو» : هِتوَص ىلْعأب ئداتف < جز ىلع خنت اًلَعجف < e 00 و

 ُهَلْهَأو ُهَتَمَأ ٍلُجَرلا ميلعت باب-۱

 :لاق ناجح نب خلاص اح :َلاق ئيبراحُملا انثَدح - مالَس نبا وه دمحم اَنَرَبْخَأ - 9١
 َّلَجَر :ِناَرْجَأ مهل ةثآلث» : ال هللا لوُسر لاق : لاق بأ نَه وبأ ينئّدح عينا رماع لاق

 و ور نحل“ اذ كولا ُدبَعلاو « ل دمحمب نمآو هيب َنمآ باتكلا ٍلْهَأ نم

 اهّقَبغَأ هت ‹ اهّميلعت َنَسْح ا او « ابید سحاق اهداف مَآ هدنع ْتَناَك جرو
a ناَرْجَأ ُهَلَف « اجور) . 

 . ِةنيِدَملا ىلإ اهّنوُد اميف ُبكرُي ناك دق « ٍءيش ِرْيَغِب اهكانْيطعأ : ماع لاق مث
 ثيدحلا] ٩۷ یف هفارطأ_ : 7055 ‹ ۲۰٤۷ .3001 ۳۰۱۱ (٤٤1 ٥۰۸۳[.

 ا و َءاسنلا کھ ۳۲
 و و

2 
 ع

 ا طع لاق وأ ينا ىلع دش ا نإ تك
 ِتلَعَجَف ةق ةقدصلاب ّنُهَرمْأَو ٌنُهظعَوف « عسي مل نأ نظف لالي ُهَعَمو جرح - يك وللا لوسر

 تير دل نما متاخلاو طفلا يقل ة ةأرملا

 . هلك يبنلا ىلع ُدَهْشَأ : سابع نبا نع لاقو ٍءاطَع نع َبويأ نع ليعامسإ َلاَقَو
 ETI 255552١5552 9389 2 9ال4 AVY قالم لكت لكل ل ATT : يف هفارطأ - ۹۸ ثيدحلا]

 .[ل175 ¢ OAAY « OANA ¢ هم

 ثيِدَكلا ىلع صْرِحلا باب.

 نع وِرمع يبأ نب ورمع نع ناميلس ينثدح : لاق وللا ويف نر يزف دع نكت ۹۹

 م هللا لوسر اي لیق لاق ةريره يبأ نع ّيرْبَقَملا ٍديعَس يبأ نب ديعس



 علا فانك ال ۳۸

 اذه نع ينلأْسَي ال ْنَأ ةريرُه ابأ اي تننظ دقل» : ي هللا لوسر لاق ؟ةمايقلا موي َكِتَعاَفَشِ
 موي يتعافشب سالا دعسأ .ثيدحلا ىلع كصْرح ْنِم ُتيأر اَمِل ؛كنم َلَّوأ ذحأ ِثيدحلا

 . ]°10۷ : يف هفرط_ 45 ثيدحلا] . «هسفن وأ ¢ هبلق ْنم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال : : لاق نم ةمايقلا

 ٤ه

 ٌملعلا ضَبِقُي فيك باب "4

 لكَ هلل هللا ٍلوسر ِثيدح نم ناك ام رظْا : مدح نيعرك يأ ىلإ يوما نم نب ع حو

 أ 7-0 زال عبنلا ثيدح لإ لقت الو ءاملُعلا َباَمَدو ملعلا سورُد ثفخ يّنإف ٠ ُهَتْكاف

 دح .ًاّرس دوك ىّتح كلب ال معلا ّنإف « ُمَلْعَي ال ْنَم َمَلعُي ىتح اوشو .ملعلا

 ينعي . كلذب ٍرانيد نب هللا دبع نع ملْسُم نب زيزعلا ٌدبع اَنثّدح :لاق رابجلا دبع نب ٌءالَعلا

sS 

 نع هيأ نَع ةورُع نب ٍماَّشِه نع كلام ينئّدح : لاق ِسْيَوَأ يب نب , ليعامسإ انئَّدح

 ميلا ضيفي ضي ال هللا َّنِإ» 0 ل ملا ب ورم نيل یس

 ولسا اوأ شف ملع رتب اولا ولعت الج اسو

 . هّوحّن ماشه نع ديِرَج اَنَتّدح ةبيتق انَتَّدح :لاق ساع انّنَّدح : ٌيرْبرِفلا لاق

 ۷۳١۷[. : يف هفرط_- ٠٠١ ثيدحلا]

 ؟ملعلا يف ٍةَّدِح ْىَلَع ٌموي ِءاسنلل ٌلَعِجُي له باب

 حلاص ابأ ٌتعمَس :لاق يناهّبصألا نبا ينثّدح :لاق ٌةبعش انَثّدح :لاق مدآ انئّدح 0
 اتل لعجاف « اجلا َكيَلَع اتّ لي يبنلل ٌءاسنلا ٍتلاق :ٌيِرْذُخلا ٍديعس يبأ نع ُتَّدِحُي ٌناوكَذ
 َنُكَنِم ام» : َنهَل لاق اميف َناكف «َنُهَرَمَأَو َنُهَطَعَوَ هيف نهيق اموَيَنُهَدَعَوف كييف نم اموي

 .«نينثاو» :لاقف ؟نْيئثاو :ةأرما تلاقف .؛ِراَّنلا َنِم آباجح اهل َناك الإ اهِدَّلَو ْنِم ًةثالث مُدَقَ ةأرما

 ثيدحلا] ١٠١١ :يف هافرط_ ١١159 ١ ۷۳٠١[.

 نب نمحرلا ٍدبع نع ةبْعش ّدح :لاق ٌدَدْنُغ اًنَثَّدَح : لاق راسب نب دمحم انثّدح -_- ۲

 ا ل

 مل ةثالث» :لاق ةريره يبأ نع مزاح ابأ ُتعمَس :لاق َيناَهَبْصأْلا نب نمحولا ٍدبع نعو

 ٠٠٠١[. :يف هفرط_ ٠١١ ثيدحلا] . «ثنحلا اوغلبي



 ۳۹ ظ ٠ لا تاتكدأ#

 هفرعُي ىتح ٌعَجاَرَف ًائيش َعِمّس نم باب_-5

 كلف يبأ نبا ئتتدح : لاق َرّمُع نب عفا انربخأ : لاق ٌميْرَم يبأ نب ٌديعَس اَنَتَدَح لح “١٠

 للص يبنلا ن هل ل

3 

e 

 اناج ساع فو و لا شا لوب لوا : :ُتلقف ٌةشئاع تلاق «َبَذُع بِسوُح نم : لاق
 اطل ا سيحل نا

 ٠١۴۷[. « 5975 « 5919 : يف هفارطأ_ ۱۰۳ ثيدحلا]

 ا. وقل نع طاع رداد اخرا والا هنزل كيتا بارع

 هلأ حيَرش يبأ نع ٌديعَس يِنئّدح : لاق ُثيللا ينثّدح :لاق َفّسوُي نب هللا دبع انثَّدح 64

 هب مق لوق كندا مالا اهثأ يل نانا : - 2 ىلإ کوا تع رهو - ٍديِعَس نب ورمل لاق

 :دب ملك نيج يانبع هترصنأو « يبلق اعَوَو يان هنَعَِس « علا موي نِ دا ل ئيلا

 نمي ءىرمال لج الف « سالا اهرب ملو لل اَهَمََح ةَكَم نإ: : لاق مث هيلع ىَتْنأَو هللا َدَمَح

 لاتقل َصَخَرَت ٌدحأ ناف .ةَرَجَش اهب َدِضْعَي الو امد اهب َكِفَسَي نأ ٍرخآلا مويلاو شاب
 نِ ةعاس اهيف يل نأ امّنِإَو مك ندي ملو هوس ذأ دق هلل نإ : اولوقف اهيف اي هلل هلا وسر

 ليقف .«َبئاغلا ٌدهاشلا عليو ع سمألاب اهتَمْرُحَك مويلا اهُّيَمْرُح ثّداع هٿ راهن

 راف الو « ايصاع ُذيِعُي ال « حيرش ابأ اي ٌكنم ُمَلْعُأ انأ :لاق ؟ورمَع لاق ام : حيَرش يبأل

 .[4796 ۰ ۱۸۳۲ : يف هافرط_ ٠١5 ثيدحلا] ٠ ةَبْرَخِ اف الو « مد

 نبا نع ٍدمحم نع َبويأ نع ٌداَمَح انئَّدح : :لاق ِباَّمَولا دبع نب هللا دبع انئّدح 6

 لاق او هيج لاق د مكلاومأو ْمُكءامد لق : لاق دال عنا وذ ةَرْكب بأ نع ركب يبأ

 مكنم ٌدهاشلا غيل الأ .اَذَه ْمكِرْهَش يف ٠ اده ميوي ٍةَمُْحَك ٌمارَح ْمُكيلَع - مُكَضاَرْعَأو

 نّيَتَوَم (ُتْغلَب له الأ»  َكِلْذ ناك ) اي هللا وو قد : لوقي دمحم ناكو -«َبئاغلا

 .[1۷ : ثيدحلا رظنا]

 0 ا
 تغمس :لاق روصلم قوحا ::لاق تعش اًنريخأ :لاق ٍدْعَجلا نب ولع انئّدح 5

 0 : يك ةيبنلا لاق :لوقي ًايلع ٌتعِجَس : لوقُي شارح َنب يعبر

 . هَراَّلا جِلَيَ يلع
08 7 5 َ< 2 07 

 نب هللا دبع نب ٍرماع نع ِداَدَش نب عماج نع ٌةَبْعش اَنَثَدَح :لاق ٍديِلَولا وبا انئّدح - ۷
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 الف ْتّدَحُي امك ل هللا ٍلوسر نع ُثَّدحُت َكْعَمْسَأ ال نإ : ريبُرلل تلق : لاق هيبأ نع بلا

 نم ُهَدَعْفَم ايلف يلع َبَدَك ْنَم» :لؤفي سس نگو ةقرافأ مل يثإ امأ : لاق .ٌنالفو

 .«راّلا

 نأ يِيْعَتْمَيلُهَّنِ :نسنأ لاقز زيزعلا دبع نع ِثراولا دبع انّنّدح : لاق ِرَمعَم وب أ انثّدح_- 8

 .راّنلا َنْمْهَدَعْفَم أوبل ابذ ىلع دعت ْنَم١ : لاق ةي يبا نأ اريثك ًاثيِدَح مكَتّدَح

 تحمس : لاق َةَمَلَس نع ٍديُِع يبا نب ُديَِي اننَدَح : لاق ميهاربإ نب یکم انثّدح -_- ۹

eا  

 اف yy ا
 . «راّللا نم ُهَدَعْفَمأَوَبسيْلف ادّمَحَتُم دمحم يلع َبَّذَك ْنَمو . يتَروُص يف لمَ ال ٌناطيشلا

 .[5997 « 11۹۷ ‹ 51848 "819 : يف هفارطأ_ ١١١ ثيدحلا]

 ملعلا ةباتك باب 4 ا

 نَع ّيِبعَّشلا ٍنع ٍفَْطُم ْنَع َنايفُس ْنَع ٌميكَو اًنربخأ : : لاق ٍمالّس نب ٌدمحُم انثّدح 151 ١-

 ”لجر ُهَيِطْعَأ ف ْوَأ وللا ٌباتك الإ ال : لاق ؟باتك ْمُكَدنع له َيِلَعل تلق : لاق ةَفْيَحج يبأ

 E لاق ؟ةفيحصلا هذه يف امف : تلق : ل

 VT** 1410 T° Vo CIVA CFIVY FEV. AY]. ر كيسا

 ةَمَلَس يبأ نع ىبحَي نع نابيش اّنَدح : لاق نيكد نب ْلْضَفلا يعن د وبآ انئّدح_- ۲
 ا ا ا

 ڭا ليفلا وأ - لْيَقلا َةَكَم نع سبح هللا َّنِإ» :َلاََق َبْطَخَف ُهَتلِحار بكر لكي ئبنلا كلذب

 ملو « يلق ٍدَحَأل َلِحَت مل اهّنإو الأ .َنيِنمْؤُملاو الك هللا لوسر مهيلع طّلَسو - هللا دبع وبأ

 : مارح هذه يتعاس اهّنِإو الأ .راهن نم ةعاس يِ ثلَح اهّنِإَو آل أ .يدعب ٍدَحَأل لج

 n دِشُْمل أ اهُتطقاس طق الو « اَهْرَجَش ُدَضْعُي الو « اهُكْوَش دا لال

 تكا :لاقف ِنَمَيلا له ْنِم ّلْجَر ًءاجف . «ليتقلا ُلْهَأ َداقُي نأ اًمإو « َلَمعُي ْنَأ اإ : : نيَرْظَلا

 هعذإلا الإ :ٍشيَرق نم ٌلُجر لاقف .«نالف يبأل اوُبتْكا» :لاقف ! هللا لوسر اي يل

 لاق .«رخذإلا ّالإ» :ِهَك ئبنلا لاقف .انروبقو انتويب يف ل اًنِإف ! هللا لوسر اي



 ملعلا باتک-۴۳ ٠ ١

 ا دبع يبأل ليقف . فاقلاب داق : O هللا دبع وبأ

CAA“ YEE : NS 

 Cs : لزق رزق انآ تمت ل ا دكت ب تق
 رم 8. م ا ر

 نع دمْعَم هعبات . بك الو بكي ناك هنإف ورمع ٍنب هللا دبع نم ناك ام الإ « يتم ُةنع ًآثيِدَح

 . ةريره يبأ نع ٍماَّمَه

 باهش نبا نع نوي ينربخأ : لاق ٍبْهَو نبا ينث يع لاق نال ب د انيَّدح- 6

 باتكب ينوتثا» : لاق ُهُعَجَو لكي يبنلاب ةتشا ال : لاق سابع نبا نع لا دبع نب للا يب نع

 هللا باتك انَدْنِعو « ُمَجَولا هيلع كلي جنا ّنِإ : ع مع لاق دعب اوُلضَت ال اباتك ْمُكل بكا

 نبا جرخف . عزانّتلا يدنع يغَبْنُي الو « يّنع اوموق :لاق . . طقللا رئو « اوفلتخاف . . انيْسح

 . هباتك نيبو ةي هللا لوسر نيب لاح ام ةّيِزَولا لَك هَ ةكزولا َّنِإ : لوقي سابع

[V1 55594 6 44337 4471١ 2 3154. ۰۳ : يف هفارطأ ١١5 [ثيدحلا 

 ليّللاب ةّظعلاو مّلِعلا باب ٠١

 وُرمَعو ٠ مَلسْمأ نع دنه نع يرل نع رغم نع يي نبا انربخأ ُةَقَدَص انئّدح - 18
  : TTلاقف ٍةليَل َتاَذ ةا ئبنلا طقسا :

 « رّجْحلا ِتابحاوص اوظقيأ . ِنِئاَرَحلا َنِم َحِتف اذامو )2 فلا َنِم ةليللا لر اذام هللا ناحْبس»

 . «ةرخآلا يف دي راع اَينَّذلا يف ٍةّيساك برف

 ا : لاق ؟ُهَل بك ۽ يش يآ هلل

 .[7059 1۲۱۸( 0۸٤٤ 099 ‹ ۱۱۲۰۹ : یف هفارطأ ١١9 ثيدحلا]

 ١ مّلِعلا يف ٍرَمَسلا باب- ِ

  17ا لح : - :لاق ْثيَللا ينث لح : ج

a el لاقف ماق لس علف « تای رجا يف ءاشعلا لكي ميلا: 

Ico: ثيدحلا] . . دَحأ يضرالا رفظ ىلع وه نگ ىق ١١١ e 

I a ا :لاق اع نب 

 ا « اهيل يف اهَدنِع
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 وما ذم کک کک a اق

 ه1 يدا فل فقل 144 TA TAV NAT E . ةالصلا ىلإ

 VéoY 59١5164 55١009419]. . :هالا ,غهالا / :هال١ 2 52114

 ا 3

 تندح ام وللا باتك يف ناتي لولو ا + نولوقُي ي َسانلا لإ ا

 َنِمانناوخإ لإ . 4لا : هلوق ىلإ €تكَْلأ َىم اترا ام نوشکی نزلا نإ 5 : ولتي مث .ًائيدَح

 تت مشب اك ركل نانو إو ٠ األ قطامي اك وجهل

 نور و ‹ هنطب عشب ب هللا لوسر مري ناک ةريَرُه ابأ َّنِإو . جهلاومأ

 VFO TEA or] م 14: : يف هفارطأ - ١١8 ثيدحلا] . نو لام

 ٍنع ٍرانيد نب ميهاربإ نب محم انشح : لاق ٍبَعْصُم وبأ ركب يبأ نب دمحأ انئّدح ذح ١48

 كنم كنم ْعَمْسأ ينإ هللا لوُسر اي تلق : لاق َةريَرُه يبأ نع ّيِربََملا ِڊيعَس نع بئذ يبأ ٍنبا

 ف :لاق مث دیدی فرع : لاق . هتط سف .كءادر اا :لاق ا ًاريثك ًائيدَح

 دهن انيك تنين افق مف

 . هيف هديب َفَرَع : لاق وأ .اًذهب كيد يبأ نبا انئَّدَح :لاق رذنملا نب ميهاربإ انثّدح
 ١١۸[. :ثيدحلا رظنا]

 نع َيِرْبمَملا ِليعَس نع بئذ يا نبا نع يخ ينئّدح :لاق ٌليعامسإ انئّدح 5 ۹
 هل

 هلع ولف كلا اأو.« ةف امهّدَحَأ ااف : نيءاعو كي هللا لوسر نم ٌتظْفَح : لاق ةريره بأ 58 09
 - 2 7 3 “و

 ءامّلُعلل تاصنإلا باب- 58

 نع َةعزز يبأ نع كرم نب يلع ينربخأ : : لاق ٌةبعش اَثَدح 0 0

 0 0 CATA EE ا a ل

 هللا ىلإ َملعلا ُلكَيف ُمّلْعَأ ساّنلا يَ َلْيس اذإ مِلاعُلل ٌبَحَتْسُُي ام باب ٤

 ريش لا نودع اتعب لاق ناش ترج : لاق دمحم نب هللا دبع انثَّدح - ۲



 َماق» : هلك يبلا نع شك نبأ ان ادت: وا وق سرم زها لیارس

 EN ل
 : لاق . كني ملغ ه نيرخبللا تعب يدابع ندب ا

 هاتف قلطناو َقَلَطْناَف . هَ هٿ ر َوُهف هتذقف اذإف « لتکم يف اتو لمخا : هل ليقف ؟هب فيكو ٌبر اي

 e تسلا هالك تس كو يف رش تشر نول ندا

 ” الطاف . ابَجَع ءاتفو ىسومل ناكو « ًابَرَس رحجلا يف ةليبّس َدَحتاف لتكملا َنِم ثوحلا َلَسْناف

 اذه انرفس ن انقل ذقل + اتمادغ انآ :ٌةاتفل یسوم لاق َحَبصأ املف « ا

 ار ا هل لاَتف رم يذلا داكملا رواج ىّتح ٍبصَّلا نِ اسم یس وُم دج ملو .ًابصن

 امهراثآ لع ادتزاف . يغب اَنُك ام كلذ :ىسوم لاق . توُحلا تيس يئإف ةرْخّصلا ىلإ انيَوأ ْذِإ

 مَّلَسَف - هبوب ىّبسَت :لاق وأ - بوب ىََبَسُم ّلُجَر اَذِإ ةرخصلا ىلإ اهنا اًملف « ًاصّصق
 ؟ليئارسإ ينب ئسوم :لاقف . ىسوم انأ : لاف ؟مالسلا كضرأب ىنأو :ٌرِضَحلا لاقف « 'ىسوم

 َيعَم عيطتست نل كن : لاق . ًادْشُر َتْمَلُع امم ينَملَعت نأ ىلع َكُعِبِتأ له : لاق .معن : 0

 ُهكَمَلَع ملِع ىَلَع َتنَأو « كن ملغ ال هيَمَلَع هللا ملِع نِ ٍمْلع ىلع يل ىسوم اي اص

 ٍلجاس ىلع ِنايِشْمَي اَلَطْناف . ًارمأ كل يِصْعَأ الو ًارباص هللا ءاش نإ ينُدِجَبَس : لاق .ُهُمَلغأ ال

 ُرِضَخلا َفِرْعَف « امُهولِمحَي نأ مُهومَّلكف « ٌةنيِفَس امهب ثّرمف « ٌةنيفَس امُّهَل سيل ٍرخبلا

 يف نير أ ةر َرقَتف « ِةنيِفّسلا ٍفْرَح ىلع عقوف ٌروفصُع ءاجف .ٍلْوَن رْثمِب اًمُهولمحق
 روفصٌُعلا اذه ة ةرقتك ًالإ وللا ملع ْنِم َكُملِعو يمل َصَقَن ام ١« ا و

 ٍلوَ رپعپانولمَح موق : ىسوُم لاقف .ُهَع ُهَعّرتف رق ةنيِّسلا حاوُلأ نم ول ىلإ ٌرِضَخلا َدَمَعَف ف . رحبلا يف
 .ًاربَص يهم عيطتست نل َكنِإ كل لق ملأ ا اَهَلْهَأ قرغشل اهتقَرَحَ مهِتنيِفَس ىلإ َتْذَمَع

 عم بعلي الغ اًذِإف « اًقَلَطْناف .انايسن' ىسوم نم ىلوألا ٍتناكف . تين امب يِنْذِخاَوُ ال :لاق
 ةّيكَر اسْفَن َتلتقأ :'ىسوم لاقف . هديب ُهَسَْ ََلتقاَف ُهاْعَأ نِ هس ُرِضَحلا َدَحأف « ِناَملِغلا

 اقلطناف (دكوأ اذه : ةنييع نبا لاق) ؟ًارْبَص َيِعَم د ميِطتْسَت نل كن كل نأ ملأ : لاق ؟ِسمَن ريع

 ري نأ ديرب ارادج ابف اَدَجَرف « امهوفيض نأ اف اهله امطَتسا يَ لأ اين اذإ ىتح
 اذه :َلاق .ًارْجَأ هِلَع َتذَحّنال تْدَش ول :'ىسوم ُهَل لاق . هَماَقأَف هديب ُرضَحلا لاق « ةماقأ

 نو انيلغ صني ىخ رم ول انذوزل مسرعا جو : 4 ئبنلا لاق . كيو ينيب قار
 .[۷۸ « ۷٤ :ثيدحلا رظنا] ٠ «امهرمأ



 ملعلا باتك -* 4

0 

 0 ا لاف يبا ىلإ لج
 و ع ي

 لتاق نم : لاقف ًامئاق ناك ُهَنأ الإ ُهّسأر هيلإ عَقَر امو : لاق ار هيلإ عفرف . ةي ةّيوَح لتاقُيو

 | . لجو رع وللا ليس يف رهف ايلا يه هللا ةملك دوك

 ۳۱۲٣۰ « ۷٤١۸[. ۲۸۱۰ : يف هفارطأ_ ۱۲۳ ثيدحلا]

 ل 3

 لج اف ل وهو ه راجل تع هل يلا تأ لاق رفع لا دبع نعل

 ”اعفا : لاق لإ وشال َمُدَق 2 ا : لاق هلا نأ

 .[۸۳ : ثيدحلا رظنا] ٠ . اجرح 3

 [86 :ءارسإلا] كيال رای ب شیر :ىلاعت هللا لوق باب ۷

 نع ناميلُس شمعألا اَّدح : لاق ٍدحاولا ٌدبع انَثَّدح : لاق ٍصْمَح نب ٌُسيِق انّثَّدح ذح 6

 e ةنيدملا برج يف لب يبنلا عم يشم انآ اني : لاق وللا ٍدبع نع َةمَقْلَع نع ميهاربإ

 مهضعب لاقو . حولا ٍنع هوُلَس : ضخبل مهّصعب لاقف « دولا نم رب ومف - ُهَعَم ٍبيِسَع ىَلَع
 :لاقف مهنم لر ماقف « ُهَئَلَْنَنَل مهّضعَب لاقف . ةّتوهَرْكَت ءيشب هيف يجي ال هولا ال

 e RS :ٌتلّقف ا

 ا إل ا ٠٠١ ثيدحلا] . انتءارق

 ُهْنَع ساّنلا ٍضعب ُمهَقَرْصْقَي ْنَآ ةفاخَم ايالا ضعب َكَرَد نم باب - ۸

Es 

eيل ثلاق : كلت ا ىلع امن رك كل 1 ٌةشئاع تناك  E 



 t0 ملعلا باتك ۳

 دک ا ع كيلا ةناناناق مُهُدْفَع يح ِكُمْوَ لو ةشئاع اي» : لك ئبنلا

 .ريّزلا نبا ةلعفف . (َنوُجْوْحَي بابو < سالا لخدي باب :نيّباب اهل ٌتلعجف
 .[117 1444. 38542 ۱0۸7 ‹ ۱0۸0 , 1085 2 ١6487 : يف هفارطأ_ ۱۲١ ثيدحلا]

 اومهفَي ال نأ ةّيِهارك موق َنوُ ًامْوَق ملعلاب ّصْخ ْنَم باب 4

 . ؟ةلوسرو هللا َبَّذَكُي نأ نونا « َنوفِرْعَي امب سانلا اوُتَّدَح :عولع لاقو

 . َكِلْذب ىلع نع ليَمَطلا يِبَأ نع ذوُبَرَح نب ٍفورْعَم ْنَع سوم نب هللا دبع انئّدح- ۲۷

 ةَداَق نع يبأ ينثّدح : لاق ماش ُنِب داعم انًنّدح : لاق ميهاربإ نب ٌقاحسإ انئَّدح دح -۔ ۸

 . ٍلَبَج َنب ذاعُم اي :لاق ٍلُخَولا ىَلَع ةفيِدَر داعم - لك يبنلا نأ كلام نب نست اََّدح : لاق

 . (اثالث) َكيَدَعَسو هللا لوسر اي َكيِبل :لاق ا 0 َكيَدَعَسو هللا لوسر اي َكِيب :لاق
 ىَلَع هللا ُهَمّرح لإ هبلق نم ًاقذص هللا لوسر ًادمحم أو هللا لإ َهلِإ ال نأ ٌدِهْسَيٍدَحَأ ْنِم ام : لاق

 دنع داعم اهب ربخأو - اولكتي اذإ :لاق ؟اورشِبتسيف سالا هب ربح الأ هللا وسر اي : لاق . راَللا
 ۱١۹[. : يف هفرط_ ١١8 ثيدحلا] . امنا هت هتوم

 يل رد ٠ لاف اسا تی لاق يبأ ٌتْعمَس :لاق ٌرِمَتْعُم انثّدَح : لاق دده انث دعم ۲۹

 سانلا رسب الأ : لاق . «ةنجلا لَحَد ًائيش هب ُكِرْشُي ال هللا يقل ْنَم» :ذاعمل لاق يي َيبنلا نأ

 ١١۸[. :ثيدحلا رظنا] . (اولكَتَي نأ فاخأ ىنإ « ال» : لاق

 ماجن يف ءادخلا باند«:

 ٌءاسن ٌءاسنلا َمْعِن :ةشئاع تلاقو .ربكتسُم الو يحتم ُ ملل ملعب ال :دهاجُم لاقو

 . نيّدلا يف َنْهََّمَتي ْنَأ ءايحلا َنهََْمَي e ءراصنألا

 بنيز نع هيبأ نع ماشه انثدح : لاق ةيِواعُم وبأ انريخأ : لاق مالس نب ٌدمحم انْ ول

 ' « وللا لوسَر اي : ثتلاقف يللا لوسر ىلإ ميل ما ثءاج» : تلاق ةملس مأ نع ةملس مأ ةنبا
 ِتأر اذإ : ةا هب يلا لاق ؟ثلتحا اإ لمن الا ىَع لف قحلا َّنِم يسَتْسَي ال هللا نإ
 « معن :لاق ؟ةأرملا ٌمِلَتحَتَو ءوش لوسر اي :ثلاقو - هَر ينغت لَ مآ تط  ءاملا
 ريا 1 ضضنل YAY : 2 ذولا ل ؟ اهو اه 0 ب كس ا

 . 

TS Meينوتخ « ميلا لع يهو هدو اجا رجح .  



 ملعلا باتك_* 65

 هللا دبع لاق « ٌةلْخَنلا اهّنَأ ييف يف عقوو « ةيدابلا رَجَش يف ُنمانلا عقوف ؟يه ام
 : هللا دبع لاق . «ةلخَتلا يه ةا ل هللا لوسر لاقف . اهب انزيخأ هللا لوسر اي : اولاقف «ُتْيَيْحَتْساَف

 . اذكو اذك يل ٌنوكي ْنَأ ْنِم ىلإ ٌبحأ اهتلق ٌنوكت ْنَآل : َلاقف « يسْفَن يف عقو امب يبا ٌتئّدحف

 .[۷۲ ٦١ « ٦۲ ١ :ثيدحلا رظنا]

 لاّؤُسلاِب ُهَريغ َرَمَأَف ايْحَتْسا نم باب ١

 نع يروا ِرِذْنُم نع ٍضَمْعألا نع واد نب ملا دبع انئَدح :لاق ٌدَّدَسم انئّدح 9 ۲

 3 لِ يبنلا َلأسَي نأ َدادْقملا ُتدَمَأف ¢ ٌءاَذَم اجر تنك : لاق يلع نع ةّيِفنَحلا نبا دمحم

 .[159 0 ۱۷۸ :يف هافرط_ ۱۳۲ ثيدحلا] . ءوضّولا هيف : لاقفُهَّلَأَسف

o۲دجّسملا يف ايتفلاو مّلِعلا ركذ باب -  

 نلوم فن اح ا E دع ۱۳۳

 ی ل نما ل : هل ثا كورسر لاقف ؟ ل ن انو 0 ل

 ريع لاقو 4نرت ن اجت لهآ اهتز « ةفخُجلا َنِم ماشلا لهأ ٌلهُيو « ةفيلحلا

 هَقفأ مل : ل وقي َرَمع نبا ناكو . مَلْمَلَي نم ِنَمَيلا لْهأ ُلهيو : لاق كلي هللا لوسر َّنأ ّنومٌعزيو

 .[7844 019748 1911/1878 1677 : یف هفارطأ_ ۱۳۳ ثيدحلا] .لِكَي هللا لوسر ْنم هذه

E: 

 ُهَلَأَس امم ّرثكأب َلئاسلا ٌباج ْنَم باب_ ۳

 نعو . .ةللَي يلا نع َرَمُع نبا نع عفان نع بئذ يبأ نبا اَثَدح :لاق مدا انثّدح ۳۴٤

 :لاقف ؟مرخُملا سبي ام : ُهَلأَس اجر نأ « الڳ يبنلا نع َرمُع نبا نع ملاس نع ّيرْهْرلا

 « نارا وأ ُْرَلا هم ابو الو سرلا الو َليوارّسلا الو ةَمامعلا الو َصيمقلا ني الا

 - ٠۳۴١ ثيدحلا] . (َنْيبْعَكلا تحت انوكي ىح امُهْعَطْفيْلو « نيَمُحلا ٍسَبليلف نْيَلْعَتلا ٍدِجَي مل ْنإف

 .[ة ه5, OAEV cC OAT 0۸0 OA « 0۷۹1 1847518738 › 10٤۲ 0 755 : ىف هفارطأ



 ٤ ءوضولا باتك- 3

 د لآ ها آر تب

 ءوضولا باتك- ٤

 كوخ و اوُلِسْعَأَم ةؤلَصلَأ َلِإ ْمُثَمُف اَدِإ 9 ىلاعت هللا لوقو « ٍءوُضوْلا يف َءاج ام باب- ١

 [5 :ةدئاملا] «ِنيَبعَكْلا لإ ْمُكحَلْجْرأَو مكسور أوم حسا ونار لإ كيد

 « ِنيتَرم ًاضيأ أّضوّتو « ةّرم َةَدَم ٍءوضْولا ضف نأ لي ئوبلا ن : للا دبع وبأ لاق

 . ل4 يبنلا لعف اوزواجُي أو « هيف فارسإلا ملعلا لهأ ةركو . e ىلع ذزي ملو « ًاثالثو

 روهُط ريغب ٌةالَص ُلَيَقُت ال باب۲

 نع معمم م انربخأ : لاق ٍقاَّرولا دبع انربخأ : لاق ٌيلَظْنَحلا ميهاربإ نب ؛ قاحسإ انئّدح- 0

 ىّتح َتدحأ ْنَم الص لف ال» : كك هللا لوسر لاق : ل وقي ةريَره ابأ حمس لآ وکم نب مام

 :طارض وأ اسف لاف ةه انآ اي تلا اما: َتْوَمَرْضَح نم لجر لاق «أَّضوَتَي

 .[1994 ٤ : يف هفرط ١75 ثيدحلا]

Eءوضؤلا ِراثآ ْنِم َنوُنّجَحُملا ُرُقلاو <  
 ميت نع لاله يبا نب ٍديعَس نع ٍدلاخ نع ٹيللا انَنَدح : لاق ریکُب نب ويحي انثّدح- 5

 هلك يبلا تعم ينإ : لاف اون جسما ره لَ ةر يآ م ثق ل وعلا
 ْنَأ مكْنِم َعاطَتْسا ِنَمَف « ٍءوضؤلا ٍراثآ نم َنيِلَجحُم وع ةَ هيي 2 ر لوقي

 َنقْيَتْسَي ىَّنح ٌكَشلا َنِم ُاَّضَوَتَي ال باب - ٤

 نعو ِبْيَسُملا ِنب ٍديِعَس س نع ُيِرْهّزلا انثدح : لاق نايتس اتدخ لاق ولع انئّدح دح - /١

 يف َء ءيشلا ُدجي هنأ هبلإ ليك يذلا ُلُجَلا لك هللا لوسر ىلإ اكّش هنأ مَع نع ميو نب داب

 .«أحنر َدجّيْوَأ اتص ْعَمْسَي ىّيح- فرص ال وأ - لف ل لاقف « ةالصلا

 .[١1هك ٠۷۷ : يف هافرط 1717 ثيدحلا]



 ءوضؤلا يف ٍفيفختلا بابه

 نع بئر ينربخأ :لاق وِرمَع نع ٌنايفس انثَّدح : لاق هللا دبع نب مولع انثّدح لح - ۸

 . ىّلَصف ماق مث ّحَّمَن ىتح ْمَجْطْضا لاق امّبُرو - ىلص مث « حْ ىتح مان كي بلا نأ مانع نبا

 ةنوميم يتلاخ دنع كب : لل تال ر ر ی ةطيأزم راغب لح

 م نش نم أضوتتف كي ئيبنلا ٌماق ليللا ضع ب يف ناك اًملف ٠ « ليلا نمل عيبلا ماقف ٠ ةليل
 دج مث اوت ام آوحت تاو ٠ « يّلصُي ماقو - لاو ودع هلل د انينخ اوز

 لص م هنيمَي نع يِنلَعَجَف يَلَّوحَف - هلامش نع :ٌنايِفُس لاق امّبُرو  هِراسي نع ثمقف

 ةالصلا ىلإ هم اقف ء الكلاب اق مانملا أع . حم ىح انف عَجْطْضا مش « هللا ءاش ام

 ¢ هلق ماني الو نع مانت ةا هللا لوسر َّنِإ و نان نإ E ار ملو لصف

 3 ِداَمَمْلَأ ف رأ # أرق مث . حوحو ءايبنألا ايؤُر : لوقت ع نج درع تغمس :وُرُمَع لاق

 ْ ٠١[ 0v: 12015 7 : تافاصلا] كيد

 انزل ءوضؤل عبسي رت نبا اقو.هوؤل اب ابد

 رو بشل فكن الح قرع ب لولا وسر ع م

 « َكَمامَأ ةالصلا :لاقف . للا لوسر اي ةالصلا :ُتلقف . ةوضؤلا غيني ملو أّضوُت مث « لاَ
 مث « َبرْغَملا ىًلصف ٌةالصلا ِتَميقَأ مث ءوضُولا َعَبْسأف ًاَضوتف لر ةغلَدْرُلا ءاج الف . َبككَرَف
 .امهتیب لَّصُي ملو « اىّلصف ىّلصف ٌءاَسِعلا ٍتَميقُأ مث « ِهلِزْنَم يف ةريِعب ٍناسنإ لك َحاَنَأ

 1551/141١ 015591 ۱٦۷۲[. :ىف هفارطأ_ ۱۳۹ ثيدحلا]

ْ 0 

A ١ 

 ةدحاو ٍةفرَك نم ٍنيَدَيلاب ِهْجَولا لمغ باب -۷

 ةَمَلَس نب ُروُصْنَم ئيعارُحلا َةَمَلَس وبأ انربخأ :لاق ميحّولا ٍدبع نب محم انئّدح كح _ ۰

 هلأ سابع نبا نع راس نب ِءاَطَع نع ملأ ٍنب , ٍديَز نع َناميِلُس ينعي -ٍلالب نبا انربخأ :لاق
5-4 ER 

 لعجف ِءام ْنِم ةفرغ طخأ مث < َقَشْنَتْساو اهي َضَمْضَمَف ِءام نم ةَ دَ 3 و هن اخر

 يا

 ءام ْنِم َةقْرَغ َذَحَأ مث « هِسأَرب حسم مث « ئرسُلا هدي اهب لَسَعف ءام ْنِم َةفْرَغ ذخأ مث « « ینا

 مث ىرسلا ينمي هجر اهب لس اعرحأ رق آب .اَهَلَسَع ىح ىلا ولج ىلع شرف

 وني لَو هللا لوسر تبر اذكه : لاق



 ٤ ءوضولا باتك د ۹

 عاقولا دنعو « لاح ٌلك ىلع ةيمستلا باب-۸

 نع ٍدْعَجلا يبأ نب ملاس ْنَع ٍروصْنَم نع ٌديِرَج انٿدح : لاق هللا ٍدبع نب ٌعملع انئّدح ّدح ١0١

 ملا للا مسب : لاق ُهَلْهَأ ىتأ اذِإْمُكَدَحأ نأ ولا : لاق قب ئبنلا غي سابع نبا نع ٍبيَرُ
 . (هَرْضَي مل دلو امهنيب يضقف < انتقَرَر ام ٌناطيشلا ٍبّنَجَو َناطيََّشلا انبتَج

[YT TAA «0110 TTA 0 YY! : _يف هفارطأ ١5ثيدحلا] ١ 

 ِءآاَخلا َدنع ُلوُقَب ام باب-5

 تكس لاق بيه نب زيزعلا دبع نع ةبعش اننّدح : لاق مدآ انثّدح - ۲

 ٍتئاََحلاو ثلا نم َكب ةوعأ يئإ مهلا : ل ل

 5 . (َءالَخْلا ىت أ اذإ» و ةلعش كغ ةع اا

 . لذا ةارأ ذإ» :زيزعلا دبع اقدح يزن ذيعس لاقو .«ٌلكَماذإف :داَح

 .[1777 : يف هفرط_ ١57 ثيدحلا]

 ِءالَّخلا دنع ِءاملا عّضَو بام ٠١

 ١5 - انتَّدح :لاق مساقلا نب مشاه انثَدح :لاق دمحم ُنِب هللا دبع انثّدح 0

 :لاق . ًاءوضَو هل ُتْعّضوف ءالخلا لحد كي يبنلا نأ سابع نبا نع ديزي يبأ نب ولا يع

 :ثيدحلا رظنا] . (ِنيّدلا يف ةهقف ةف هللا : لاقف « َربخُأف ؟اذه عضو ۷١[.

 هوحن وأ ٍرادج :ءانبلا دنع الإ , لوب وأ طئاغب ةلبقلا ُلَبِقَتْسُت الباب ١١

 يثيللا ديزي نب ِءاَطَع نع ُيرْهّزلا انّنَدح : لاق بئذ يبأ ُنبا انّنَّدح : و 25

 ةلبقلا ٍليِقَتْسَي الف طئاغلا مكدحأ ى نأ اذإ» : ةا هللا لوسر لاق : لاق ّيراصنألا َبوُبأ يأ نع

 .[795 :يف هفرط_ ١44 ثيدحلا] . «اوُبْرَخ وأ اوفر « ُهَْهَظ اهّلوُب الو

 نيتَتِبَل ىلع َوَوَبَت ْنَم باب -5
 نب دمحم نع ٍديِعَس ب نب ابحي نع كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح لح 2 ٥

 اذإ نولوقيًاسان نإ : ٌلوقي ناك هنأ َرَمُع نب هللا دبع نع َناَمَح نب عساو همع ْنع َناَمَح نب اىبحتي

 ٌتيقتزا دقل :َرَمَع نب هللا دبع لاقف . ِسِْقَملا تيب الو ًةلبقلا ِليفَتْسَت الف َكِتَجاح ىَلَع تدْعَق

 .هتجاحل سيقملا تيب ًالبقتسم نيتتبل ىلع ةي هلل هللا لوسر ُتيأرف « انل ٍتيب رهظ ىلع اموی

 او يردأ ال: ٌتلقف « ۽ موكاروأ ىلع نولي َنذلا ني كلَ : لاقو



 ءوضولا باتك - 0 ٤

 . ضرألاب ٌّقِصال وهو ُدَجْسَي « ضرألا نع ُمُفَتْرَي الو يلصُي يذلا ينعي : كلام لاق
 ۱٤۸ 0 ١59 0 ۳٠١۲[. : يف هفارطأ_ ١50 ثيدحلا]

 ٍزارّبلا ىلإ ٍءاسنلا جورُخ باب ۳

 نع باهش نبا نع ليقع ينّدح : لاق ُثيللا انّثَدح :لاق ريكُب نب یحی انتدح - 5

 ديعص وهو - املا ىلإ نزوات يلب نر نك ل يللا ورا نأ ا نع هور

 يدم لحفَي هك هللا لوسر نكي ملف . كءاسن بجحا : ةا يبنلل لوقي ُرَّمَع َناكف - حقآ

GGT 

rf, 

 INE oPV «EVA NEY : aS ا

 e : لاق ُءاّيركَر انثّدح _ ۷

 MET ا َرارّبلا ينعي : :ءاشه لاق «ٌنكَتَجاح يف َنِجْوْخَت نأ َنَْأ دق : لاق لَك ييبنلا

e 
 ١س لاق ٍرِْنُملا نب ميِهاربإ انئّدح لح  Eنب دمحم نع للا ِديَبُع نع ضايع نب

 ةصفح تيب رهط قوف ُثِيَمتْرا : لاق رمح نب هللا ٍدبع نع َنابَح نب عساو نع َناّبَح ِنب ىبحي

  ESراو ا بي

 ثيدحلا رظنا] : ٠٤١[.

  - ۹نع ىِبحَي انربخأ :لاق َنوراه ُب دن انا :لاق ميهاربإ نب ُبوقعَي انثّدح

 لاق ةَربخأ َرَمُع َنب هللا دبع َّنَأ ٌةربخأ َناَبَح نب عساو ُهّمع نأ َناَبَح نب ىبحي نب دمحم : 1-7

 يل ل ل ل
 .[148 « ٠٤١ :ثيدحلا رظنا] . سِدْقَملا

 ِءاملاب ءاجْنِتْسالا باب- ©
 ع سما ع ل 08

  . VEهب يجنتسي : : ينعي .

 ثيدحلا] ٠١١ يف هفارطأ- : 6 .1۷ 0]



 ٤ - ءوضولا باتك 0١

 هروهطل ُءاملا ُهَعَم َلِمُح نم باب ١5
 اسولاو وهلا نیش | ٌبحاص مكيف َسيلأ :ءادْرَذلا وبأ لاقو

 ٍنب ُءاطَع وه - ذاعم يبأ نع ٌةَبْعَش نو :لاق برح ا ا - ا١٥

fC لاق ويم يبأ IC u PAE E 

 ٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . ٍءام نم ةوادإ انعم

 ِءاجنِتْسالا يف ِءاَملا َعَم ةَرَدَحلا لمح باب ١١

 e 0 ا دح ١٠

 E e Ts ET ا

 ٠١١ (٠ ٠١١[. :ثيدحلا رظنا]

 E و ا باب-۸

 E : اک هلل O :لاق وی نع اک يآ نب رفا دبع

 . انيمي حسمت الو . ِهِيمَيِبهَرَكَذ ّنسمَي الف َءلَخْلا یت أ اًذِإو « ءانإلا

 ١94 « ٥٦۳١[. : يف هافرط_ ٠١١ ثيدحلا]

 لاب اذِإ هنيمّيب ُهَركَذ ُكِسِمُي ال باب-۹

 نع ٍريثك يبأ نب ىيحَي نع ئيعازوألا ينٿدح :لاق َفُسوي نب دمحم انثّدح - ا٤

 , هنيمّيب ُهَرَكذ َنَدْخَأي الف مكدحأ لاب اَذِإ)» : لاق يك ئبنلا نع هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع

 .[ 187 :ثيدحلا رظنا] : «ءانإلا يف نمم الو « هنيميب ي يتلو

 ةراجحلاب ءاجنتسالا باب- ۰ ٠

 وړمع نب ٍديعَّس ب نب ابحي نب وُرمَع اتثدح :لاق ٌميكملا ٍدمحم نب دمحأ انثّدح ١٠6

 . ُتِفَْأَي ال ناكف « هتجاحل َجَرَحو كو يبنلا تعبت :لاق َةريرُه يبأ نع هّدج نع عيكملا

Eا  sSةتيتأف -. نس  

[A1 os 



 ءوضولا باتك - 0 ٤

 ورب ىجنتسُي ال باب- ١

e eS e ١5 

 و وو ةثالثب ةت نأ

 نع هيبأ نع فسوي نب ٌميِهاَربإ لاقو .ٌسسكر اذه :لاقو هن تورلا ىقلأو نيَرجحلا حاف < اهب

 هرم ٌةَرِم ٍءوضّؤلا باب - ۲۲

 راسي نب ءاطَع نع ماشا نب ر غ ا ا لاق َففْسوي رب دمحم انثّرح - ۷

 .ةّرم ةَرم كي ئبنلا أّضوت : لاق سابع نبا نع

 نيترم ِنيَتَرم ِءوضؤلا باب - ٠"
 نابلس نب , حيل اََّدح :لاق دمحم ُنِب ُنْنوُي انئّدح :لاق ىسيع نب ُنيسُح انثّدح دح-

 846 يتلا نأ دبر نب وللا دبع نع ميمت نب داَبع نع ٍمْرَح ِنب وِرْمَع نب ركب يبأ ِنب هللا دبع نع

 . نيتّرم نیت أّضوت
 اتال ًاثالّث ٍءوضّولا باب- 4

 نبا نع ٍدَعَس نب ٌميهاربإ ينئّدح : :لاق ُعيِسَوَألا هللا دبع نب زيزلا دبع انئّدح 7 ۹
 ءانإب اعد َناّفَع نب َنامثُع أر هلآ ةربخأ َنامثُع ىلوَم َلارمُ نأ ربح دب بن ءَطع نأ باهش
 لَسَع مث « َقَشنتنساو ضَمْضَمَف ِءاَنإلا يف ةتيوي َلَحْدأ مث امُهلَسَمف ارم ت الث هيفك ىلع غرفأف

 ىلإ رارم ثالث هيل َلَسَغ مث هسأرب حس مث  رارم تالت ٍنيَققْرِلا ىلإ هيَديو ؛ ثالث ُهَهْجَو
 ْتَّدَحُي ال نيَبَعُك نيتعکر لص هٿ « اذه يئوضُوَوْحَتأَّضَوت ْنَم١ : ل للا لوسر لاق : لاق مث نينا

 IVEY لول OE ONT و ٠١۹ ثيدحلا] . . «هنذ ْنِم مَّدَقَ u ا

 نع ُتّدحي َةَوْرُع ّنكلو ٠ باهش ُنبا لاق َناَسْيك نب حلاص لاق : لاق ميهاربإ نعو- ١١
 هلا سس کتک االول يع عع الا : لاق نامئُع ًأَّضوَت اع

 ىتح ة ةالصلا نيبو هب ام هل َرُِغ لإ ةالصلا يّلصْيو ةءوضُو ُنِسْحُي ْلُجَر أَضَوَعَي الا : لوقت

 اص

 ٠١۹[. :ةرقبلا] تلا نال امةوشكي نبأ :  ةيآلا :ةورع لاق
 :.١69[. ثيدحلا رظنا]



oY ش 1 ءوضولا باتك - ٤ 

 ِءوضؤلا يف ٍراَنْدِْسالا باب - <”

 ل نيش نعد مهنع هللا يضر - سابع ُنباو ٍديز نب هللا ٌدبعو ٌنامثع ُهَرَكَّذ

 ينربخ أ :لاق ٌيِرْهّزلا نع نسوي انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٌنادبع انثّدح _ ۱

 جما نکو شی او نع : لاق هنأ هيب ئبنلا نع رک ا ا رار

 .[177 : يف هفرط- ٠١١ ثيدحلا] .

 ًارتو ٍرامجتسالا باب- <”

~ı ۲نع ٍجَرْعألا ِنع ِدانّزلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق َت تفسوي نب هللا دبع انثّدح  

 رَمْجَتْسا نمو ا هنأ يف ْلَعْجيَلَف مكذحأ ًاًصوَ اَذِإ» : لاق ل مل هللا لوسر نأ ةَريرُه يبأ

 مكَدَج إف وو ن نأ له شتي ی کد ظفتشإ نإ ا

 15١[. :ثيدحلا رظنا] . (هُدَي ثتاب َنيأ يِرْدَي ال

 الاول دول ٍنيلْجْولا سم باب- ۲۷

0 N ر 

 س ع يس

 وأ ٍنيِتّرم «راّنلا نم ٍباَْعألل ليو : هتوص اىلعأب ائّداَتف . انِلُجرأ ىلع ُحَسْمَنو اَّضَوََن انلعجف

 5٠9 95٠0[. :ثيدحلا رظنا] .ًاثال

CN 

 ٍديز ُنِب هللا ٌدبعو ٍساّبع نبا هلاق .ِءوضْؤلا يف ٍةَضَمْضَملا باب- ۸
 لَك يبنلا نع- مهنع هللا يضر -

 نع ديزي نب ٌءاطَع ينرببخ 3 لاق ٌيِرْهّزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ٍناَميلا وبا انئّدح - 5

 N نو دبي ىلع فان ِءوضَوب اعد َنامثع ئَأَر هنأ َناَفَع نب َنامثُع ئلوم َنارمُح
 0 ساو و او َضَحضمَت مث « ِءوضولا يف تيوب لد مث « ٍتاَرَم تال
 لاق مث < ۽ اتال ٍلجِ لك َلَسَغ مث « سرب حست مك ۽ ثالث ٍنيققزولا ىلإ ديو ء انالنهَهْجَو 1

<A 

 7 مث « اذه يئوضُو وحن ْأَّضَوَت نَم» :لاقو اذه يئوض رحت أضَوتي ل5 بلا تيار
 ٠١١[. ء ٠١۹ :ثيدحلا رظنا] . اوبْنَد ْنِم مق ام هل هللا رفع « ٌهَّسْفن امهيف ُتَّدَحُي ال نيِتَعْكَر

 اًضوت اَذإ متاخلا ٌعِضوَم ُلِسْغَي َنيريِس نبا ناكو .باقعألا ٍلسُغ باب - ۹

 عمتي : لاق دايز نب دمحم انّثَّدح :لاق ٌةبعش انكَّدح : لاق سايإ نب , مدآ انثّدح 6



oةودشاولا نناكك ٤ 

 ًنإف « ًءوضُؤلا اوغبْسأ :لاق  ةَرهْطِملا نم َنووّضَوَتَي ٌسانلاو انب ُمُمَي ّناكو  ةريرُه ابأ
 . (راّنلا َنِم باقغألل ٌليَو» : لاق مساقلا ابأ

 .نيرعدلا ىلع سو نيلغنلا يف ٍنيَلْجَرلا ٍلْسْع باب_

 جير نب دب 0 N دح 8١55

 نإ سالا لها ةكمب تنك اذإ كارو ٠ لاب عمت كيأرو « يتبل َلاعتا سل كتيأرو

 i را ديلا م لالهلا ارأر

eyتاو ينإف ل ااو اهل نأ ا انأف <  

 یک هلل هللا لوسر َرأ مل يّنِإف َلالْهِإلا اًمأو . eee هللا لوسر

 .[0801 ۰ 016١5 ۱٥۵۲ (۱۹۰۹ « ۲۸٦۰ : يف هفارطأ_ ١15 ثيدحلا] . ةتلحار هب ثعَبنت نت ىح لهي

 ٍلْسْلاو ٍءوضؤلا يف ْنُميَتلا باب- ۳١
 و

 مَآ نع َنيريس ِتنب ةصفَح نع ٌدلاخ انّدَّدح : لاق ُليعامسإ اند : لاق ٌدَدَسُم انئَّدح - ۷

 . «اهنم ِءوضولا عضاوّمو اًهِماَيَمِبَنأَدبا» : هبا لغ يف ةا ئبنلا لاق : تلاق َةَيِطَع

VY «0%  IYOA ov « 1Y0 « 100 «IYO o YoY : [و هفارطأ ¥11 ثيدحلا 

.]) ١ 7373552 11۲+: 4 

 :لاق ٍميَلُس نب عشا ينربخأ نان ةعش اند :لاق َرِمُع نب صفح انئّدح - 8
 ِهِلجَرَت و ِهلُعَنَت يف ُنّمَيَّنلا ُهْيِجعُي هبجعي او ئبنلا ناك : تلاق ةشئاع نع ٍقورْسَم نع يبأ ٌتعمس

 .[097535 05804 578٠ « 477 : يف هفارطأ_ ۱۹۸ ثيدحلا] . هلك هنأش يف هروهطو

 ةالصلا تناك ةوتك ولا ساشلا تاود ۳۲

 مُمَيَّتلا َلَّرنف « ْدَحوُي ملف ٌءاملا سمُتلاف ٌحبّصلا ٍتَّرَضَح :ةشئاع تلاقو

 ةحلَط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انئَّدح 48

 ٌسانلا َسسمَتلاف « ِرْضَعلا ةا تاو هلك هللا قوصر تبار :لاق هنأ كلام نب ست نع
 تت رانإلا كلذ يف ق ولا لومو عصف ءوصوب كولا لرسول يأن ٠ هردجج ملف ءوضرلا

 نم اوؤّضوت ىتح 0 هعباصأ ٍتحت ْنِم عني َءاملا ٌتيأرف :لاق .:هنم اووضوَتَي نأ َسانلا َرمأو

 .[ هاله المال »۷۴« ۳0۷۲ 1٩40 ‹ 273٠٠١ : ىف هفارطأ_ ١59 ثيدحلا] . مهرخآ دنع



0٥ E 

 ناسنإلا ٌرَعَش هب ُلَسْغُي يذلا ِءاملا باب-۳

 يف اهرعمو بالكلا رؤشو كلابختلاو طويخلا هدم لكك نأ ایا ا ال ٌءاطع ناكو-

 اذه : ناش لاق .هب ْأَّضَوَتي ةريغ ءوضَو هل سيل ِءانإ يف َمَلَو اذإ : :ٌئرْهُّزلا لاقو .دجسملا

 ‹ ءيش ُهنم ِسْمَّنلا يفو . عام اًذهو € أاوُمَّمِيَتَف ءام اود ملف © : ىلاعت هللا لوقي « نيب ُهَقِفلا

 ا

 تلف لاق نيریس نبا نع مصاع نع ليئارسإ انثدح : لاق ليعامسإ نب كلام انثّدح- ١

 نوكت ْنأل :لاقف- سَنأ لهأ لبق ْنِم وأ - سن لبق نم هانْبَصأ لَ عوبنلا رعش نم انّدنع : ةديبعل

gS 

 e Gg ا TS ES دح 1

 ا ا ظنا: و

 ١ لاق ةريرُه يبأ نع جرعألا نع دانلا يبأ نع ِكلام نع َفّسوي نب هللا دبع انئّدح دح :

 .«اعْبَس هَلِسْعَيْلف مكِدَحَأ ءانإ يف ُبلكلا َبِرَش اذإ» : لاق ةي هللا لوسر لإ

 ُتعمس رايد نب هللا دبع نب نطحرلا دبع انّلدح ٍدَمصلا دبع انربخأ ٌقاحسإ انئّدح _ ۳

 « ٍشّطَعلا َنِم ىرّللا لكي ابلك ئأر اجر نأ» : لَم يبنلا نع ةريرُه يبأ نع حلاص يبأ نع يبأ
 . ؛ةّنجلا ةلحدأف « هل هللا ركشف « ٌةاَوْرَأ ىتح هب هل ُفرْعَي ل عجف ُهَّمُح ُلُجَولا دخأف

 .[10194 071555 37753 : يف هفارطأ ١77 ثيدحلا]

 نب ٌةزمح يِنّئّدح : لاق باهش نبا نع َسْنوي نع يبأ اتندح بيبش نب ٌدمحأ لاقو- 4

 ك6 وللا ٍلوسر ٍنامز يف ٍدجسملا يف ربدنو ليو لوبَت ُبالكلا تناك : لاق هيبأ نع هللا دبع

 . كلذ نم اعيش نوشي اونوكي ملف

Voنب ٌّيِدَع نع ْيِْمَّشلا نع ٍرَمّسلا يبأ نبا نع ةبعش انّنَّدح : لاق َرمع نب صفح انثّدح-  

 ْلَكأت الف لكَ اذإو « كف لتقف مَن | كلك َتلّسرأ اذإ» : 0 ا
 امَّنإَف « ْلُكَأت الف» :لاق .َرَخآ بلك هعم ٌدجأف يبلك ٌلسرأ :ُتلق . وِسْفَت ىَلَع فأ امّنإف

 « 0575 7١85 ‹ ۵٤۷٥ :يف هفارطأ ١75 ثيدحلا] . (َرَخآ بلك ىلع مست د لو كل قلع كيتشن

ME 0 VV . 



 شوا اتات 5

 ٍرِبُدلاو ٍلّبَقلا نم ِنيَجَرْخَملا َنِم الإ ًءوضؤلا َرَي مل ْنَم باب 4

 ودا هرب نم جري ْنَميف ءاطع لاقو . پالا ني مکن حا جوا :ىلاعت هللا لوقو
 داعأ ةالّصلا يف كحض اذإ : هللا دبع نب ُرباج لاقو . ًءوضؤولا ديعُب : ةلمّقلا ؤحن هركذ ْنِم وأ

eءوضؤ الف هيَ َمَلَح وأ هرافظأو ِهِرْعَش ْنِم َدَحَأ نإ : : نَسَحْلا لاقو .  

 ةوزَغ يف ناك ةا يبنلا َّنأ رباج نع ُدَكْذُيو . ْثَدَح نم لإ َءوضُو ال :ةريرُه وبأ لاقو .هيلع

 لازا : ريحا لاق ةتالص يف اىضمو دجسو كرف ملا ف مهب لجو يف ٍاَقؤلا تاذ
 :زاججلا لهو ٌءاطَعو يلع نب ٌدمحمو ٌسوواط لاقو . خهتاحارج يف َنوُلصُي ٌنوملسملا

 ئفؤأ يبأ نبا قبو . ُأّضوكي ملو ُمّدلا اهنم َجَرَخَف ةَرَْب رَمُع نبا ٌرَصَعو .ءوضُو مّدلا يف سيل
 .هيجاحم ُلسْعَألِإ هيلع سيل : ُهِجَتْحَي ْنَميف ٌنَسحلاو َرَمْعُنبا لاقو . . ِهِتالَص يف ئّضمف امد

3 

 ةريَرُه يبأ نع يرَُقَملا ٍديعَس نع ٍبْنِذ يبا نبا اتتدح : لاق سايإ يبأ نب مَآ انئّدح لح - 5
 مل ام ةالصلا ْدِظَتْنَي دجسملا يف ناك ام ةالَص يف ٌدبعلا لاّرَي ال» : ةي ئبنلا لاق :لاق
 . (ةَطْرَّضلا ينعي) ٌتوصلا : لاق ؟ةريرُه ابأ اي ثَدحلا ام :ٌءيمجعأ ُلَجَر لاقف .«ُثِدَحُي

[YY < 77791711١9599 5482 1٤۷ › £۷۷ , 445 : _يف هفارطأ ١1/5 [ثيدحلا 

 نع هّمع نع ميم نب داب نع ٌيرهُزلا نع هني نبا اند : لاق ديلولا وبأ انئّدح -_- ۷

 ۱١۷[. :ثيدحلا رظنا] . ابر دب وأ اتوص حمس ىتح فرصت ال : لاق ال يبنلا

 نع يول ىلعي يبأ رذنُم نع شمغألا نع ُديرَج انئّدح : لان هيف نب هيف اا 8

 ُثرمأف لك مثلا لوسر لأسأ نأ تيتا ءَ الجر ثنك يولع لاق : لاق ِةيفَتَحلا نبا دمحم

 . شمعألا نع ةبعش هاورو . «ًءوضولا هيف : لاقف ُهَلَأسف دوسألا نب دادقملا

 ..[17 :ثيدحلا رظنا]

 راسي نب َءاطع َّنَأ َةمَلَس يبأ نع ىبحَي نع ُنابيَش انٿدح صفح نب دعس انئّدح - ۱۷۹
 ا تلق هنع هلا يضر نافع نب نامثع لاس هنأ ةربخأ دا َنب يز نأ ةربخأ

 نم ٌةتعمس :ُنامثع لاق .ُهرَكذ َلِسْغَيو ة ةالصلل أَّضَوتَي امك ُأَّضَوَتَي :ٌنامثع لاق ؟نمُي
 را قلع الا يمر مك نيمار اور ار هع تال قع لاس . ل رفا لوسر

 .[۲۹۲ :يف هفرط_ ۱۷۹ ثيدحلا] . كلذب

 َناوُكَذ نع مكَحلا نع ٌةبعش انربخأ :لاق ْرْضَلا انربخأ :لاق ٌقاحْسإ انئّدح - ٠



oV ءوضولا باتك ١ - ٤ 

 ةشأرو ءاجف راصْألا م ٍلُجر ىلإ َلسرأ ةا هللا لوسر نأ ٌيرْدُخا يعش يبأ نع حلاص يبأ

 وأ - َتْلِجْعَأ اذإ» : اک دل E .معن : : لاقف ؟انلَجْغأ انّلعل : لكي ةيبنلا لاقف . ُرطَقَي

 . (ًءوضولا كيلعف- طف

 ا م

 يعن AE هللا دبع وبأ لاق . E :لاق ٌبهَو هعبات

 .(ءوضولا»

۳oد  

 ىلإ دع رع ن نصا مل لا وسر آویز و تانا نع يان 00 7
 : تلقت امور هلم شما تلي :ديز نب ةماسأ لاق .هّتجاح ئضقق ٍبعّشلا

 ش 14: a TT e لوسر اي

E RE TNًةبعش نب ق ا  

 ةريغُمًانَأو هل ةجاحل بَ هلو ِرَفَس يف كي هللا لوسر عم ناك هلآ ةبعش نب ةَريغملا نع ٌثّدحي

 .نيَفُحلا ىَلَع َحَسَمو هيدي ُهَهَجَو َلَسَقف ٠ : فروق هلع ةاملا ثضي لكح
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 هريغو ِثّدحلا دعب ٍنآرقلا ةءارق باب”

 . ءوضُو ريغ ىلع ةلاسرلا ُبْبكَيو « ماّمحلا يف ةءارقلاب سأب ال : ميهاربإ نع ٌروصنَم لاقو

eا ا  

 للاخ يهو - 1 لا جوز ترمي نع ليل تاب ل ريحأ تع بولا يح أ سابع نا

 َماَنَق ٠ اهلوط يف ا دلع هللا لوس عَجطضاو « ةداسولا ٍضْرَع يف تیادا

 ظَقْيَتسا  ٍليلقب ُهدعب وأ « ٍليلقب ُهّلبق وأ - e عا

 ةَروُس ْنِم مِتاوخلا ِتايآلا َرْشَعلا أرق ث . هِدَيِب ِههْجَو ْنَع موللا حَسْمَي َسسلَجف ٠ « كو هللا ل

eنبا لاق يل ماق مث « ةءوضُو َنَسْحأف اهنم ًاّضَوتَف قلع نش ىلإ ماق م  

 رل وللا ب عّضوف « ِهِبْنَج ىلإ ُتْمُقَق ُتْبَهَذ هُت < عتص ام لثم تعصف تمقف : سابع



 ءوضولا باتك - 0۸ ٤

 ا ن مل نيتعكَر مت ؛ « نیتعکَر ىَلَصَف ٠ اهلي ىنمُيلا ينذأب ّدخأو يسأر
 ر ىّلصف اقف ُنّذَوُملا ُةاتأ ىتح ٌعَجَّطْضا مث .رثوأ مث < نيتعكر مث ٠ نيتعكر مَن

 .[178 « ۱١۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ َحِبَّصلا ىلصف َجَرَخَمُن . . نيتفيفخ

 ٍلقْذُملا يلا نِ اإ اض مل نم باب
 اهتَّدج نع ةمطاف هتأرما نع ةَورَع نب ماشه نع كلام ينئّدح : لاق ٌليعامسإ انئّدح - ۴

 ُسانلا اًذإف « ُسمشلا ِتَفَسَح َنيج لي يبنلا جوز ةشئاع ُثيتأ : تلاق اهنأ ركب يبأ ٍتنب ءامسأ
 SG ا ٌتلقف . يّلصُ ةمئاق يه اَّذإو « َنوُلَصُي ٌمايق

 قوف بأ ُتلعَجو « ُيَّْشلا ينآلجتىتح ُتمقف . معن يأ ثراشأف ؟ةيآ :ٌتلقف .هللا احبس

 راسي لاق مث هيلع ىنثأو هللا َدِيَح كي هللا لوسر ٌفّرصنا املف . ًءام يسأر

 وأ -َلثم ٍروبقلا يف نوت ْمُكَنَأ لإ يجوأ دقلو . رانلاو ةنجلا ىَّبح اذه يماقم يف هني دق الإ

 e لاقُيف مكدحأ ىتؤُي و ٌءامسأ ثلاق كلذ ّيأ يردأ ال) لاجدلا ةنتف - نم بيرق

 دمحم ره :لوقيف (ًءامسأ ثلاق كلذ 2 يردأ ال « ْنقوُملا وأ) ْنِمْؤُملا ااف ؟لَجولا

 ْنِإانْمِلَعدقف « احلاص مَ :لاقيف .انْبّتاو اًنمآو انئَجأف « ئدٌهلاو ٍتانّيبلاب انءاج « للا ٌةلوسر
AEيرد ال“ ٌلوقيف (ةامسأ ثلاق كلذ يأ يِرْدَأ ال « ُباتْرُملا وأ) َقِفانُملا اأو  

 ا ف اعيش نولوقي الا تعيس

 ١[ :ةدئاملا] ميسور أوخسمأو ل :ىلاعت هللا لوقل « ِهَّلك سأرلا حسم باب

 نأ ءىرجُيأ : كلام لسو .اهسأر ىلع ٌحسْمَت لجّولا ةلزنمب ةأرملا : ٍبّيِسُملا نبا لاقو

 .ديز نب هللا دبع ثيدحب ّجتحاف ؟سأرلا ضعب َحسمَي

 هيبأ نع ينزاملا ىبحي نب وِرمَع نع كلام اربا : :لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح _ مه

 ناك تيك ييرث نأ م ESE ٍديز نب هللا ٍدبعل لاق ًالجر نأ

 « نيتر لَفِي ىلع عفت اعدف . چ : ديز ٍنب للا دبع لاقف ؟أَضَوي ب ایک هللا لوسر

 « نيقفزولا ىلإ نيتّرم نيت هيدي لَسَغَمُن « اناث ُهَهْجَو لَسَغ مث « آثالث رثنت رثنتساو ضمضم مث

 امُهدر مث « ُهاَمق ىلإ امهب َبَهَذ ىتح هسأر مّدقمب أدي : ربذأو امهب َلبقأف هيدي هَسأر َحَسَم مث

 .هيلجر َلَسْغَم « ُهْنِم َأَدَب يذلا ٍناكملا ىلإ

 ١199[. ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۸۲ : یف هفارطأ_ ١186 ثيدحلا]



 0۹ ٍ کولا تاگ

 ٍنيَبْعَكلا ىلإ ِنيَلْجّرلا لسغ باب 9
 َنب ورمَع ٹدهش :لاق هيبأ نع ورمع نع ٌبيَهُؤ انئّدح :لاق ىسوم انئّدح - ۳

 ءوضُو مهل صوت ِءام نم روب اعدف « ل يلا ءوضُو نع ٍديز َنب هللا دبع َلَأَس ٍنَسَح يبأ

 َضَمْضَمف رولا يف ُهَدَي َلَخْدَأ َمث «ًاثالث ِهيَدي َّلَسَعَف رولا َنِم هدي ىَلَع أفكأف : هلك يبنلا

 ىلإ نيتّرم هيدي لسع مث « ًاثالث ُهَهْجَو َلَسَعَف هدي لحد مث « ِتافَرَغ ثالث رثنتساَو َقَشْنَتْساَو

 . نشكل ىلإ ولج لع مث «ةدحاو هم ريدأو امهب لاف ةَسأر حس ةد لخدأ مش هني
 1١86[. : ثيدحلا رظنا]

 هللا دبع نب ُريِرَج َرمأو .سانلا ٍءوضَو لضف لامعتسا باب- ٠١
 هكاوس ٍلضَفِب اوؤّضوتتت نا هله

 :لوقي ةفيحُج ابأ ُثعمس : لاق مكحلا انثح : لاق ٌةبعش اند : لاق ٌمدآ انئَّدح- 17

 ٍلضَف نم دوذخأي ٌسانلا لعجف « ًاَضوُتَق ءوضوب ينأف « ةرجاهلاب لك هلك هللا لوسر انيلع جّرخ
 . ةرَتع هيدي َنيَبَو « ِنيَبعكَر َرْضَعلاو « نيت رطل ةا بتلا لصف هب نوحي هوَ
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 « هيف حمو هيف ُهَهَجَوَو ديب لَسْمَف ءام ويف حقب 46 (يبنلا اعد : یسوم وبأ لاقو-
 .«امكروحُتو امكهوجو ىلعاغرفأو « ُهنم ابَرْش 1١ :امهل لاق مث

 .[4778 0 195 : يف هافرط_ ۱۸۸ ثيدحلا]

 يبأ انَثَّدح : لاق ٍدعَّس نب ميهاربإ نب ُبوقعَي انثّدح :لاق هللا دبع نب ٌيلع انئّدح- ۹

 لا كوسر حم يذلا وهو: لاق عيبتلا نب ةومحم ينربخأ : كاكا ادع تام
 امهنم ٍدحاو لك ٌقّدصُي ةريغو نوسولا نع نع ةَّوِرْع لاقو . مهرثب نم ٌمالُغ وهو ٍههجَو يف
 .[۷۷ :ثيدحلا رظنا] . هئوضو ىلع َنولَتتقَي اوُداك لب عيبنلا ُأَضَوَتاَذِإو « ةبحاص

 باب

 : لاق ٍدْعَجلا نع ليعامسإ نب , ختاح انّنَّدح : لاق سنوي نب نمحرلا ٌدبع انئَّدح-

 َنبا نإ هللا لوسر اي : تلاقف لب ئيبنلا ىلإ يتلاخ يب ْتَبَهَذ :ُلوقي َديِزَي نب بئاسلا ٌتعمس
 َفلَخ ٿمق مئ ءهئوضَو ْنِم ترف ًاّضوت ع . ةكربلاب يل اعَدَو يسأر حسمف < عقر يتخأ

 . ةلَجَحلا رز لثم هيفِتك نيب ةّوبنلا متاخ ىلإ ُتْرَظَنف هرهظ
 ثيدحلا] ١9١ یف هفارطأ_ :615٠" . ٣٤۱١ , ۵٦۷۰ ١ 57037[.



 ءوضولا باتك - 0 ٤

 ةدحاو ةر ني ققق ضتض نق باب- 4١
 نع هيبأ نع ىبحَي نب ورمَع انئدح : لاق هللا ٍدبع نب ٌدلاخ انثّدح : لاق ُدَدَسُم انئّدح - ۱1۹۱

 ٍةَمك ْنِم َقَسَتساو ضَمْضَم ْوَأ لَسَغ مث « امُّهَلَسَعف هيدي ىلع ءانإلا َنِم عَرفأ هنأ ٍديز نب هللا دبع

 لبق ام هِسأرب َحَسَمَو « ٍنيتّرم ِنيتَرَم نيقفْزولا ىلإ هيدي لَسَع .ًاثالث كلذ لعفف ةدحاو

 كي هللا لوسر ٌءوْضُو اًَذَكه : لاق مث « نيَبْعَكلا ىلإ هيلِجِر َلَسَغو « ربْذأ امو

 1A7]. لمم : ثيدحلا رظنا]

 َةَرم سأرلا حسم باب- ۲

 ها سي یوا اا ا ر اندرعل لاق برح ْنب نايس انئّدح لح 4

 نِي رؤ اعد « لكي بلا ءوضُو نع دز نب ولا دبع لاس ٍنَسَح يبأ نب ورم تدهش : لاق

 شاو ٌضَمْضَمَف ءانإلا يف هدي لَحدأ مث « ثالث امهّلَسَتف ا هوبا راع افك مهل ًَّضوَتق ِءام

 هدي لخدأ مث « ثالث ُهَهْجَوَلَسََ ءانإلا يف ُهَّديَلَحدأ مُثءام نم ِتافرَع ثالثب اثالث َرَثْنَتْساو

 لبقأف هسأرب حسمف ءانإلا يف هدي لخدأ « نيتّرم نيتّرم ِنْيَمَْرِولا ىلإ هيدي َلَسَغَف ءانإلا يف
 .ِهيلْجَر َلَسَغف ِءانإلا يف ُهَدَي لخدأ مث < امهب رّيدأو هيديب

 .[191 ٠1851488 : ثيدحلا رظنا] .ةرم ُهَّسْأر َّحَسَم : لاق ٌبيَهُو انَثَّدح :لاق ىسوم انتدحو

 .ةأرملا ٍءوْضَو لضفو « هتأرما عم لّجرلا ءوضؤ باب 4
 ٍةينارصُن تيب ْنِم ميمحلاب مع اًضوتو

 : لاق هنأ مَع نب هللا ٍدبع نع عفان نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي نب هللا ٌدبع انئَّدح - 41

 ˆ .ًاعيمج كي هللا لوسر نامر يف َنوُؤَّضَوَتَي ٌءاسنلاو لاجرلا ناك

0 
 ًارباج ثعمس :لاق رِدَكتُملا نب دمحم نع ٌةبعُش انئّدح :لاق ٍديِلَولا وبأ انثّدح - 4

 ١ هئوضَو ْنِم يلع ٌبْصو ًاّضوتق 0 ضيرَُم انأو يندوعَي ةي ل 8 لر
 . ضئارفلا ةيآ ثّلَرنف ؟ُةلالك يِئَِي امَّنِإ « ُثاريملا ِنَمِلوْللا لوسر اي :ُتلقف « ُثاَقَعَ

 0 VEY ا ل : ىف هفارطأ_ ١95 ثيدحلا]
 ١ ماع 0 2 و
 هلو < 0 .٠. e . هاو °«

 ةّراجحلاو بشخلاو جدقلاو بضخملا يف ٍءوضؤلاو لسغلا باي- 5

 :لاق سنأ نع ٌديمح اتثَّدح :لاق ركب َّنب هللا دبع َعِمَس ٍرينُم نب هللا دبع انثّدح - 6



 كو للا لوسر ينأف , موق قبو هلهأ ىلإ رادلا بيرق ناك ْنَم ًماقف « ةالصلا ِتَرَضَح
 :انلق . مهلك موقلا اوت .« فك هيف طش نأ ضفتي رصف « ام ديف ةراجح نم ضخم

 ..[159 :ثيدحلا رظنا] .ةدايزو َنينامث : لاق ؟متنك مك

 ىسوم يبأ نع دي يبأ نع ٍديَرُب نع ًةماسأ وبأ انتّدح :لاق ِءالَعلا نب دمحم انئَّدح -57
 .[184 : ثيدحلا رظنا] . هيف حمو هيف هجر وبدي لف ام هيف حدب اعد 4 ينلا ذأ

 زووم كد لاق ةَملَس يبأ نب زيزعلا دبع انّثّدح : لاق نينوي ني دما ايدج دح 117

 « ٍرْفُص ْنِم روت يف ءام هل اًْجَرْخَأف ل ثلا وسر اىتأ : لاق ليز نب هللا دبعنع هيبأ نع یحی

 ”َلَسَغو « ٌرّبدأو هب َلَبقَأَف هسأرب َحّسَمو « نيترم نيتّرم هيّديو « ًاثالث هجو سعف ٠ ًاّضوتف

 .[187 ۰۱۹۱ ۰۱۸٩ 18 :ثيدحلا رظنا] . هيَلُجِر

 نب هللا ديبع ينربخأ :لاق يرهزلا نع ٌبيَعش انربخأ :لاق ِناَمَيلا وبأ انئّدح 1

 نأ يف ُةَجاوزأ داسا ُهُعَجَو هب , تشاو فكي ئبنلا لم امل :تلاق ةشئاع نأ ةبتُع نب هللا دبع

 0 ٍضْرَألا يف الجر لحن ِنيَلُجَر َنيب لڳ بنل َجَرَحَف « هل اف ۽ ينيب يف ضرع
 درخآلا لُجرلا ِنَم يردتأ :لاقف سابع نب هللا دبع ُتربخأف : هللا دیبع لاق - رخآ ٍلَجَرو

 راب لاق يلا س اھم ا يضر اتام ناک ٌيلع وه :لاق .ال :تلق
 .«ساّنلا ىلإ ُدَهْعَأ يلع < . َنهّتيكْوَأ للحُت مل برق عبس ْنِم يلع اوقيره» : : ةعجو تشاو تيب

 انيلإ ُديشُي َقِفَط ىتح كلت هيلع ُب انْفِفَط مّن ؛ + 4 يلا عذر ةصفحل يضحي يف سلا
 AV e AY «V4 تكف 4 : يف هفارطأ - ۱۹۸ ثيدحلا] . سالا ىلإ جَرَح مث . نلعف دق نأ

 VT] هالاة 11562 1115 o TTAE ¢ °۹4 cC TOAA الك VIF لالا

E 

 ا نع یب رع اج : لاق نامیلس انثّدح : لاق دلخم هرب دلاخ انثّدح -_- ۹

 346 يتلا تيأر فيك ينربخأ : ديز بولا يعل لاق « ءو نم كي يشع ناك : لاق
 رولا يف : هدي َلَكدَأ مث « راري ثالث امهلَسَمَف هيَدَي ىلع اَ ءام نم روب اعف ؟اًضَوتي

 هّهجو َلَسكَف اهب َفرَتغاف هَ َلَحدأ مت « ةدحاو ٍةفرَغ ْنِم ارم ثالث رن َرَثْنَتْساو ضمّضمف

 هبربدأف ُهّسأر َحَسَمَف ءام هديب ةخأ مث « نير نثر نيقفرولا ىلإ هدي لسع مث « ٍتاّرم ثالث

 امو لكي عيبنلا تير اكه : لاقف هيلجر لسع مٿ < لبقأو

 .[9١ا!ل 41975001١91385 2186 : ثيدحلا رظنا]

 ك ع
 عام نم ِءانإب اعد لكي عينا د نأ سّنأ نع ٍتباث نع ٌداَمَح انّثَّدح : لاق ٌدَّدسُم انئَّدح - ۹۰



 س لا تاک 1۲

e o 

 ا

E اکو yT 

 ِنْيُفُخلا ىَلَع حسَملا باب 8

 قاع اع ينئّدح :لاق يهو کک e لح ل 08 "؟

 ادا اقف ت نع رم أحر یا دس آو لا ىلع حت نأ قف يلا

 . ةَريغ هنع ْلَأْسَت الف كي يبنلا نع دعس ائيش َكثَدح

 غ لاقت ادعت تيكا ملقم ذأ ذأ ,نيعتلا E ب بوش ناقو
 رام

 أ قفا لوسر نعاس نب os ا

 َحَسَمو ًأَّضوُتَف « هتجاح ْنِم ْعَرَف َنيح هيلع ٌبّصف ءام اهيف ةوادإب نكن هعَبنأف هتجاحل جرخ

 1۲ نيكولا نيا ىلع

 ١ط

 ا موسم ربخأُابأ نأ يرسل يأ

 ۲۰٠[. : يف هفرط_١٠ ٤ ثيدحلا] ت غ ناو

 ةَملَس يبأ نع ىيحي نع عئيعازوألا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق ٌنادْبَع انثدح _- ٠
 نعرمعَم ةعباتو . هيقخو هتمامع ىلع ٌحسمَي د ايب يبنلا ثيأر : لاق هيبأ نع ورمع نب ٍرْفعَج نع

 ۲٠٤[. :ثيدحلا رظنا] . . . ةا يبنلا ثيأر : لاق ورم نع ةملَس يبأ نع ىيحي

 ٍِناتَرِهاَط امهو ِهيَلِجِر لحدا اَذِإ باب - 4

 :لاق هيبأ نع ةريغملا نب ب ٌةورع نع ٍرماع نع ًءايركز انثّدح : لاق ٍميِعُن وبأ انئّدح - "5



 ٤ - ءوضولا باتك 1۳

 ةرهاط امِهُتََخَدَأ يّنإف « امهْعَد» :لاقف ِهيَمُخ عزنأل ُتيَوْهَأَف « ٍرَمس يف كب ئبنلا عم ثنك

 .[508 2187 :ثيدحلا رظنا] . امهيلع ّحّسَمَف

 قيوّسلاو ةاشلا محل نم أَضوتَي مل ْنَم باي- ٠

 و كولا دك ا 0

eل 0-6  

 .[101086 « ٤ ٠٤٠١ : يف هافرط_ ۲٠۷ ثيدحلا]

 ربخأ :لاق باهش نبا ٍنع ٍليَقُع نع ثيللا انثدح لاق ٍريكُب نب ىبحَي 2 اندم

 ىلإ يعد « قاض فيك م حي لا لوسر یارک ا ربح ابأ نأ ةا نب ورم نب رفعج

 .أّضوتي ملو « ىّلصف ىّلصف َنيِكَّسلا'ىقلأف ة ةالصلا

 oY] 2 هز” 2 هزدما o Vo ١97 : يف هفارطأ ۲٠۸ ثيدحلا]

 E ا O ا 1 دف يب
0 

 واكذإ حيي ماع ا ل را

 هب َرَمأف ‹ ٍقيوّسلاب الإ َتْوُي ذ داوزألاب اَعَد مث رصَعلا ىلصف - بيخ ىتدأ يهو - ءابهصلاب

 اىّلص من « انْضَمْضَمو َضَمْضَمَف برغملا ىلإ ماق مث « انلّكأو ةه هللا لوسر لكأف « يرق

 .اضوتي ملو

 .[104006 5105 0۹۰ ‹ 2584, 4196 « 21۷0 , ۲۹۸۱ «‹ 5١8 : يف هفارطأ_ ٠١9 ثيدحلا]

 نع ٍبيرُك نع ريك نع وُرِمَع ينربخأ :لاق بهو نبا انربخأ لاق َْبْضأ انثّدح ۰\۲ :

 ارك كو ص . افك اهدنع لكأ ايب يبنلا َّنأ ةنومْيم

 ٍنَبّللا نم ضمضمُي - د له باب ۲

 نع ٍباهش ِنبا ٍنع ِليَقُع نع ٹيللا انئَّدح : لاق هيكتور نيك نيس انا 51١"

 َّنإ١ : لاقو ٌضَمْضَمف نبل َبرَش كي هللا لوسر َّنأ سابع نبا نع َةبتُع نب هللا دبع نب ملا ديب

 . (ًامَّسَد هل

 .[0559 :يف هفرط_١١1 ثیدحلا . يرْهُّزلا نع َناَسْيَك نب ٌحلاصو ُنْشوي ُهَعبات



 ةّسنلا َنِم َرّي مل ْنَمو ‹ موذلا َنِم ٍءوضّولا باب 5"
 ًاءوضؤ ةقفْحلا وأ ٍنيَتَسْعْنلاَو

 نأ ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح 1۲
 ا ا و ر۹ 2 5 5

 ْمُكَدحأ داف « ٌمونلا هنع َبَهْذَي ىتح دقْرَيلف يَلصُي وهو مكُدَحَأ َسَعَ اإ : : لاق لكي هللا لوسر
 . «هّسفن ٌبسَِف ُرِغَتسيهلعَل يِردَي ال ٌسسِعان وهو ىّلص اذإ

 ٍنع ِسّنَأ نع ةبالق يبأ نع ُبويأ اَنَدح ِثراولا دبع اتثدح : لاق ٍرَمْعَم وبأ انثّدح- 1۳

 E نواصل وكس إلا لاق اب عيبنلا

a a 

 ًادحأ ءىز : لاق ؟وعنصت تك فيك : تلق لاق

 ثِدحُي مل ام ٌءوضّؤلا . : :

 :لاق ٍليعس نب بحي ينئّدح لاق نامش سن لاق لم ني دلا اخ خل
 لَك هللا لوسر عم انجرح : لاقِنامعُنلا نب ب ديوس ينربخأ : لاق ٍراسَي نب ٌريشُب ب ينربخآ 00

 eres a م ءابھاب ائ اذإ ىتح

[۰۹: e فوتو 

 هلوب نمَرِتَتسَي ال ْنأ ٍرّياِبكلا َنِم باب ٥

 م: : لاق سابع ِنبا نع ٍدهاَجُم نع روصنم نع ڙيرَج انّثّدح : لاق نامثع انثّدح 65

 لاقف ءامهروبق يف نابع ِنيئاسنإ توص عوسف  ةكم وأ  ةنيدملا ناطيج نم طئاحب كي ئيبنلا
 , هلوب نم ُرِيَتسَي ال امهّدحأ ناك « لب - لاق مث - ريبک يف ٍنابَّذَعُي امو « ٍِناَبَذَعُي١ :ِِلكي ئيبنلا
 امهنم ٍربق لك ىلع عضوق < CoS يطل حد اكو

 , وأ «اسبيَي مل ام امهنع فمي نأ ُهّلعل» : :لاق ؟اذه َتلعف مل هللا لوسر اي :هل ليقف .ة

 10١00[. 5087 ,1"ال4 115١ ۲۱۸ :يف هفارطأ_ 17١5 ثيدحلا] .«است نأ ىلإ"



 ٤ - ءوضولا باتك 5060

 ٍلْوَّبلا لسع يف ءاج ام باب 7

 سانلا لوب ىّوس ْرُكْذَي ملو .هلوب نم ُرَتَتْسَي ال ناك :ٍربقلا بحاصل يَ يبنلا لاقو

 نب حور ينثّدح : : لاق ميهاربإ ْنب ب ليعامسإ انثّدح : لاق ميهاربإ نب بوقعي انئّدح- ۷

 ربت اذإ لڳ ئبنلا ناك :لاق ِكلام نب ستأ نع ًةنوميم يبأ نب ٌءاطع ينئّدح ال
 16١٠016٠١ ٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . هب لِسْعَيِف ءامب تيت هَتْيَنَأ هتجاحل

 باب

 نع شمعألا اَنَنَدَح :لاق مزاخ نب دمحم اننَدح لاق تملا لإ ديف اا ۲۱۸

 نابل امه :لاقف نيَربَقب ايب ئبنلا ر 7 :لاق ٍساّبع نبا نع ِسوواط نع ٍدهاجُم

 (ِةميِمّنلاِب يشمَي َلاكف رحل امو « للا نم ُريتسَي ال ٌناكف امُّهُدَح اأ : ريبك يف ٍنابَذعُي امو

 و ا اولاق . ةدحاو ٍربق لك يف َرَرَعف ٤ نيفصن اهّتشف ةبطَر ةديرج خا مث

 . (اَسَبْيَي مل ان امه فني ةلعل» لاق ؟اذه

 . هلثم ًادهاجُم ثعمس : لاق شمعألا انئّدح :لاق ميكو انّئَّدحو : ىّنثملا نبا لاق
 17 يلا ظنا

 دجسملا يف هلوب ْنم غرف ىتح ّيبارعألا سانلاو يب ّيبنلا كرت باب - ۷

 نأ ِكلام نب سنأ نع ٌقاحسإ انربخأ مامه انَدح : لاق ٌليعامسإ نب 'یسوم انثّدج 4

 . هيلع هَئّصف ٍءامب اعّد عرف اَذِإ ىتح .ةوعد : : لاقف ٍدجسملا يف لوب ًاًيبارعأ ىأر اب جبنلا

 .[1070 « 77١ : يف هافرط_ 7١9 ثيدحلا]

 ٍدجسملا يف ٍلوبلا ىلع ِءاملا بص باب

 نب هللا ُديِبُع ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيَعَش انربخأ :لاق ٍناميلا وبأ انئّدح - ۰
 3 سانلا ٌةَلَوانتف دجسملا يف لابف يب بارع ماق : :لاقةريره ابأ نأ دوعسم نب ة ةبتع نب و هللا دبع

 مُتْدعُب اَمَنِإَف  ٍءام ْنم ًابونذ وأ - ٍءام نم ٌلجَس هلوب ىلع اوقيرّهو « ُهوُعَد» : للي خربنلا مهل لاقف

 .[1178 :يف هفرط_ 7١١ ثيدحلا] . «نيِرّسَعُم اوثعبت ملو ٠ نیرسیم

 ٌتعمس :لاق ٍديِعَس نب !ىيحي انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٌنادبَع انثَّدج_- ١
 .[515 :ثيدحلا رظنا] . . . ايب ئبنلا نعكللام نب سا

 وبلا ىل ءاملا ٌقيِرِهي باب ۰
 كلام َنب َسنأ ُتعمَس :لاق ٍديعَس نب ىبحَي نع ٌناميلس اتثدحو :لاق .ٌدلاخ انئّدحو



 ءشول باق 55

 1 ائىّضق اًملف . هلك عربنلا ُمُهاهَنف ٠ « ُسانلا ُةَرَجْرف ٠ ٍدجسملا ةفئاط يف َلابف عب دارعأ ءاج :لاق

 . هيلع َقيِرْهَأف ءام ْنِم ٍبونَّذب كي عيبنلا َرَمأ

 نايبّصلا لوب باب 4

 ةّشئاع نع هيبأ نع ةَوْرُع نب ماشه نع كلام انربخأ : لاق َفّسوُي نب هللا دبع انئّدح- ۲۲۲

 .هاَيِإ ُهَعَبْنأَف ءامب اعَّدق « هوت ىَلَع لاف ءبصب لكي , ell ْتَلاَق اهّنأ َنيِنِمْؤُملا ٌمأ

 للا لا ا يف هفارطأ - ۲۲۲ ثيدحلا]

 نب هلا ِديَبَع نع باهش نبا نع كلام انربخأ U SE ففي

 ىلإ ماعَطلا كأي مل ٍريْغَص اهل ٍنباب ثتأ اهّنأ نّصحم ٍتنب سيق ّمأ نع َةَبْنُع نب هللا دبع

 ملو ُةحّضنف ِءامب اعّدف « بوث ىلع َلاَبَق « هرْجَح يف هلي هللا لوسر ُهَسْلْجأف كي هللا لوسر

 .[0791 يف هفرط_ 7171 ثيدحلا] .ُهلِسْعَي

 ًادعاقو ًامْياق لوبلا باب-

 ن نع لاو أ نع یکن نع ا :لاق مدآ انئّدح ۔ ۲٤

 . اّضوتف ءامب هثثجف « ءامب اعد مث « آمئاق ابف موق ةَطابس لك بلا

 Y1] 777 ۲۲۰ : يف هفارطأ ۲۲٤ ثيدحلا]

 طئئاحلاب ِرُكَسَّتلاو , هبحاص دنع لوبلا باب-١

 ةفيَذُح نع لئاو يبأ نع ٍروصْنَم نع ُديِرَج اَنَنَدح : لاق َةَيِيَش يبأ نب ٌنامثع انئَّدح- 00
 ه-
 ع

 مكُدحأ ٌموقي امك ماقف  طئاح َفلَخ موق ةطابس یت أف ٠ 'ئىشامتت ي ئبنلاو انآ ينتيأَر :لاق

 .[77؟5 :ثيدحلا رظنا] . عرف ىتح هبقَع دنع ُتمقف « هثئجف لإ َراشأف « هنم ٌثذييْئاَف « لابف

 موق ةطابُس دنع ٍلوبلا باب- 7

 ناك :لاق ٍلئاو يبأ نع ٍروصْنَم نع ةبعش اَنََّدَح : لاق ةَرَعْرَع نب دمحم انئّدح 5

 مهدحأ بوث باصأ اَذِإ ناك ليئارسإ ينب لإ :لوقيو لولا يف ُدّدَشُي ٌيِرَمْشألا ئسوم وبأ

 .ًامئاق لابف موق ةطابُس يلي ثلا وسر ىتأ « كسم هَل : ةد لاف ۀهضرق

 ثيدحلا رظنا] : ۲۲۲١ . ۲۲٠١[.

 مَّدلا لسع باب ۳

 نع ةمطاف ينّتتدح : لاق ماشه ْنع اىيحي انثدح :لاق اّنثملا نب دمحم انثدح_- ۷



 ؟عنصت فيك بولا يف ذ ضيحت انادحإ ٌتيأرأ : تلاقف الب يبنلا ةأرما ٍتءاج : تلاق َءامسأ

 .[701 :يف هفرط_7117 ثيدحلا] . هيف يلصتو هځضنتو ءاملاب ُهٌضََْت مث هَ هّتحَت١ : لاق

 -١. تلاق هش ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ٌماشِه انئَّدح ةيواعُم وبأ انثدح : لاق دمحم انئّدح :

 يطأ الف ضاحَتأٌةأرما يّنإ ىلا لوسر اي : تلاقف الب ئبنلا ىلإ شيبُح يبأ ةنبا ةمطاف ثءاج
 بق اذإف . . ضيحب نو قرع كلذ امّنِإ .ال» : ل هلل هللا لوسر لاقف ؟ةالصلا ٌعَدأفأ

 :يبأ لاقو :لاق «يَلَص مث مّدلا كنع يلسغاف ثّرَبدأ َذِإو « ةالصلا يعّدف َكُدَضيَح 2

 ثيدحلا] .«ُثقولا كلذ ءيجَي ىتح ةالص لكل يئَّضَوَت ١78 يف هفارطأ : 005 ۳۲۰ , ۳۲٣ ١ 7131[.

 ةأرملا نم ُبيِصُي ام ٍلْسْغَو , هكرفو ٌيِنَملا لسع باب- ٤

 نع ئررخلا نوهت وع انزيخأ لاق شا دبع اا : لاق نادبع انثّدح _ ۹

 ىلإ حُرخَيف « لي يبنلا بوث ْنِم ةبانَجلا لسغأ ٌتنك» :تلاق ةشئاع نع ٍراسَي نب َناميلُس
 511181 يف هفارطأ ۲۳۹ تيدا ؛وبوث يف ءاملا حقب ناو ةالصلا

 . ح ةّشئاع تعمس :لاق ٌناميِلُس نع ومع اّثَدَح :لاق ُديِزَيانََدَح :لاق هبي انثّدح كفر

 ٍراسي نب َناميِلُس نع ِنومِيَم نب وُرِمَع اَْنَّدَح : لاق دحاولا ٌدبع انّثَّدح : لاق ٌدَّدِسُم انثّدح

 « لي هللا ٍلوسر بو نم لغ تنك : :ثلاقف َب وللا يصب ننلا نع ةشلاع كلام ١ لاق

 دا و ظنا] نا ةاملا و عَقِب هبت يف لسّملا راو ةالصلا ىلإ حريف

 ُهُرْثَأْبَمْذَي ملف اهَرْيَغ وأ ةَبانَجلا َلَسَغ اَذِإ باب 0
 نب وُرمَع انثّدح :لاق حاولا دبع انئّدح :لاق ُيِرَمْنِملا ليعامسإ نب !ىسوم انئّدح ١

 ُتنك» : ةشئاع تلاق :لاق ةبانَجلا هْيِيصْت ٍبوَّنلا يف راسي نب َناميِلُس ٌتعمس :لاق ِنوميَم
 . (ءاملا ْعَقُب هيف لسّعلا رتأو ةّللصلا ىلإ ج رخ مث لک هللا لوسر بوث ْنِم ةلغأ

 .[۲۳۰ « ۲۲۹ :ثیدحلا رظنا]

 نع َلارهَم نب نوميَم نب وڙمع اتٿدح : لاق ڙ يهز انتدح :لاق دلاخ نب وُرمَع انت دح ٣۲

 وأ َةعْفُب هيف ارأ مث ل ينلا بوث ْنِم َينَملا لِسغت ثناك اهّنأ ةشئاع نع راسي نب َناميَلُس
TEE 

 اهضيارَمو منغلاو ٌباودلاو ٍلبإلا لاوبأ باب- 3
 ٌءاوَس َّمُكو انّه اه : لاقف ِهبْنَج ىلإ ُةّيّرَبلاَو ءنيقزّسلاو ٍديِرَبلا راد يف ئسوم وبآ ىّلصو .

 نع ةبالق يبأ نع َبويأ نع ِدِيَز نب ُداَمَح انّثَّدح :لاق بر نب ناميلس انئّدح 7



 دخولا تات ۸ ٤

a نير وأ - ٍلكُم نم سان مق ٠ 

 ّمْطَقَف َرَمأف + مهب َءيج اهلا قت املف را يف تن را لآ يبل هاج

 .ٌنوقسُي الف ٌنوقسَتْسَي ءةرحلا يف اوقلأو مهئيعأ ثَرمُسو جرو ہد

 اولّتقو « اوقَرَس ِءالُؤِهف : ةَبالق وبأ لاق ٠ .هلوسرو هللا اوبّراحو « مهناميإ دعب اورفكو
 0۷۲۷ هامل هاشم 2١6١١ ۳۰1۸ 2 241975 1۹۳£ « 450٠١ :ىف هفارطأ _ ۲۳۳ ثيدحلا]

 ا 0 ا ا ا را يل

 e E : ا للص لب عينلا ناك

,]35 o YVV 0O TVVECTVVY CY VATA «E « EA : يف هفارطأ ۲ثيدحلا] ١٤ 

 ِءاملاو ِنمّسلا يف ٍتاساجنلا َنم ٌعَقَي ام باب-۷

 ٍشيرب َسأب ال :ٌداّمَح لاقو . نول وأ حير وأ ْمعَط هري مل ام ءاملاب َسأبال : ُيرِهُرلا لاقو

 ءاملُعلا فلس نم اسان ُتكردأ - هريغو ليلا وحن - ىتوملا ماظع يف ُيِرْهّزلا لاقو . ةَئْيَمْلا

 ةا شاب الو :ميهاربإو َنيريس نبا لاقو . ًاسأب هب َنورَي ال اهيف َنونِهّديو اهب َنوطْشَتمَي

 . جاعلا

 نب هللا دبع نب هللا ِديَبَع نع باهش نبا نع كلام ىنئّدح :لاق ليعامسإ انثّدح _ ٥

 « نمَس يف طقس ٍةَرأف نع ليم كو هللا لوسر نأ ةنوميم نع ساع نبا نع وعم نب ًةبتُع

 .«مكنمّساولكو « ٌةوحّرطاف اهّلوَح امو . اهوقلأ» : لاقف

 ٥0۳۹ 6 065٠[. « ۵0۳۸ 775 : يف هفارطأ_ 715 ثيدحلا]

 نما اع تاما : لاق ّنْعَم انّثَّدح : لاق هللا دبع ْنِب ٌئلع انثّدح 5

 نع لتس لَ يلا نأ ةنوميم نع سابع نبا نع ٍدوعسم نب ةبْمُص نب ولا دبع نب لا ايب

 كلفة :٠ دق قا ودك طخ" ايل وح او هوذا :لاقف ِنمَس يف ْتْطَقَس هَر

 ۲۳١١[. :ثيدحلا رظنا] . ةنوميّم نع سابع نبا نع : ا

 هش نب ماه نع َُمَْم انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق دمحم نب ٌدمحأ انئَّدح - ۷

 ةمايقلا موي وكت ولا ليس يف ٌملسُملا ُهمَلكُي ملك لَك : لاق هك يلا نع ةريرُه يبأ نع

 .«كْسولا ُفرَع ُفْرَعلاَو « مّدلا ُتْوَل وللا : امد“ هفت تعط ْذِإ اهتئيهك

.[oorY (TAY: E 



4 O! 

 مئادلا ِءاملا يف لوبلا باب

 نب نمشنرلا دبع نأ دانزلا وبأ انربخأ لاق ةنيعش انوبعأ لاق نالا ىبأ اد۸
 َنورخآلا ّنحن» :لوقي اي هللا لوسر عمَس هنأ ةريرُه ابأ عمَّس هلأ ُهَتَّدح جرعألا ٌرُمرُه
 .«نوقباسلا

[¥640 c V1 ¢ TAAY « 557513445215905 › ۸٩7 › ۸۷1 : [ىف هفارطأ- ۲۳۸ ثيدحلا 

 . اويف ليتغي مث يِرْجَي ګل يلا مئادلا ِءاملا يف مكدحأ و ال» :لاق هدانسإبو 64

 ةتالص هيلع ْدّسِفَت مل ةفيج وأ ّرَذَق يَّلصُملا رهظ ىَلَع ّيقْلأ اَذِإ باب 4

 نبا لاقو . هتالص يف ئضَمو ُهعّضو يّلصُي وهو امد بوت يف ئأَر اَذإ َرمُع ُنبا ناكو

 ًءاملا كردأ مث لصف ميت وأ ةلبقلا ريم وأ ةبانَج وأ ٌمَد هبوث يفو ىّلص اإ : ٌيِبعَّشلاو بّيسُملا

 . ديعُي ال هتقَو يف

 نع نومي نب ورمَع نع ٌقاحسإ يبأ نع َةبعش نع يبأ ينو" لاق َناَديَع اشد <34

 نب ٌحيّرش اننَدح :لاق نامثع نب دمحأ ينئّدحو :لاق . ح دي مل هللا لوسر اني :لاق هللا دبع

 ٍنوميَم نب وُرمَع ينثّدح : لاق قاحسإ يبأ نع هيبأ نع َفّْسوي نب ميهاربإ اننَدح : لاق ا

 هل ٌباحصأو ٍلْهَج وبأو ِتيبلا دنع يلصُ ناك كي يلا ا هَّنّدح ٍدوعسَم نب هلل دبع ئ

 نإ مح رهف ئل هش نالف ينب روزج یب  يجت مكي : ٍضعَبِل مُهّضعب لاق ذإ ع ولج

 نيب هِرِهَظ ىَلَع ُهَعَض و لَك يبا دجس اإ ىتح َرظَنف «وب َءاَجبف موقلا ىقش ةشأ َتَعِبناف . دس

 مهشنب لیکر نركب اولعجف : لاق .َُعتَم يل تناك ول « ايش يِنغَأ ال ُدظْنأ انأو هيف

 نع ْتَحَرْطَف ةمطاف هن هتءاج ىتح ؛ هَسأر عفر ال ٌدجاس يللا لوسرو « ضعت ىَلَع

 . مهيلع اعد ذإ مهيلع قشف . ٍتاّرم ثالث «ٍشيَرْفب كيلع ّمهللا» : لاق َه مث ةأر عرف « هرهظ

 ء ٍلهَج يباب كيلع مهَللا» : ىّمَس ىّمَس مث < . ةباجتسُم دلَبلا َكِلْذ يف ةوعّدلا ّنأ دوري اوناكو :لاق
 نب ةبقغو « فلَح نب َةّيَمْأو « ةبتَع نب ٍديلولاو « ةعيبر نب ةبيشو « ةعيبر نب ةبتحب كيلعو

 ََع َنيذلا ُتيأر دقل « هدي يسفن يذلا وف :لاق .ةظفحن ملف عباسلا دعو . «طيعُم يب

 .رْذَب بیلق « بيلقلا يف ىعرّص ةي هللا لوسر

 .[" 950: ۳۸۵٤ ۳۱۸۵ 7975 2 ۵۲۰ : ىف هفارطأ_ ١5٠ ثيدحلا]



 ءوضولا باتك س 07 ٤

 ٍبوُتلا يف هوحنو طاخُملاو قابلا باب
OI 1 

 E اجو اوي نق عونم لج راك يياطجتو ا داك ه3 يحل مشت
 للك يبنلا َقْرَب : لاق ستا نع ٍديَمُح نع نايفُس انثَدح :لاق َفُّسوي نب دمحم انئَّدح- ۲٤١

 ا لاق ٌديَمُح ينٿدح َبوُيَأ نب !ىيحي انربخأ : لاق َميِرَم يب نبا هّلَّوَط هوت يف

 HE AYY oF لها. 411. 41. 1۲£ ‹ 508 :يف هفارطأ- ۲٤١ ثيدحلا] . . . يَ جيبنلا

 ةيلاعلا وبأو ُنَسحلا ٌةَهِركو .ركسُملا الو ٍذيبنلاب ٌءوضؤلا ٌروجَي ال باب-١
 ٍنَبللاو ِذيبنلاب ٍءوضؤلا َنم ّلإ بح ٌمّميتلا :ٌءاطَغ لاقو

 نع َةَملَس يبأ نع ُيئِرِهّزلا انتدح :لاق ناف انكّدَحت :لاق هللا دبع نب ٌعولع انثّدح 5
 ت و - وع 5 00

 . «مارح وهف ركْسأ بارش لك» : لاق وا ّيبنلا نع ةشئاع

 .[008485 « 5086 :ىف هافرط ۲ ٤۲ ثيدحلا]

 ههجَو نع َّمّدلا اهابأ ةأرملا لسغ باب 7
 لقب رر ىلع اود: او لاق

 ٍدعَس نب لهَس عمس مزاح يبأ نع َةَْييَع نب ٌنايفُس انربخأ :لاق دمحم انئَّدح *55 
 :لاقف ؟ةك يبنلا 0 يوود ِءيش أب : 6 حا هتيبو ينيب امو - نمانلا هلأسو ّيدعاسلا

 .ْمَّدلا ههجو نع ُلِسْغَت ةمطافو « ءام هيف هسْرب ٌءِيِجَي يلع ناك : ينم هب ٌملعأ ٌدحأ يقب ام

 . هحرج هب يشف « ٌقرحأف ريصح ٌذخأف

 loVYY cOYEA CVO. لال ل1 °۹ : يف هفارطأ 147 ثيدحلا]

 6 ر سابع نبا لاهو ky ٌنَْساف ي ّيبنلا دنع تب :ساّبع نبا لاقو .كاوسلا باي 7

 O تال ل نعي وزر نا ةاقس توك لق ناو وبا تن

 هّنأك هيف يف كاوسلاو أ « أ : لوقي هديب كاوسب ¿ نسي هتدجوف يب ىبنلا ٌُثيتأ : لاق هيبأ
 و شا تب

 یھت

 ناك : لاق ةفيذح نع لئاو ىبأ نع روصْنَم نع ةيرَج انئدح : لاق نامثع انئّدح 65
 .[1175 849 : يف هافرط_ 740 ثيدحلا] . كاوّسلاب هاف صوشَي ليللا نم ماق اذإ يي ٌحىبنلا



 ربكألا ىلإ كاوسلا عفد باب - 7

 : لاق كَ يبنلا ّنأ َرمُح نبا نع عفان نع ةيريوج نب رخص انئّدح :ٌنافع لاقو - 5

 ا ا واف « رخألا نم ربكأ امهذحأ ِنالَجَر ينءاجف « كاوسب كوست ينارآ»

 نبا نع مين ةرصتخا : هللا دبع وبأ لاق .«امهنم ربكألا ىلإ ةتعفدف « هرثك : يل ليقف « امهنم

 .َرمُع نبا نع عفان نع َةَماسُأ نع ِكَرابملا

 ٍءوضْؤلا ىلع تاب ْنَم لصف بابه

 نع ٍروصنَم نع ٌنايِفُس انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٍلِتاقُم نب دمحم انئّدح - 3

 وضو اض رف كدجفَم تيت تأ اذإ» کک لاق بزاع نب ِءاربلا نع ةديبع نب ٍِلعَس

 ُتْضَوَفو « َكيِلِإ يهجَو ُتمَّلْسَأ هللا : لق هن : ٍنمِيألا كفش ىلع ْعِجْطْضا مث « ةالصلل

E eَكيِلإ الإ كنم ىجنم الو أَجْلَم ال « كلل طر  . 

 ىلع َتنأف كملي نم تم ناف .تلسرأ يذلا كيتو  تلرثآ يذلا كباتكب ُثنمآ مهلا
 ٌتنمآ مهللا» تغلب اًملف < لَك عربنلا ىلع اهتذدرف : لاق . «هب ملکتت ام رخ َنهْلَعجاَو . ةرطفلا

 :تلسرأ يذلا كو ال» :لاق . ٌكلوسَرَو : تلق «َتلزنأ يذلا كباتكب

 ثيدحلا] 17 ١ :ىف هفارطأ- ٦۳۱۱ 2 ٦۳۱۳ 2 ٦۳۱١ 2 ۷٤۸۸[.



 لسغلا باتك © ¥۲

 لسخلا باتك-٥

 ص ھے ہر ا از 2 عب ا 10 r ل 1 507 8

 را ا و وتس ع ىلاعت هللا لوقو
 م کک وجوب اوحسمافابيطاديوص اومّمِمَسَف ءاماود د ملان متم وأ طيات
 کی مَ ا دير نکل مس هم 2 رض e2 هنأ دير
 يلع متمعن إو رھ مل كيري نکللو جَرَح ني مڪي لجيل هَ برد

 e 2 ص 2م ص ےس حس

eواللا لا ال اوما َنيذلأ ا ا # : کد كج هلوقو ]1:  
 بم ٍرَصَس َلَعْوأ هد مك ناو او تغ كح ٍليَِس يِراَعاَل ا ابنَ الو نولو -_ٍ ع یک

 ےن اا ام ا اود کو اسلا سملو ا
 . [ 47 :ءاسنلا] اروم اوقع ناکه کہ اإ کی دیا

 ٍلْسْخلا َلْيَق ِءوضؤلا باب- ١

 0 نع هيبأ نع ماشه ٍنع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح-_6
 وتي امك أّضوتي مث « هيدي َلَسَغَف ادب ةبانجلا نم َلَسَتْغا اذإ ناك لكي يبنلا َّنأ لكي يبنلا

 ل يي ل م « ةالصلل
 و

 .[۲۷۲ 037577 :يفهافرط_-48١ثيدحلا] . هلك هدلج ىلع ضيفُي مث مث « هيديب يفرغ

 طا

 ٍدْعَجلا يبأ ٍنب ملاس نع شّمعألا ٍنع نايفُس انَنَدح : نانا بة ۲4۹

 ر ها لوسر اوي : تلاق لڳ يبنلا جوز َةّنوميَم نع سابع نبا نع بيرك نع

 ىك مث « ءاملا هيلع َضاَقَأ مث « ىلا نم ةباصأ امو ُهَجْرَف َلّسَغو « لج ريغ ةالصلل

 :ةباتجلا نم ةلْسْعوْلُم ٠ امُهَلَسَعَف هيلجر

 ١ ۲۷٦ 18١١[. ؟ال4, 7355 17580757٠9 . 169 . ۲۵۷ : ىف هفارطأ_ ؟ :5 ثيدحلا]



 ال لسغلا باتك-ه

 رما عم ٍلجرلا لسع باب - ١

 ا ر نع ی وم يع يل نبا انثّدح : لاق سايإ يبأ ْنب مدآ انثَّدح _- ۹

 . قرا هل لاقي حق ْنِم « ٍدحاو ءانإ نم ئبنلاو انأ لأ تنك : : تلاق

 !VT 0401. 44 TV TIT TT] : يف هفارطأ ٠٠١ ثيدحلا]

 هوحّتو عاصلاب لسغلا باب ٠١

N ۲٥1ينثّدح : لاق ٌةبعش ينئّدح : لاق ٍدمصلا بع ينئّدح :  

 اهلأّسف ةشئاع ىَلَع ةشئاع وخأو انأ تلخ : لوقي ا : لاق صْفَح نب ركب وبأ

 انئيَبو < اهِسأر ىلع ثّضافأو ْتَلَستغاَف عاص نم وحن ءانإي تعد اب ئبنلا لسع نع اَهوُحَأ

 ا ةبعش نع ٌيّدَجلاو ٌرهبو نوراه نب ڈیز لاق : هللا دبع وبأ لاق . باجح اهتيبو

 نع ةيهز انثّدح :لاق مدآ نب یحی انثَّدح :لاق دمحم نب هللا دبع انئّدح كح

 ةولأسف « ٌموق ٌةَدنعو ٌهوبأو وه هللا ٍدبع نب رباج دنع ناك هنأ رفعج وبأ انّنَّدح :لاق قاحسإ يبأ

 وه نم يفكي ناك :ڙباج لاقف . ينيفكي ام :ٌلُجر لاقف .ٌعاص َكيفكي :لاقف < لسُغلا نع

asا ل ل  

 نم لو لا دحاو نإ نم نايك اناك ةنومبتو ةا ينا

 . عاص ٍرذق :ةبغش

 حيحصلاو .«ةنوميم نع ساع نبا نع» : :اريخأ لوفي ةع نبا ناك لا دبع وب لاق

 . ميَعُن وبأ ئور ام

 ًاثالّ هسأر ىلع ضافأ ْنَم باب- ٤

oٍدَرص ْنب ٌناميلّس ينثّدح : لاق قاحسإ يبأ نع ُديَمز انَثَّدح : لاق ٍميعُن وبأ انئّدح - ٤ 
 ٌراشأو «ًاثالث ي يسار ىلع ضيئانانا اك امأ» : لک ملا لوسر لاق :لاق معطُم نب ُريَبَج ينثَّدح : لاق

 ' . امهيتلك هديب

Yooٍدشار نب ِلَّوْخم نع ٌةبعش انّدح : لاق ُدَدْنْع اننَّدح : لاق راسب نب دمحم ينئّدح -  

 .ًاثالث هسأر ىلع ْعِرْفُب لي ئبنلا ناك : لاق هللا دبع نب 0 ا



Vلسخلا تاک ٤ 

 يل لاق : : لاق رفعَج وبأ ينثّدح ماس نب یحی نب ُرَمَْم اننَدح : : لاق میم بأ انثّدح - ۲٥٦

 َنِم لسخلا فيك :لاق  ةّيفَتَحلا نبا دمحم نب نسحلاب ُضْيَعُي - كمع نبا يناتأو : باج

 رئاس ىلع ضيف مث « هسأر ىلع اهضيفُيو بكَ ةثالث ذأ يك عيبا ناك : ُتلقف ؟ةبانجلا
 .ًارعش كنم ٌرثكأ ةي ئئبنلا ناك : تلقف « رعّشلا ريثك لجر ىلإ : ٌنسحلا ىل لاقف . ِهِدَّسَْج

1 ١ OEE E 

 ةدحاو ٌةَرم لسُلا باب- ٠

 نب ملاس نع شمعألا ٍنع ٍدحاولا دبع انثدح : لاق ليعامسإ نب 'یسوم انئّدح _ ۷

 لسغف ٍلْسُعلل ًءام ال ئبنلل تعضو : ةنومبم تلاق لاق سابع نبا نع ٍبيَرُك نع ِْغَجلا يب

 َضَّمَضَم مث « ضرألاب هدي حسم مث  ةريكاَذم لسع ءلامش ىلع عيف مث ءاثالث وأ نينرم هيدي

 .وِئَمَدقَلَسََف هناك نم لوحته « ِِدَسَج ىلع ضافأ عش ویدیو جَو لَسْعَو «ٌقَشْنَكْساَو

 ۲٤۹[. :ثيدحلا رظنا]

 ٍلسُغلا دنع ِبيَّطلا وأ بالجلاب ًادَب ْنَم باب - ٦

 SEI oe : لاق اّئئُملا نب دمحم انئّدح _ ۸

 هار شت دب أدب مكب دخأف بالجلا وحن ءيشب اعد ةبانَجلا نم لسا اد بتلا ناك : تلاق

 .هسأر ىلع امهب لاقف « ٍرَسيألا مث  ٍنميألا

 ةباذَجلا يف قاشنتسإلاو ةضَمْضَملا باب-۷

 ا لاق شمعألا اندح يب أ انثّدح : لاق ِثايِغ نب صفح نب ٌرمع انئّدح _-۹

 هيمي عراف « اعا يبل ُتَِبَص : تلاق ةنوميم اًح: لاق سابع نبا نع بيرك نع

 د ا « امهلَسْعَف ِهِراَسَي ىَلَع

 « ويمدق َلَسْعَف ىن مث « هسأر ىلع َضاقَأو ُهَهْجَوَلَسَغ مث « َقَشْنَتْساو ٌضَمْظَمَت مث
 .[70ا/ « ۲٤۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ اهب ضني ملف يلين يَ

 ىقنأ َنوكتل ٍبارّثلاِب ديلا حسم باب - ۸

 E , ملاس نع شمعألا اََثَّدح : لاق ُيِديَمُحْلا ٍريَبّرلا نب هللا دبع انئَّدح -

 مش« ویب هج رف لتقف  ةبانجلا نم لتقف واك جيلا لآ ةنوميت نع سابع نب نع برك نع
 .هيلْجر َّلَسَغ ِهِلَسُغ نم ٌعَرَف اًملف « ةالصلل ُءَءوِضُواّضوت مث « , اهلّسغمت * طئاحلا اهب َكّلَد

 .[509 ۰۲۰۵۷ ۰ ۲۲۹ :ثيدحلا رظنا]

 مت



 ۷0 ليسعلا بناتك

 اهلِسْغَي نأ لبق ِءانإلا يف ُهَديُبنُجْلا ٌلِخَدُي له باب 4
 ةباَنَجلا ريغ ٌرَّذَق هدب ىلع ْنُكَي مل اذإ

ET ETٌرمع نبا َرَي ملو .  

 انأ ُلِسَتْعَأ تنك : تاق ةشتاع نع مساقلا نع لأ اتحمل نب رفا دبع انا ۲۱

 ]°0 :ثيدحلا رظنا] . هيف انيديأ فلت دحاو ِءانإ نم ةي ئبنلاو

 ناك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌداّمح انثّدح : لاق ُدَدَسُم انئّدح - ۲
 ۲٤۸[. :ثيدحلا رظنا] . هدي لسع ةبانجلا نم لكشف اذإ هك ف هللا لوسر

 ةشئاع نع َةورُع نع ٍصْفَح نب ركب يبأ نع ةبعش انّنَدح : لاق ٍديلولا وبأ انئّدح - ۳

 نع مساقلا نب نمحرلا ٍدبع نعو . بانج نم ٍدحاو ِءانإ نم كي ئوبنلاو انأ ُلِسَتْعأ تنك : تلاق

 YII] )°0 :ثيدحلا رظنا] . و

 il 06 ا ا 00 كني نر

 . ةبانجلا َّنِم : ةبعش نع ٌبْهَوو

 َرَمُع نبا نع ٌركذُيو .ٍءوضؤلاو لسغلا قيرفت باب- ٠
 ُهٌءوُضَو فج ام دعي ِهيَمَدق َلَسْغ ُهْنَأ

 سا ا 0 ee لح ل ٥

 لق سبأ ت ء9ا نم السن یک ىلع اف رہ لیک ءام هال هللا لوسرل

 ا ل ل « ُةَريكاذَم َلَسَعَف هلامش

 هِيَمَدَق َلَسََف ِهِماَقَم نم گنت مث « ُهِدَسَجاىَلَع غرف مٿ « ًاثالث ُهَسْأر َلَسَعَو « هيديو

 .[5506 « ۲۵۹ « ۲۵۷ ‹ 559 :ثيدحلا رظنا]

 لسْحلا يف هلامش ىلع هنيميب ٌعَرفأ ْنَم باب- ١

 نب ملاس نع شمعألا اند ةناوَع وبأ اَنَدح : لاق ليعامسإ نب ىسوم انئّدح لح - ٣

 تو : تلاق ثراحلا ٍتنب ةنوميَم ْنع ساع نبا نع ساكع نبا ىلوَم ٍبيَرُك نع دعجلا يب

 تعض



 لسفلا باتك ده 7

 يردأ ال :ناميلش لاق - نيترم وأهم اهل هدي ىلع َبَصَ تس اس لک وفا لوسرل
 2 طئاحلاب وأ ضرألاب ُهَدَي كلذ مث 2 ُهَجْرف َلَسْغَف هلامش ىلع هنيميب غَرفأ مث- ال أ ةملاثلا َرَكَذَأ

 ىلع بص مث « ُهَسَأر َلَسَعَوِيَديوُهَهِجَو َلَسَعَو َقَشْنَتْساو ضَمضَمت مث
 ىن مث « ِهدَسَج

 .اهدرُي ملو « اده هديب لاقف ةقرخ ُهُتلَواَنَف « ِهيَمَدق ّلَسَعَف

 .[7586 ۰ ۲٦۰ 75659 ۰ ۲۵۷ 549 :ثيدحلا رظنا]

 ٍدحاو لسع يف هئاسن ىلع َراد ْنَمَو .داع َّمث ٌعَماج اَذِإ باب- ۲

 نع ةبعش نع ٍديعَس نب حيو يدع نبا اح :لاق راسب نب دمحم انثّدح - ۷

e e E 

.[v* 9 ۲٦۷ [ثيدحلا 

 : لاق َةداَتق نع يبأ ينئّدح : لاق ماش نب داعم اند : لاق ٍراَّشب نب دمحم انئَّدح ۲۸

eراهو جلا نم ةدحاولا ةعاسلا يف ئاسن ىلع رودي ينل ناك :  

 رق يطعأ هنأ ُتَّدحََن انك :لاق ؟قبط ناك َوَأ : سأل تلق :لاق .ةَرش رشع ئدحإ َّنُهو

 .ةوُسن عسب : ااا 0 ّنيثالث

 .( 0A .65١6 54: : يف هفارطأ ۲٠۹۸ ثيدحلا]

 ُهنم ِءوضؤلاو يذَملا لسغ باب ١١

 يلع نع ِنمحرلا ٍدبع يبأ نع ٍنيصح يبأ نع ةدئاز انّثَّدح :لاق ٍديِلَولا وبأ انّدح - 8
 :لاقف لاف هتنبا ناكمل لكك يبلا لاسي نأ الجر ُترَمَأَف « ُهاَذَم الجر تنك :لاق

 .[۱۷۸ « ١۳۲ :ثيدحلا رظنا] . (َةلّركَذ لسغاو 5 اموت

 7 ضرع

 بيطلا ر رثا يقبو ؛ َلَسَتْغا َّمث بّيطت نم- 4

 هببأ نع رشتملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ةناوَع وبأ انئّدح : لاق ِنامعّنلا وبأ انثّدح ۷۰

 تلاقف «ابيط ٌحْضْنَأ امرخُم َحبصأ ْنَأ ثحأ ام» :َرمُع ٍنبا لوق اهل ٌتركذف ةشئاع ُتلأس : لا

 [711/ :ثيدحلا رظنا] مرج فا لاو رفا يضع ال هللا لوسر ٌتيّيطانأ :ٌةّشئاع
3r ۲۷۱ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع مكحلا انّنّدح : لاف شاخ لاق مَآ انثّدح 

 . ٌمرْحُم وهو لكي يبنلا قرم يف بيلا صيبَو ىلإ َرظْنأ يئأك : تلاق

 .[( ٠١۳۸ 6579498٠ : يف هفارطأ 77١ ثيدحلا]



VY لسغلا باتک۔ ٥ 

 هيلع ضافأ ُهَتَرَشَب ئَورَأ دق ُهنَأ َنَظ اَذِإ ىَّنح « ٍرْغّشلا ٍليِلْخَت باب ٠

 ةّشئاع نع هيبأ ْنع َةورُع نب ٌماَشِه انربخأ : لاق هللا ٌدبع انّربخأ : لاق ُناَدْبَع انثّدح-_ 5
 مث ةالصلل ٌهَءوْضُو َأَّضَوَتو ٤ هيدي لسغ ةبانُجلا نم َلَصتغا اَذِإ كي هللا لوسَر ناك :ثلاق
 تالت َءاملا هيلع َضاَقَأ ُهَتَرَسَب ئورا دق هنأ ّنظ اذ ىح OT « لسا
 .[۲۹۲ 201748 :ثيدحلا رظنا] . ِهِدَّسَج ئاس لس مث « ٍتاّرم

 .ًاعيمج هنم ُفِرْخَن ٍدحاو ِءانإ ْنِم كي هللا لوسرو انأ ُلِسَتْغَأ تنك : ثلاقو- 77
 ۲۰٠۰ « ۲٣۱ ۲٣۳۰[. : ثيدحلا رظنا]

 ِهِدِسَِح َرئاس َلَّسَغ مث ةبانَجلا يف ًاّضوت ْنَم باب-
 ىّررخأ ةّرم ِءوضؤلا عضاوَم لسع ْدَعُي ملو

 نع شمعألا انربخأ : لاق سوم نب ُلْضَفلا اًنربخأ : لاق ىسيع نب ُفُسوي انثدح- ۷٤

 ادي : تلاق ةفوميم نع ساع نبا نع ساع نب با لوم ٍبْيَرُك نع ملاس
 ضرألاب ُهَدي َبرض مث « ُهَجْرَف لسع َمث « ًاثالث وأ نيت رم هلامش ىلع هنيميب ًاَمكأف ةبانجملا

 00 ‹ هيعارذو ةّهجو لسغو قشنتساو ضم مث « ًاثالث وأ نيتّرم - طئاحلا

 « اهدري ملف ٍةقزخي ُهتيتأف :ثتلاق .هيلجر َلسّغَف یگنت 3 ج ليفت « املا هسأر

 .[5554758 037506769 701/2759 :ثيدحلا رظنا] . ند ففف ف

 . ُمُمَيِتَي الَو وه امك ٌجرُخ بنُ هُنَا ِدجسملا يف ّركَذ اذإ باب_-

E Voنع سوي انّربخأ :لاق َرمُع نب نامثع انَنَدح  

 E : لاق َةَريَرُه يبأ نع َةَمَلَس يب أ نع ٌيِرِهّزلا

 ْمَجَر مث (ُكئاكم» :انل لاقف بنج تا 0 داما انيلإ

 5 ساحل

 .[184 :٠ ۳۹ : يف ءافرط_ 11/6 ثيدحلا]

 ةبانجلا نع ٍلسُغلا َنِم ٍنيَدَّيلا ٍضْفَن باب-

 ل لاق ةزمح وبأ انربخأ لاق ٌنادبع انئّدح- 57

 دي ىَلَع ٌبصو بوش هت رم سف السغ هال ئبنلل بعضو :ةنوهيما ت لاف : لاق سابع نبا



 لسغلا باتك-ه ۷۸

 ء اهّلَسَغوث اهكسمف ضرألا هديب َبَرَضف ُهَجَف َلَسعَف هلامش ىلع هنيمَيب بص بص مث امهلسْعف

 مث « وِدَسج ىلع ضافأو هسأر ىلع بص مث « هيَعاَرْو ُهَهْجَو لغو َقَش َقشْنَتْساَو ضَمضَمف

 يدي ف وهو لطف ُهْذُخَأي ملف ًابْوَت ةتلوانف ٠ ِهْيَمَدق لسَعف ىحنت

 ۲٦٥ ۲٦٦ ۲۷٤[. 355590569 2 ۲۵۷ 2759 : ثيدحلا رظنا]

 ٍلِسْغلا يف ِنَمْئألا هسأر ٌّقِشب ًاَدِب نم باب 4 5 ده 2k E» اا

VYنع مام لا نم دان ني ر ندع لاق يخي نب دالخ انئَّدِح  

 ّقْوَف ًاثالث اهْيَدَيِب تدع ا انادحإ ثباصأ اذإ انك :ٌتلاق ةشئاع نع يش تب بس

 لا ىلع ا اهوينز# ِنَمِئَألا اهّقش ىلع اهديب ُذُحَأت مث « اهسأر

 ٌلضفأ ُْرّتسَتلاَف َرَّتسَت ْنَمو « ِةَوْلَخلا يف ةّدحو ًانايرغ َلَسَتْعا ِنَم باب- ٠

 «ِساّنلا َنم هنم ايحَتْسُي نأ ٌقحأ ُهللا» :ِْكَي ّيبنلا ٍنع ِهَّدَّح نع هيبأ نع ٌرْهَب لاقو

 نع رم نب مَ نع ٍرمْعَم نع قاڙرلا دبع انثٌدح :لاق ٍرْضَن نب ٌقاحسإ انثّدح - ۲۷۸

 « ٍضعب ىلإ مهضعب ري ةارُع دولسي ليئارشإ ونب ثناكا : لاق ةي ئبنلا نع ةريرُه يبأ

 ةرم َبَهذف 22101 الإ ادعم ب نام وم عنْمَي ام هللاو : اولاقف . ُةدحو لعب سوم ناكو

 ا

 يبو :لوقي ِهرثِإ يف ئسوم َجَرَف « هبوب ُرَجحلا رف رجح ىلع ُهَبوُث ٌمَضَوف ل
 ااا ساب نم ئسومب اموللاو : اولاقف ىسوم ىلإ ليئارسإ ونب ْتَرظَن یتح « ُرَجَح اي

 . رجحلاب ًابْرَض ةعبس وأ ٌةتس رجحلاب بدل هنإ هللاو : ةريرُه وبأ لاقف «ًابرَض ٍرَجَحلاب َقْفَطف

 ٤۷۹٩[. « "404 : يف هافرط ۲۷۸ ثيدحلا]

 نم ٌدارَج هيلع رخ ًانايرع لس َدْعَي ُبوَُأ انب : لاق لك يبنلا نع َةريَرُه يبأ نعو-۹
 الب : لاق ؟ئرت اع قیا ملا بدل ا هبر هادانف هوو يف يثتحَي بويا لَعَجف ۽ بهذ

 ل ا «َكتكرَب نع يب ىتغ ال ْنِكَلو «َكِتَّزعو

 ( . . .ًاناي ًانايرع ْلِسَتْعَي ب بويا انيب١ : لاق كي ئبنلا نع ةريرُه يبا نع ٍراسَي نب ِءاطع نع ميس

 VEY] ۰۱ : يف هافرط_ ۲۷۹ ثيدحلا]

 سانلا َدنع ٍلِسْغلا يف ِرُثَسَّتلا باب- ١

َ 3 YA?ةّرم 1 نأ هللا ٍديبُع نب َرَمُعىلوَم ِرْضَنلا يبا نع كلام نع َةمَلْسَم نب ر هللا دبع انثّدح  

 ىلإ تبه تہهد : لوقت بلاط يبأ َتنب ءىناه ّمأ َعِمَس ُهَّنَأ ةربخأ بلاط يبأ ِتنب ءىزاه ّمَأ ئلوم



 ٥ لسغلا باتک ۷۹

 انآ : :تلقف ؟هذه ْنَم :لاقف « هرس :3 ةمطافو ُلِسَتْغَي ةتذجوف حتفلا ماع ةي هل هللا لوسر

 : "هال : يف هفارطأ ۲۸۰ ثيدحلا] . ءىناه' , ۳۱۷۱ ۰ 1164[.

 ا ره ل ا لاق نادبع انئّدح - ۲۸۱

 cL MS 2 م ف « هدب لعق« يانجلا

 « َءاملا ِهِدَّسُج ىلع َضافأ مث « هيلجر ريغ ديلا داش. شا اد رع

 .ِرْثّسلا يف ٍليَضف ُنباو ةناوَع وبأ ةعبات . ِهيَمَدق ّلَسَعَف ىَكَنَت كت

yS 

 ٌةأرملا ٍتمّلَتْحا َّنِإ باب ۲

 نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح لح - ۲

 01 د

 .Ir :ثيدحلا رظنا] . املا تر اذ ؛ 51 : ل هللا هر

 سند ال َمِلْسُملا َّنَأَو « بْنُجْأ ا قرع باي- ۳

YAYنع کب انثَّدح : لاق ليمح فن لاق ىيحي انئَّدح : لاق هللا دبع نب ٌعيلع انئَّدح -  

 ُتنَسَحناف « ٌتْج وهو ٍةنيدَملا تيرط ضعَب يف َُيَ لي يلا ا ةريره يبأ نع عفار يبأ

 يوو و

 لاق ؟ةريرُه ابأ اي تنك َنيأ :لاقف « َءاج ّمث َلَسَتغاف َبَهَذف « هنم
 سجلي ال مِلْسُملا َّنِإ « هللا ٌناحِبُّس» :لاقف . ا

 YAo]. : يف هفرط ۲۸۳ ثيدحلا]

 هريغو ٍقوُسلا يف يشْمَيَو ٌجْرْحَي بْنُجلا باب - 4

 .أَضَوَتَي مل ْنِإو ُهَسْأر ُقِلْحَيَو هَرافظأ ُهَّلَقِيو ُبْدُجلا مجتحَي :ءاطَع لاقو

 ةداتق نع ٌديعس انّدَّدح : لاق عر نب ُديِزَي انثّدح : لاق داّمَح نب اىلغألا دبع انئَّدح - 1

 ٍذئَموي هلو « ةدحاولا ةليللا يف هئاسن ىلع ٌفوطَي اك ةا هللا يبن نأ مهّنَدَح ِكلام نب ىس َن

 .[۲۹۸ :ثيدحلا رظنا] . ةّوسْن عست

 نع عفار يبا نع ركب نع ٌديَمَح انّثّدح :لاق 'ىلغألا دبع انَكَّدَح :لاق شایع انثّدح -6
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٥ A*لسغلا باتك  

 « ّدعق ىتح ُهَعَم ُتيْشَمَف يديب َدَحأف « تْنُج انو الڳ للا لوسر ينقل :لاق ةريَرُه يب

 « هل تلقف ؟ذه ابا اي تنك نيا : لاقف ٌدعاق وهو تعج مت « تلسَتغاف لحرلا ثيتأف ُتَلَسْناَف

 .[188 :ثيدحلا رظنا] . سجي ال َنمْؤُملا َّنِإ « ره ابا ای هللا ٌناحبُس» :لاقف

۲oَلِسَتْغَي ْنأ َلَبق اّضوَت اَذِإ ٍتْيَبلا يف ٍبُْجلا ٍةَنوُنْيَك باب -  

 تلانت لاق َةمَلَس يبأ نع ىبحُي نع ُنابيَشو ماش انّنّدح :لاق مح وبأ انثّدح ۔ ۲۸٦
 .[۲۸۸ : يف هفرط ۲۸٦ ثيدحلا] . أّضوتيو ؛ معن : : تلاق ؟ٌبنُج وهو ُدفري لي عيبنلا ٌناكأ ةشث ةشئاع

 ٍبْنُجلا مون باب 5

YAYلس ٍباّطخلا َنب َرَمُع نأ َرمُح نبا نع عفان نع يللا انثّدح : : لاق هبي انثّدح -  

 . «بّنُج وهو دَقْرَْلَف مكُدَحَأ صوت اَذإ « مَعَ : لاق ؟تنج . + وهو اندحأ ُدقَريَأ لكي هللا لوسر

 .[۲۹۰ ۰ ۲۸۹ :يف هافرط_741/ ثيدحلا]

 مان اني َّمث أَضَوَتَي ب دخلا باب - ۷

 ToT لاق ٍریکُب نب یحی اًندَّدَح س ۸

 ُهَجْرَف لسَغ بنج وهو ماتي نا دار اذ هلك ئبنلا ناك : تلاق ةّشِئاع نع ةورُع نع ِنْمحرلا ٍدبع

 ۲۸١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .ةالصلل ًاّضوتو

 ا | +لاقوفا نع قات نع وج ا لاق ليعامسإ نب یسوم انئّدح _ ۲۸۹

 .[۲۸۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ «ًاَضوتاَذِإ «؛ معنا : لاق ؟ٌبنُج وهو انّدحأ ُمانَيأ : لك يبنلا ُرمَع

 ا ا ل :لاق َتفُسوي نب هللا دبع انئّدح ۹۰

 هل لاقف « ٍليللا نم هيصت هنأ هلي هللا لوسرل باَّطَخلا نب ْدَمَع َرَكَذ : لاق هنأ َرّمُع

 N ثيدحلا رظنا] ٠ ان مث رك لسغاو أّضوُن» : يك اک هللا لوسر

 ناناتخلا ىقتلا اَذِإ باب

 .ح .ٌماشه انَثَدح : لاق َةلاضف نب ُذاعُم انثّدح

 نع أ نع عفار يأ نع ٍنّسحلا ِنع ةداتَق نع ماش نع ٍميعُن و وبأ انثَّدحو _۔ ۱
 . سلا بجو دقف اهَدَهَج مث عبرألا همش نيب نسل اإ : لاق الب عوبنلا

 اا ا لاق نا ن و ُهَلِْم ةبعش نع قوزرم نب ورمع ُهَعَبات

 . ةلثم ٌنَسحلا
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 ۸١ لسغلا باتك- ©

 ةأرملا جرف نم ٌبيصُي ام لسع باب - ۲۹

 ينربخأو 'ىيحي لاق ِنيسُحلا نع ثراولا دبع انّثَّدح :لاق ٍرِمعَم وبأ انثدح - 57

 ناق نب َنامثُع لاس هنأ ةربخأ ينهُجلا يلاخ نب ديز أ ةربخأ راس نب ءاطع ّنأ ةمّلس وبأ
 ةالصلل ًاّضونُي امك اصر :ٌنامثع لاق ؟: ٍنْمُب ملف تاما لُجرلا ماج اإ كي َتيأرأ :لاقف

 بلاط يبأ َنب ب يلع كلذ نع ُتلأسف .ةكلكي وللا لوسر ْنِم تعم :ٌنامثع لاق «ٌةرَكَذ ٌلِسْغَيَو

 لاق . كلذب ةورمأف مهنع هللا يضر بعك نب ج عيبأو هللا ديبُع ّنب ةحلطو ماعلا ّنب َريِّرلا

 نم كلذ ّعِمَس هنأ ةربخأ بوي ابَأ نأ ٌةربخأ ريل َّنب ةورغ نأ َةَملَس وبأ ينربخأو :ىيحي

 .[108 :ثيدحلا رظنا] . وم هللا لوسر

 ينربخ أ :لاق يبأ ينربخأ :لاق ةورُع نب ماشه نع ىبحَي انثّدح ٌدَّدسُم انثّدح - ۳

 نر رن نرل عاج ر را لاق هنأ بعك نب نبأ ينربخأ : لاق توا وبآ

 كاذو + طّوخأ للا : هللا دبع وبأ لاق. «يلصْبو اضرب هن هتم ةأرملا نسم ام لنيغي» : لاف

 . مهفالتخال انِيَباَمّنِإَو .رخالا



 ضتحلا تاک تاو ۸۲

 ضيحلا باتك- ٦

 هلو ضيِحَمّْلَأ ف ُهآَسْيِلأ اولْرََعاَف ىدَأ َوْه م لف ضیتلا نک كل ولڪسو » کک

 « تيوتا بب ویلا بل نذل رنا تح نب كرغؤأت لک تلک ھل ےک رک
 ا

 «مدآ تانب ىلع ةا ٌةبتك ٌءيش اذه» :ِةلَي ّيينلا لوقو « ضيحلا ُءدب ناك فيك باب- ١

 رثكأ ايب ّيبنلا ٌثيدحو .َليئارسإ ينب ىلع ضيحلا َلسرأ ام ٌلوأ ناك :ْمِهّضعب لاقو

 َنْسْفُن اَذِإ ِءاسُفُتلاب رمألا باب- ١

E E 4ا يا ٤ 

 : لاق . . معت : :ثلق ؟تسفُتأ « كلام : لاق ٠ يك اأو ل لا وسر لع حد ۰ كح

 «تيبلاب يفوطت ال ن َريَغ « ٌجاحلا يضقّي ام يضقاف « مدآ ٍتانّب ىلع هل هللا ُهَبتك كمأ اذه َّنِإ)

 ۳۱۷ 0715 ۰ ۳۰۰۵ :يف هفارطأ - ١154 ثيدحلا] . رقبلاب هئاسن نع هی هللا لوسر 'یځضو :تلاق
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 AY ضصحلا تاک ت۹

 201 فرعا ل E لا معو ارطا كانارج وم نب ٌميهأربإ انثَّدح -5
 لاقف ؟ٌبنَج ج يهو ةأرملا يم م ونذَت وأ ضئاحلا ينُمّدُخَتَأ : لِي هلأ ةورُع نع ماش ينربخأ
 ينثزبخأ « نمأب كلذ يف ٍلحأ ىلع يلو يخت كلذ لکو ٠ نيه يلع كلذ لك :ةورغ

 ئيج الڳ هللا لوسرو ٌضئاح يهو - كك هللا لوسر سار ينعت - لُجرت تناك اهّنأ ةشئاع

 .نضاح هو هج رف اهيريخخ قف ھر ةسأر اهل لذي اجھملا ي زواج

 .[۲۹۰ :ثيدحلا : رظنا]

 ضئاح ّيهو هتأرما ٍرْجَح يف ٍلُجّرلا ةءارق باب -*
 ٍنيْرَر يبأ ىلإ ضئاح ّيهو ُةَمِداخ لِسرُي ٍلئاو وبأ ناكو

 هتقالعب ُهَكِسِمَُّتف فحصملاب هيتاتف

0 E 
 يف هفرط 7917 ثيدحلا] : ٤٩ ۷٥[.

 ٤ ًاضْيَح َساَفْنلا ىّمَس نم باب-
- 

eنلف يبا نع ريثك يبا نب يحي نع ماشو اند : لاق ميهاربإ نب ٌئمكملا انثّدح - ٨4۸ نأ َد  
 يف ةعجطضم ال بلا حم انآ اتي :تلاق اهن ةمل م ن هند ةملس ّمأ ةنبا بني

 يناعّدف . معن : تلق ؟ِتْسْفْنَأ :لاق .يتّضيح تايث ُتْدَحأَف ُتاَلَسْناف 2 ٌتضح ْذِإة ٍةصيمخ

 .[1975 ۰ ۳۲۳ , ۳۲۲ : يف هفارطأ-۲۹۸ ثيدحلا] . ِةليِمَّكلا يف ٌهعم ٌتْعَجْطْضاف

 ضئاحلا ٍةَرْشاِيُم باي-ه

 ةشئاع نع دوْسألا نع ميهاربإ نع ٍروصنَم نع ُنايِفُس انئّدح : لاق ٌةصييق انئّدح - 144

 . ٌتنُج انالك ٍلحاو ٍءانإ نم ا يبنلاو انآ ُلِسّتْغَأ تنك : تلاق

 .[۲۷۳ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲٣۱ « ۲۰۰ :ثيدحلا :رظنا]

 .[۲۰۳۰ « ۳۰۲ : يف هافرط_١٠ ثيدحلا] . ضئاح انأو ينرشابيف ُرِرَتأَف ينمي اكو - 80

 اد انار ااف تكف رهو ا هار حركت ةاكود ۳۰۱
 .[595 2 596 :ثیدحلا رظنا]

 ٌقاحْسِإ وبأ انربخأ :لاق ٍرِهْسُم نب ٌيلع انربخأ :لاق ٍليلَخ نب ليعامسإ انئّدح - ۳۲ | ع



Aضيحلا باتك 5 ش ٤ 

 تناك اذإ انادحإ تناك : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا نب ِنْمحرلا ٍدبع نع- ٌيوناَبيَّسلا وه -

 :تلاق . gg ابي نأ اک للا لوسر دارأف ًاضئاح

 . ينابيشلا نعثر يرجو ٌدلاخ ُهَعَبات  ؟ُهَيْرإ ُكِلمَي لكي ئيبنلا ناك امك ُهَبْرِإ كلم مكاو

 7٠٠١[. : ثيدحلا رظنا]

 انثَّدح :لاق ٌينابَّشلا انثَّدح :لاق ٍدحاولا دبع انَثَّدح :لاق نامعا وبأ انثّدح _ ۴۳
 ئاسن نم ةأرما َرِشابُي نأ َدارأ اذإ يللا ل وسر ناك» ٥ :ةنوميَم تعمس : :لاق ٍداَّدَش نب هللا دبع

 . ينابيشلا نع نايس هاورو . «ضئاح يهو ْتَررئاف اهرم

 َّموّصلا ضئاحلا كرت باب 7

 نبا وه يز ينربخأ : لاق ٍرْفعَج نب دمحم انّربخأ : لاق َميِرَم يآ نب ُديعَس انئّدح - م

 ىحضأ يف كي للا لوسر جرخ» :لاق ٌيرْذُخلا ديعس يبأ نع للا دبع نب ضايع نع ملأ

 ٌنكتيِرَأ ينإف « َنفَّدَصَت ِءاسنلا رشعم اي : لاقف ءاسنلا ىلع َرمف < ىلصملا ىلإ - رطِف يف وأ -

 ثيأر ام « ريشعلا َنُمكَتَو « لا نزيك : لاق ؟هللا لوسر اي مبو : َنلّقف .راَللا لهأ رثكأ
 انلقَعو انني ٌناصقُت امو ّنلق . َنُكادحإ ْنِم مزاحلا ٍلُجَرلا ٌبْلِل َبهْدَأ ٍنيِدو ٍلقَع ٍتاصقان نم

 نم كلذ: لاق لب نلق ؟لُجرلا ةداهش فص ثم ةأرملا ةداهش َسيلأ : لاق ؟هللا لوسراي

 ِناصَقُت نم ِكلَّذف :لاق .اىلَب :نلق ؟مّصَت ْمَّلو ٌّلَصُت مل ثضاح اذإ َسيلأ .اهِلَقَع ناصقت
 ١557 « ۱۹۰۱ ۰ ۲۹٥۸[. :يف هفارطأ 7١4 ثيدحلا] . «اهنيد

 ٍتيبلاب َفاوَّلا الإ اهّلك كساَنَملا ضئاحلا يضقت باب ١

 ناكو .اسأي بْن ةءارقلاب سابع نبا ري ملو ةا نأ مايكل : ميهاربإ لاقو

 0 رمون انك : ةّيطع مآ تلاقو .هنايحأ لك يف هللا ُرُكذَي لك ئبنلا

 َرقف يب يبنلا باتكب اعد َلقَرِح نأ َنايفُّس وبأ ينربخأ : ساّبع نبا لاقو . َنوعْدَيو مهريبكتب

 رڪ ل اوت ا کلا را رتب هيف اذإف
 تيبلاب تاو 0 كسانملا تکستف ةشئاع تضاح :ٍرباج نع ءاطع لانو .ةيآلا

 رم ر ائي اولڪ ات الو » : ىلاعت هللا لاقو . ٌبنُج انأو ُحبْذَأل نإ :ْحَكَحلا لاقو . يّلصُ الو
 .[17 ١ :ماعنألا] 4وتَلَع هس مسا

 مساقلا نب نمحرلا ٍدبع نع َةَمَلَس يبأ نب زيزعلا دبع اننَدح : لاق ٍميعُن وبأ انئّدح - ضد

 اُچ اًملف . ّجحلا الإ ركن ال ل ئبنلا عم اَنْجَرَح : تلاق ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا نع



Ao -ضيحلا باتك ٦ 

 مل يأ لاو ُتْدِدوَل تلق ؟كيكبُي ام :لاقف « يكبأ انأو هلك بنا َيَلَع ٍلَحَدف ٠ ُتِْوَط َفِرَس
 « مدآ ٍتانب ىلع ُهلاُهبتَك :يش ِكلذ َنإف» :لاق . معلا TE تسل كلم لاق . ماعلا جحا

1 

 ۲۹٤[. : ثیدحلا رظنا] . «يرهطت ىح 2 ِتيبلاب يفوطت ال ْنَأ َريغ 2 جاحلا ُلعْفَي ام يلعفاف

 ةضاختسالا باب-۸

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي ْنب هللا بع انئَّدح - ۳۰٦

 عدأفأ « رهطأ ال ينِإ هللا لوسر اي : هلي هللا لوسرل شبح يأ تنب ٌةمطاف ثلاق : تلاق اهنأ

 يكذتاف ةضيحلا ِتلَبقأ اًذِإف < « ةضيحلاب َسيلو قرع كلذ امّ : لكي هللا لوسر لاقف ؟ةالصلا
 .[۲۸۸ :ثيدحلا رظنا] . (يَّلَصو مدلا كنع يلسغاف اًهُدْدَق َبَهَذاَذِإف « ةالصلا

 ٍضيحَملا مد لسع باب-9

 نع رذنملا تنب ةمطاف نع ماشه نع كلام انّربخأ : لاق َفُّسوي نب هللا دبع انئّدح - ناب

 تارا هللا لوسر اي : تلاقف ل هللا لوسر ٌةأرما تلأس :تلاق اهنأ ركب يبأ ٍتنب َءامسأ

 توث ت تاصأ اذإ» : لك فلا لوسر لاقف ؟عتضت فيك ةضيكلا م ملا اهتوث باصأ اذ انادحإ

 .[73717 :ثيدحلا رظنا] . «هيف يَّلصُتِل مث ٍءامب ُهْحَضْنَتِلَمِث ا | نم مدلا ّنكادحإ
1 
 ع

 نع ِثراحلا نب وُرمع ينربخأ :لاق بهو نبا ينربخأ :لاق ْغَبْصَأ انثَّدح 8م

 را ل ل ا ل

 ةضاحَتْسُملل فاكتعإلا باب- ٠

 َّنَأ ةشئاع نع ةمركع نع ٍدلاخ نع وللا دبع نب دلا اند : :لاق ٌقاحسإ انئّدح - ۹
 اهتحت طلا ٍتَعَضو امبرف « َمَدلا اىرت ةضاحتسُم يهو هئاسن ضعب ُهَعَم َفُكّتعا اب يبا

 . ُهُدِجَت ةنالف تناك يش اذه ناک : تلاقف ٍرُفصُعلا ًءام ثأر َةّضئاع َّنَأ َمَعَرَو . مّدلا نم

 YTV TIT 0 7١9] ثيدحلا]

 يرو ل رم لا لوسر عم تمكن

 .[109 :ثيدحلا رظنا] . يَلصُت



٦ Aضيحلا باتك - ٦ 

 ر

e 2 e ا 

e 

 ل ةشئاع تلاق
 . اهرفظب ُهْيَعَصَقَف

 ٍضيحَملا َنم اهِلسُع دنع ةأرملل بيْطلا باب ١١

 ةصفَح نع َبوُيَأ نع دير نب ُداَمَح اًنَّدَح :لاق ٍباّمولا دبع نب هللا دبع انثّدح - ۳1۳

 ا تلاق الإ يبنلا نع يطعم

 E E از اع 1إ احدا ةرئاؤلا تقم لع دخت نأ

 ْنم انادحإ ْتَلَسَتْغا اذإ ِرْهّطلا دنع انل َصخُر دقو . بصَع بوت لإ اغوبص آبوث َسَبلَت الو

 ناَّسَح نب ماشه هاورو : لاق . زئانتجلا عبثا نع ىه اًنكو . رافظأ ٍتْسُك نم ذب يف اهضيحم

 . ال يبنلا نع َةيطَع ّمأ نع ةصفح نع

 .[07 17 o هال” oI «OTE» لالا ¢ TYA : ىف هفارطأ- ۳۱۳ ثيدحلا]

 نع- ًةصفَح نع ناخ ِنب ماشه وأ «وثلا دبع وبأ لاق -

 ٍضيِحَملا نم ْتَرَّهَطَتاَذِإ اهّسفن ٍةأرملا ِكْلَد باب ۳
gS 5لا قل حما  la 

 مُدلاَرَتَآ ٌعبَتَتف َةَكَّسِمُم ةّصِْف ٌدُخأتو ٌلِسَتْغَت فيكو

 ةأرما نأ ةّشئاع نع ِهمَأ نع َةيفَص نب روصنم نع هني ُنبا اح : لاق يحب انثّدح - ۳1٤

 كَم نم ةصْرف يذڅ» : لاق ُلَِتْخَت فيك اهَرَمأف ٍضيِحَملا َنم اهلسغ نع ل يبنلا ٍتلأس

 ء هللا َناحبُس :لاق ؟فيك :تلاق .اهب يِرّهطَت :لاق ؟َُهطَنَأ فيك :تلاق .اهب يِرّهطَتَ
 . 8/807 « ٠٠۵ :يف هافرط_؟5١ ثيدحلا] . مذا رثا اهب يعن ٌتلقف لإ اهّنْذبَتْجاَف . يِرّهَطَت

 ضيحّملا لسغ باب 4

 َنِم ٌةأرما نأ ةّشئاع نع ِّمُأ نع ٌروصنَم انّدح ٌبيَمُو اننَدح : :لاق ٌملسُم انئّدح - "16

 يئّضوَتف ةكّسمُم ةصْرف يذخ» :ل اق ؟ضيحملا نم ُلِسَتْعَأ فيك : ال ئنلل تلاق راصْنألا



 AV نکلا تاک ب

(x *نال ٤ ري د  Eد 31 عمم. تال 3 5 0  

 اهتربخاف اهتبذجف اهتذخاف . اهب يئضوت : لاق وأ ههجوب ضرعأف ايحتسا ةي يبنلا نإ مث «اثالث

 يرسل طلا] هلك NS اهنا

 ضيحملا نم اهلسغ َدنع ةأرملا طاشتما باب -
03 Nةشئاع يو سس و  

 . يهل قي ملو عمت نم ثنكف « عادّولا.ٍةْجَح 4 يف ةي هللا لوسر عم ُتلَلْهَأ : تلاق

 يع فر توما ثلاقف فرع هليل ثَّلخد ىتح ْرُهطَت ملو ثضاح اهنأ ثمَعَرَق

E 0ك  

 ا ناک

 ٍضيحَملا لسغ دنع اهرعش ةأرملا ضقن باب 1

 ةّشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةّماسُأ وبأ انَتَّدح :لاق ليعامسإ نب ٌديِبُع انثّدح "7
 ٍةرمُعب لهب نأ ٌبحأ ْنَم» : لب هللا لوسر لاقف « جلا يذ ٍلالهل َنيفاوُم انجرخ : تلاق
 « جحب مهضعب لهأو « ةرمُعب مهّضعب لهأف . ةرمُعي ُتْلَلْهَأل ثيدهأ ينأ الول ينإف « لَهُ

 : لاقف كي يبنلا ىلإ ثوكشف « ضئاح انأو ةفرَع موي ينكردأف .ٍةرمُب ّلهأ نم انآ ُثنكو

 ةَبْصَحلا ةليل ناك اذإ ىتح .ُتلعفف . ححب يلهأو يطشتماو ِكّسأر يضُقناو ِكَنَرِمُع يعد»

 . يترمُع ناكم ةرمْعب ُتللهأف ميعنلا ىلإ ثجرخف ركب يبأ َّنب نمحرلا دبع يخأ يعم َلسرأ
 . ةقدص الو موص الو ٌيده كلذ نم ٍءيش يف ْنكي ملو : ماشه لاق

 :ثيدحلا رظنا] 595 ۰ ۳۰٣١ ١١16[.

 ٍةقَلَحُم ريغو ٍةقّلَحُم باب ۷

 ٍنع ِكلام نب سنأ نع ركب يبأ ِنب هللا ِديَبْع نع ٌداّمح انٿدح :لاق ْدَّدسُم انثّدح - ۳1۸

 ت را ا لوقي اكلم محلب لكو لجو رع هللا ن لاق دال ينل

| 
e 0 ا 2 0 

 ؟لَجألاو « ُقْزَلا امف ؟ديعّس مأ عوقش ؟ ىثنأ مأ رد sS ارأ اذإف .*
5 

 دا ةع

 .[16986 , ۳۳۳۳ : يف هافرط ۳۱۸ ثيدحلا] . هما نطَب يف ذ ْبَتكِيف

 ؟ٍةَرمُغلاو ٌجحلاب ضئاحلا ٌلهَت فيك باب

 نع ةورُع نع باهش نبا نع ليَقُع نع ُثِبَّللا انّثَدح : لاق ٍريكُب نب / رم اندم ۳1۹



A۸نکا  

 . يحب لهأ ْنَم نمو ةرمُعب َلَهَأ ْنَم مف « عادلا ِةَّجَح يف ةا يبنلا عم انجرح : تلاق ةشئاع

 ةرمعب مرحأ َنَمو « لليل ِدْهُي ملو ةرمٌعب مرح نمل : ال هللا لوسر لاقف « ةكم اَنْمِدَقَف

 ا تلاق . (هّجح ميلف جحب لَه ْنَم و .ِهيِذَه رخئب لحي ىّنح لحب الف ئّدهأو

 ئسأو َضُقْنَأ نأ ةا ئبنلا ينرَمأف « ةرمعب الإ لِلْهَأ ملو « ةفَرَع موي ناك ىّتح اضئاح لَآ

 ىم عف < يب ثيضق لك كلذ ثلث فَ ٠ ةِرمُحلا كرنأو ٌجَحِب لهو طشتمأو

 . ميِتتلا َنِم يترمُع لاك َرَتْعأ ْنَأ ينّرَمَأو ركب يبأ نب ٍنْمَحّرلا دبع
.[TVoTI1F ٠٠». ۲۹ثيدحلا رظنا] ٤: 

 هرابدإو ضيجَملا ٍلابقإ باب_ ٩۹

 یتح َنَجنَتال : لوقف ةَرْهّصلا هيف ُفُسْرْكلا اهيف ةجزدلاب ةشئاع ىلإ ا کو
 َنوعْدَي ءاسن َّنَأ تبا نب ِديَ ةنبا ََلَبَو ٠ ٍةْضْيَحلا نم رهطلا كلذب ٌديرت « ءاضيبلا َةّضقلا نير
 ثباعو .اذه َنعتصَي ٌءاسنلا ناك ام :تلاقف ِرْهّطلا ىلإ َنرظنَي ٍليللا فوج ْنم حيباصملاب

 .نهيلع
 أ شن ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ُنايِفُس انثّدح :لاق ٍدمحم ُنِب هللا دبع انئّدح - ۰

 تسيلو ُقْرِع كلذ» :لاقف لَك يبنلا ٍتّلأسف « ضاحتس ثناك شبح يبأ تنب ةمطاف

 .«يّلصو يلىيىتغاف ترآ ادو ةالصلا يعدق ةضيَحلا ِتّلبقأ اًذِإف ٠ ةضيحلاب

 ۳۰٠١[. . ۲۲۸ : ثيدحلا رظنا]

f 

 ةالصلا ضئاحلا يضقت ال باب ٠

 «ةالصلا ُعَدَن» لَك ّيبنلا نع ٍديعس وبأو ٌرباج لاقو
 داعم يلد :لاق ةداتق اّنَدح : لاق معَ انثّدح : لاق لیعامسإ نب ىسوم انئّدح - ۳۲١

 ر اکا كنا روا ؛ تلاقف ؟ْتَرهَط اذإ اهتالص انادحإ يزُجتآ : ةشئ ةشئاعل ثلاق ةأرما نأ

 ةع الف تلاقوأ هب نرمي الف كي عوبنلا عم

 اهبايث يف ّيهَو ضئاحلا عم مونلا باب-١

 ةنبا ٌبنيز نع َةمَلَّس يبأ نع يحي نع نابيش انٿدح :لاق صفح نب دعس انئّدح - ۲۲

 ٌتللسناف « ةليمخلا يف يب ئبنلا عم ااو ُتثضح :تلاق س أ نأ ةكدجج ةملَس يبأ

LDSتلق ؟ِتْسْفْنأ  : 



 وهو اهّلَبقُي ناك ب يبنلا َّنَأ ينئئّدحو :تلاق .ٍةليمَكلا يف ٌةعم ينلَخدأف يناعدف . . معن

 .[۲۹۸ :ثيدحلا رظنا] . ةبانجملا نم ٍدحاو ءانإ نم لكي ئبنلاو انأ لستغأ ُتنكو .خت ئاص

 od ا

aر ا تلاق ةََّلَص  

 یف هعم تتيح م اك ىناعدف . معن : تلقف تلا : لاقف « ىتضيح تايث تذخأف

 .[۳۲۲ ٠ ۲۹۸ :ثيدحلا رظنا] . ةليمخلا

TT 

a Ty تلاق 

 - تس يف هعم يتخأ تناكو « ةرشع يتنث لَك يبنلا عم ازغ اهيخأ جوز ناكو - اهتخأ نع

 انادحإ اَلَعَأ : هلك يبنلا يتخأ تلاش u « ىملكلا يوادُ انك : و

 َريَخلا ِدَهْشَتْلو « اهيابلج نم اهّتَبحاص اهلل : لاق ؟يُرخَت ال نأ ٌبابْلِج اهل نكي مل اذإ ساب

 معن يبأب :تلاق وو يبلا فا : اهتلأس ةيطع ما ثّمدق املف . «نيملسملا ةوعّدو

 قا رودخلا ُتاوّذو قِتاوَعلا ٌجُرخي» :لوقي هعمسب «يبأب» :تلاق الإ ةحكذت ال تناگو ت

 ضّيخلا لرتْعَبو « َنينمؤملا ةوعدو ريخلا نْدَهْشَيْلو . ضّيحلاو - رودُحلا ُتاوَذ قتاوحلا

 ؟اذكو اذكو ةفرَع دهشت َّسيلأ : تلاقف ؟«ٌضّيُحلا» : تلقف : ةصفح تلاق . «ىّلصملا

 ثيدحلا]  ۳۲٤يف هفارطآ- : ۳۵۱ , ٩۹۷۱ , ٩۷٤ .98٠ 94١ ١597[.

 ضيح ٌتالث ٍرهش يف ثضاح اَذِإ باب - 4

 و # : ىلاعت وللا ِلوقل < ضيحلا ّنِم م نكي اميف ٍلْمَحلاو ٍضِئَحلا يف ٌءاسنلا ٌقَّدصُي امو

 ْنِم ِنيَبب ثءاج ةأرما نإ : حيرشو يلع نع ُرَكذيو ۰ هما ف هَل ناڪام ینگ نأ نك لحي

 اهوارقأ 0 . ْتَقَّدَص ٍرهش يف ًاثالث ثّضاح اهنا ةنيد ىَضرُي ْنَمِم اهلهأ ةناطب

 : هيبأ نع رمتعُم م لاقو . ةرشع َسمَح ىلإ ٌموي ضيحلا : ةاطع لاقو . ميهاربإ لاق هبو . تناك ام

 . كلذ ملعأ ٌءاسنلا : لاق ؟مايأ ةسمخب اهر دعب ملا ىرت ةأرعلا نع نيري نبا كلاس

 ةورغ ّنب ماشي ُثعمس :لاق ةماسأ وبأ انَثّدَح :لاق ٍءاجر يبأ نب ٌدمحأ انئَّدح 6

 نفاخ ىلإ. تلاق لكي يبنلا ٍتلأس شبح يبأ َتنب ةمطاف نأ ةشئاع نع يبأ ينربخأ : لاق



 ES بانك تأ 4

 ِتنك يتلا مالا َرذق ةالصلا يعد ْنِكْلو . قرع َكِلذ َّنِإ .ال» : لاقف ؟ةالصلا ٌعَدأقأ « ُرُهطأ الف و <
 .[۳۲۰ ۰۳۰٣۰ ۲۸۸ :ثيدحلا رظنا] . «يلصو يلسَتغا مث < ‹ اهيف نيضيحت

 ضيكلا مايا ريغ يف ةرذكلاو ٍةرْفّصلا باب- 8

 ّمأ نع ٍدمحم نع َبوُيأ نع ٌليعامسإ انتدح : لاق دیش نب هيف ا م 85
 :ًاعينش ةرغصلاو ةردكلا دعت لاك : تلاف

1١ 

 ا

1١ 

 ةضاحتساإلا لا يقرع باب - 5

 ل

 م «ٌقرع اذه» :لاقف َلِسَتْعَت ْنأ اًَهَوَمَأَف كلذ نع هلك هللا لوسر تلاَسف

 . ةالص

 ةضافإلا دعب ضيحت ةأرملا بام ۷

 نب ٍدمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام ا ٌفّسوي نب هللا دبع انثّدح 9 4

 تلاق اه لكي يبنلا جوز ةشئاع نع ِنمحرلا دبع ِتنب َةرْمَع نع ِهيبأ نع مزح نب وِرمع
 ايل : لِي هللا لوسر لاق . تضاح دق يح تنب ةيفص َّنِإ هللا لوسر اي :يكو للا لوسرل

 . يجرخاف :لاق .'ىَلَب :اولاقف ؟َنُكَعَم ثفاط ْنكت ملأ « انّسيحَت
 ثيدحلا رظنا] : ۲۹۲٤ ۰ ۳۰۰١ ۰۳۱٦۰ ۳۱۹۰۳۱۷[.

 ِنع هيبآ نع سوؤؤاط نب هللا دبع نع ٌبيَمُؤ انّنَّدح : لاق ٍدَسَأ نب اىَلعُم انئّدح - ۳۲۹

 1 ا ٠۲۹ ثيدحلا] . ْتَضاح اذِإَرفنَت ْنَأ ضئاحلل َصْخُر : لاق سابع نبا

 ‹ وفن ال اهّنِإ هِرْمَأ ٍلَّوَأ يف ٌلوقي رمح نبا ناكو - ۰
 .[1131 :يف هفرط-١۳٠ ثيدحلا] . هل صخر ةي هللا لوسر

 هَ

 رهّطلا ٌةَضاحَتسُملا تأر اَذِإ باب ۸

 .مظعأ ةالصلا « تّلص اذإ اهجوز اهيتأيو . ةعاضولو ىلضتو ليغ سابع نبا لاق
 لاق : تلاق ةشئاع نع ةورُع نع ٌماشِماننّدح : لاق ريز نع سوي نب دمحأ انئَّدح- ۳۳1

 . «يلصو ٌمَّدلا ِكنع يلسغاف ثّربدأ اًذِإو « ةالصلا يعد ةضيحلا ِتَّلَبقأ اذل : اي خيبنلا

 Yo (TY] ا را : ثيدحلا رظنا]



 ٦ ضيحلا باتك- 04١

 اهِتّنُسو ٍءاَسْفَّنلا ىلع ةالصلا باب

۳Yمّلعملا نيس * نع ٌةبْعَش انربخأ : لاق ااا لاق ٍحيَرس نب ٌدمحأ انَدح -  

 ماقف لب ئبنلا اهيلع ىّلصف نْطَب يف ثنام ًةأرما َّنَأ ٍبُدْنُج نب ة ةَرْمَس نع ةديرُب نبا ٍنع

 .[ ١917 « ۱۳۳۱ : يف هافرط ۳۳۲ ثيدحلا] . :اهطَسْو

 تايدا»
 ةمسا ةناَوَع وبأ انربخأ :لاق ِداَّمح نب ىبحي انئَدح : لاق ردم 2 ا نسحبلا انك رح ماع

 م : لاق ٍداَدّش نب هللا دبع نع عينابيسلا ناميلس انربخأ : : لاق هباتك نم - حاصلا

 دجسم ءاذحي ةشرتفُم يهو يلصت ال ًاضئاح نوكت تناك اهنا لَك يبلا ج جوز ةَنوميَم

 . هوت ضعت ينباصأ جس اَذإ هترمُح ىلع يّلصُي وهو ةي هلل لوسر

 .(ه١ 66 هلال FAY)» ا : يف هفارطأ 777 ثيدحلا]



 فشلا نات ىلإ ۹۲

 مميتلا باتك-۷

 هم گیرا مڪو وج وپ وحسم الاديب ماوڈ جي ملك » :یسلاعت لا لوق
 ١[ :ةدئاملا]

 بايو

 هيبأ نع مساقلا نب ب ندحرلا دبع نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح ۳٤

 نك اذ ىح ٍِرافسأ ضعب يف اي هللا لوسر عم انجرح : تلاق لَك يبنلا جوز ةّشئاع نع

 سانلا ماقأو « هسامتلا ىلع ءال هللا لوسر ماقأف « يل ٌدْفِع مْطَقنا- شيَجلا ٍتاذب وأ - ِءادْيَملاب

 ؟ةشئاع ْتَحَبَص ام ئرتالآ : اولاقف ٍقيّدصلا ركب يأ ىلإ م ا ٍءام ىلع اوسيلو « ُهَعم

 ركب وبأ ًءاجف .ٌءام مهعم سيلو ِءام ىلع اوسلو « سانلاو لَو هللا لوسرب تيما

 « َسانلاو ءب هللا لوسر تسبح :لاقف « مان دق يذخف ىلع ُهَسأر عضاو ل للا لوسرو

aلوقي نأ هلل | ءاش ام لاقو ركب وبأ ينبتاعف ٠: ةشئاع تلاقف .  » 

 ىلع ةي هللا لوسر ناكم لإ وحلا نم ينْعنمَي الف « يترصاَح يف هديب ينئَعطَي لعج

 لاقف . رق هولا ةا را ام ريغ ىلع حصأ مچ رف لوس ماش ين

 « هيلع تنك يذلا َريعَبلا انْثَعَبَف : تلاق رک نبا لاا درب ٍلّوَأِب يه ام : ريَضُحْلا ْنب

 C0۸ 4501 , ۳ لالالا“ ۰ ۳۹۷۲ ‹ ۳۳7 :يف هفارطأ - ۳۳۲ ثيدحلا] . هتحت َدّقعلا 0
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e ح ا .ميّشُم انئّدح :لاق نانس نب دمحم انئّدح. - ro 
 لاق ريقفلا ٍبيهّض ُنبا وه - ديزي اننَّدح : لاق رايس انربخأ : لاق میشه انربخأ "لاق :

 ا يلبق ّدح أ َنُهَطمُي مل اسمح ثيغأ» : لاق الب يبنلا َّنَأ هللا دبع نب دباج

 ديك  Eةالصلا ُهْيَكَردَأ يما نم لُجَر ااو ای طو اچن



 ۹۳ ۰ مميتلا باتک-۷

 ْتَعِني يبلا ناكو « ةَعاَقَشلا ثيليضأو « يلق حل لج ملو ماما يل تلجأ , لص
 .[۳۱۲۲ « ٤۳۸ : يف هافرط ۳۳١ ثيدحلا] . «ةّماع سالا ىلإ ثث ُتْنعُبَو ةّصاخ هموق ىلإ

 ًاباَرَت الو ًءام ْدِحَي مل اَذِإ باب - ۲

 ةورُع نب ماش انَثَدح : لاق ٍريمُت نب هللا بع انَثَدح : : لاق 'ییحی نب ٌءایرکز انثّدح ۔ ۳۳٦

 الجر كك للا لوسر تعبف « ْتّكلهف ةدالق ًءامسأ نم ُتراعتسا اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع

 , ةا هلل هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف + اولضفا ام ْمُهَعَم سيلو ةالصلا م دكر دأف « اًمَدَجَوَف

 هذآ كب ل اه شارت يحلل كارح ؟ ةّشئاعل ٍريَضَُح نب ُديَسَأ لاقف « ا
 Yt] : ا ًاريَح هيف َنيملسمللو كل كلذ هلا َلعَج الإ هيه

 ءاطع لاق هبو « ةالصلا توف ٌفاخو َءاملا ٍدِحَي مل اذ رّضَحلا يف مميتلا باب

 ممتي :ةلوانُ ْنَم ُدِجَي الو ُءاملا هّدنع ضيرملا يف ُنسحلا لاقو ش

e TOةنيدملا لخد مث « « ىلصف ِمَحَّنلا د درم  

 ةعفترُم سمشلاو
 :لاق جرعألا نع ةعيبَر نب رفعَج نع ُثيللا انَنَدح 00-5 ر انثّدح د”

 لكك ينلا جوز ةنوميم ىلوَم راس نب هلا دعو انآ تلبقأ : لاق سابع نبا لوم ًاريمع ٌثعمس

 لبقأ» : ميَهَجلا وبأ لاقف + راضتألا ةَمّصلا نب ثراحلا نب ميهج يبأ ىلع انلخد ىتح

 اىلَع َلبقأ ىَّبح هلي ئيبنلا هيلع دري ملف هيلع َمَّلسف جر هيله ٍلَمَج رعب وحن ْنِم لكي عيبنلا
 . «مالسلا هيلع در َمث « هيَدَيو ههجّوب َحّسَمَف رادجلا

 ؟امهيف حفني له مّميِتُملا باب ٤

 ٍنب ٍنطحرلا دبع نب ٍديعَس نع رد نع ْمُكَحلا اند ةبعش اند : لاق مدآ انئَّدح - ۳۳۸ 1

 0 املا بصأ ملف ثبنجأ نإ : :لاقف باطلا نب ّرمع ىلإ لجر ءاج : لاق هيبأ نع ىَّرْبَأ

 َلَصُت ملف َتنأ اًمأف « تنأو انآ رقَس ب يف انك اَنأ دكت اما : باطخلا نب َرَمُعل ٍرساي نب ُراَمَع

 E و يلا لاقف ء لإ ينلل ثركذف « ثيلص تكتم انار

 .هْيَمكو ههجو امهب َحَسَم َمث « امهيف ّحَفَتو ضرألا ْيَمكب لب ئيبنلا
[TEV 7 

 ٍنيفكلاو هجولل مُمَيَّقلا باب -
 نب ٍديعَس نع رد نع مّكَحلا ينربخأ ةبعش انربخأ :لاق ٌجاَجَح انئّدح 84



 مميتلا باتك-ا/ 04

 ْنِم امُهانْدأ مث « ضرألا ديب ةبعش برضو « اذهب راكع لاق يبا نع ىَرْبَأ نب ب نمحرلا دبع

 را او ر رج روما لع لوب
 . هِيَمَكو ُهَهْجَو َحَسَم مث ١ هيف

 نب ٍنْمحَملا ٍدبع نبا نع لوقي ًارذ ُتعمَس :لاق مكَحلا نع ةبعش انربخأ :دْضَنلا لاقو

 EUG لاق هيبأ نع ِنمحرلا دبع نبا نم ةتعمس دقو : ٌمكحلا لاق ىّرْبَأ

 .[۳۳۸ : ثيدحلا رظنا]

 رم رسال N EG ع

 FTA 74 e] امهيف لَ

 رب نب ندحرلا دبع نبا نع د نع گلا نع ٌةبعش انربخأ ريثك نب دمحم انئّح 3

 ةهجولا َكيِفْكَي» : لاقف لب يبنلا ُتْبََأف ُتكَمَمَت :َرَمُعل ٌراَّمع لاق :لاق نمحرلا ٍدبع نع

 :YE F4 TA] فخلال «ناّمكلاو

 نمحرلا ٍدبع نع ِنمحرلا ٍدبع نبا نع رَ نع مكَحلا نع ٌةبعش انثَدح ٌملْسُم انئّدح - ۳4

 ١۳٤١ ٣٤١[. ۳۳۹ ۰۳۳۸ :ثیدحلا رظنا] . ثیدحلا قاسو . .ٌراّمع هل لاقف رمع تدهش : لاق

Erنبا ِنع ٌرَذ نع مکَلا ِنع ةبعش اندح ٌرَدْنُع اًنثّدَح : لاق ٍراّشَب نب دمحم انئّدح -  

 ةهجو حسمَف ضزألا هديب لكك ئبنلا َبرَضَق» : راكع لاق : لاق هيب هیبآ نع ىّرْبَأ نب نمحرلا ٍدبع

 :ثيدحلا رظنا] . (هيفكو 2784 ۳۳۹ 0354190 ۳٤١ ١ ۳٤٣[.

 ءاملا ّنِم هيِفكَي ملسُملا ٌُءوضَو بطلا ديعّصلا باب - ١

 اجَر وبأ انّثَّدح : لاق ٌفوَع انّتَّدح : لاق ديس نب ابحي يتاح: لاق ٌدَّدَسُم انثَّدح 1

 و ةعقو اَنْعََو ليللا رخآ يف انك اَذِإ ىتح انيَرْسأ ناو « لكك يبنلا عم ٍرْفَس يف اتك : لاق نارمع نع

 الف ظَيتساِنَم لوا ناكو « سمشلا وح لإ انظقْيَأ امف « اهنم رِفاَسُملا دنع ىلخآ ةعقّو الو

 ناكو « و بارلا باطخلا نب ُرِمُع مث - - ٌفوَع ييتف واجر وبأ ْمِهيٌمسُي - نالف مث ٌنالف هن

 اًملف . همون يف هل ُتدِحَي ام يِرْدَن ال اّنأل ظقيتسَ وه دوك ىتح ظقوُي مل مان اذإ كي يبا

 َلازامف « ٍريبكتلاب ُهَتوَص عفَرو ٌرّبكف  ًاديِلَج اجر لاکو - داتا تاصأ اه ئازو مغ ظقشتا

َ 

E 



 04 مميتلا باتك- /

 يذلا هيلإ اوكش ظقيتسا اًكلف « ةي ئبنلا هتوّصل كف ظَقِيَتْسا ىتح ريبكتلاب ُةّنوص ٌمفْرَيو ُربكُي

 اعّدف لزن مث « ٍديعَب ريغ َراسف « لحتراف .اولحترا a رض ا لاقو ٠ مهّباصأ

 ٍلَتعُم جرب وه اَذِإ هتالص ْنِم لنا اًملف « سانلاب ىَلصف ةالصلاب يدون « ّضوتف ءوضولاب

 . َءام الو بانج ينتباصأ : لاق ؟موقلا عم يّلصت نأ نال اي َكَعَتَم ام : لاق . موقلا عم َلَصُي مل

 لّرنف « شطَعلا نم سالا هيلإ 'ىكتشاف ةا ئبنلا راس مث . كيفك ِهّنإَف . ٍديِعّصلاب َكيلع : لاق

 ااا e لا الغ اعد و كوع ن ءاجر وأ همي ناك انالف اعد
 ثلاق ؟۶ءاملا َنيأ :اهل الاقف اهل ٍريعَب ىَلَع ِءام نم - نيتحيطَس وأ - نّيََداَرَم َنيِب َةأرما ایًقلتف
 :الاق ؟َّنيأ ىلإ :تلاق .ًاذإ ىقلّطنا : اهل الاق .افولخ اَنوَمَتَو « ةعاسلا هذه سمأ ِءاملاب يدهَع
 اءاجف . يقِلطْناف « َنيِنحَت يذلا وه :الاق .ءىباصلا هل لاقي يذلا : تلاق .لكي هللا ٍلوسر ىلإ
 غرف ِءانإي كي ئبنلا اعّدَو ءاهریعب نع اهولّرنتساف : لاق . تيدحلا ُةاثّدحو كي يبنلا ىلإ اهب

 :ساتلا يف يدون يلارعلا قلعا اَمُههاوُأ اكْؤأو - نيتحيطسلا وأ - نا ولا واوا ن

 ٌةتباصأ يذلا 'ىطعأ ْنَأ َكاذ َرخآ ناكو < ءاش ْنَم ىقتساو ًءاش ْنَم قف ..اوقتنلاو اوقشا
 هلام ا لا الا َكيلع ةغرفأف ْبَمْذا : لاق ٍءام ْنِم ًءانإ ٌةباَنَجلا

 وعّمجا :كك يبنلا لاقف . اهيف ًاَدَتبا ّنيح اهتم ةألم ٌدشأ اهّنأ انيلإ ُلّيخَبَل هنو اهنع حلقأ ذقل

 0 ًاماعط اهل اوعّمَج ىَّبح_ٍةقيِوَسَو ةقيقدو ةَوْجَع نيب نم - اهل اوعّمَجف .اهل

 كام نم اَنّْئِزَر ام َنيِمَلعَت :اهل لاق اهني نيب E د اهرقت ىلع اه محو
 َكَسَبَح ام :اولاق . مهنع ْتَسَبَتحا دقو اهّلهَأ ثتأف .اناقسأ يذلا ّوه هللا َنكلَو « ايش
 اذك لعفف « ءىباصلا هل لاقي يذلا اذه ىلإ يب , ابَهَذَه ِنالُجَر ينّيقَل : ُبَجَعلا ٍتلاق ؟ةنالف اي
 ةباكّسلاو 'ىَطْسْؤلا اهْيَعَبصإب كااقوم ودحر هذه نيب ْنِم سانلا حشا ُهَّنِإ للاوف ءاذكو

12 

 َدعَب َنوملسُملا َناكف .ًاَمَح هللا لوسرأ هل وأ - نغرالاو ءامسلا عت ءامسلا ىلإ امهْنَعفَرف

 ًاموي تلاقف . هنم يه يذلا ٌمْرّصلا َنوبيِصُي الو َنيكِرشُملا َنِم اهّلَْح ْنَم ىَلَع َنوريِغُي َكِلذ

 اولخدف « اهوعاطأف ؟مالسإلا يف مكأ ْلَهَف « ًادمَع مكوعَدَي مولا ءالوه َّنِإ ئَرأ ام :اهموَقل

e, 

 . هريغ ىلإ نيد ْنِم َجَرَخَأَبَص :وللا دبع وبأ لاق
 .َروبَّزلا نوو رقي باتكلا لهأ ْنِم ةقرف- نوئباصلا ةخسن ينو -نيئباصلا :ةيلاعلا وبأ لاقو

 .[" :09/١ "58 : ىف هافرط_" 5 5 ثيدحلا]



 مميتلا باتك 1 015

 َمّميَد شطَعلا فاخ وأ توملا وأ ضّرملا هسفن ىَلَع ُبْدِجلا قاخ اإ باب

 هلأ نإ مكسشنأ الق او » :التو مهيتف ةدراب ةليل يف َبّدجَأ صاعلا َّنب ورمَع نأ دَكْذيو
 . ْنَعُي ملف لكي رتل َرَكَذَف ۰ [۲۹ : ءاسنلا] )ایج مکہ ناک

 نع َناميِلُس نع ةبعش نع ردع وه دمحم انّنَّدح : لاق ٍدلاخ نب شب شب انثّدح 2 ٥

 : هللا دبع لاق . کک ا نموت وا كاك : لاق ٍلئاو يبأ

 :لاق E ينعي - اده لاق َدزَبلا مدح جَو اد ناك اَّدَه يف مهل تصر ول

 .راّمَع لوقب َمِنقَرِمْعَرَأ مل يّ : لاق ؟َرّمْعِل ِراَّمَع لوق ياف :ُتلق
(TET ل للا COTE CTT (TTA: [ثيدحلا رظنا 

 نب قرش كعبس ١ : لاق شمعألا انّنَّدِح : لاق يبا انّثَّدح : لاق صفح نب ٌرِمع انئّدح- ۳4٦

TREاذإ نيحرلا دبع اأ اي تيأرآ : ايسوُ بأ هل لاقف ئسوم يبأو ل دبع دنع تنك  
 :یسوُم وبأ لاقف . ءاملا َدِجَي ىتح ىلصيالا للا دبع لاقف ؟ٌمَنْضَي فيك ًءام ْدِجَي ملف بجا

 ؟كلذب عنقي ْمَلَرمْعَرت ت ملأ : لاق «َكيفكي ناك» : لكي عبنلا هل لاق َنيح راكع ٍلوقب عَتصَت فيكف
 .لوقي ام هللا دبع ئَرَد امف ؟ةيآلا ذهب عنصت فيك « ٍراّمَع لوق نم انْعَدف : ارّسوُم وبأ لاقف

 ُتلقف . َمميتيو ُهَعَدَي نأ ٌءاملا ُمِهِدَحَأ ىلع در رب اذِإ كشوأل اذه يف مهل اتضح ول اإ :لاقف

 . معن :لاق ؟اذهل هللا ٌدبع ةرك اًمنإف : ٍقيِقّشل

[To «(TET TEY «T61 "19١ › ۳۳۹ › ۳۸: [ثيدحلا رظنا 

 ةبرض ُمُّميتلا باب-۸

 تنك :لاق يتيقش نع شمعألا نع َةيواعُم وبأ انربخأ : لاق مالَّس نب دمحم انّنَّدح- ۳4۷

 ِدجَي ملف َبنْجَأ ًالُجر َّنَأ ول :ئسوم وبأ هل لاقف « يرعشألا سوم يبأو هللا دبع عم آسلاج

 اود مَ  ةدئاملا ةروس يف ةيآلا ذهب ٌنوعنصت تفيكف ؟ي رو ميني ناک امأ ًارهش َءاملا

 ل ل ا 3 ول هللا دبع لاقف ؟4اَبَيِلادي داف آه

 لوق ْعَمْسَت مل و وا لا . معن : :لاق ؟اذل اذه متهرك امنإو : تلق . ديعصلا ارمتعي

 امك ٍديِعّصلا يف ُثغّرمتف َءاملا ٍدجَأ ملف ُثنجَأف ةجاح يف ل هللا لوسَر ينئعت :رمعل راكع

 هفكب َبرضف - اذكه حنصت نأ َكيفكي ناك امّنِإ :لاقف ايب ئبنلل كلذ ثركذف . ةبادلا رمت

 حسم هٿ مث هفكب هلامش رهظ وأ « هلامشي فك َرهَظ امهب م حسم مث اهضفت مث ضرألا ىلع ةبرض

 نع شمعألا نع ىلعي دازو ؟ِراَّمَع لوقب عني مل َرمع رت ملفأ : هللا دبع لاقف .ههجو امهب



 ٠ مميتلا باتك ۹۷

 ةانربخأف ل ل ديغشلاب تاک ا تاو انآ يتعب اور

 .ةدحاو هيّمكو ُهَهِحَو حسَمو «اذكه ٌكيفكي ناك امّنإ» :لاقف

[1o 3745 TEY TEY [ل11 75+ 94 778: ثيدحلا رظنا 

 باي>-4

 انثَدح :لاق ءاجر يبأ نع ٌفوَع انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٌنادبَع انئّدح - ۳4۸

 :لاقف مولا يف لص مل ًالزتعم اجر ىأر هللا وسر نأ ع ازخلا ٍنيَصُخ نب نارمع

 :لاق .ءام الو ٌةباتج ىتئباَصأ هللا لوسر ای :لاقف ؟موُقلا يف يص نأ َكَمتَم ام نال ا

 :TEE ثيدحلا رظنا] . «ٌكيفكي هّنإف ٍديعَّصلاب كيلع»



 ةالضلا بناتك ۸ ف

 ا و

 ةالصلا باتك-

 ؟ءارسإلا يف ٌتاولَّصلا ٍتْضِرُف فيك باب- ١

 - هلك يبلا :ينعي- انُْمأِي :لاقف َلْقَرِه ِثيدح يف َنايفُس وبأ ينئّدح : سابع ُنبا لاقو
 . فافعلاو « ٍقَّدّصلاو « ةالّصلاب

 كلام نب ستا نع باهش ِنبا نع شوي نع ثيللا انثّدح : لاق ریکُب نب ىبحي انئّدح_ ۳44

 لزنف « ةكمب اأو يتيب فقس نع جرف» : لاق لي للا لوسر َّنأ ثّدحُب رَ وبأ ناك : لاق

 ا ءىلَتمُم هذ ْنِم تط َءاج مٿ ٠ مرمر ءامبُهلَسَغ مث « يردَص َجَرََف ليربج
 ىلإ ثئج هج اًملف « اينّدلا ِءامّسلا ىلإ يب جَرَ يديب َدَحَأ مث « ُهقَبطَأ مث يِرْذَص يف ُهَعَرْفأ

 له : لاق ليربج اذه : لاق ؟اًَذه ْنَم : لاق . فا : ءامسلا ٍنِزاخل ٌليربج لاق اينّذلا ءامسلا

 وا اًملف « معن :لاق ؟هيلإ َلِسرَأ :لاقف 4 ديم يعم م :لاق ؟ٌدحَأ َكَعَم

 هني هنيمي لبق َرَظَن اذإ « ةدوسأ هراسي ىلعو ٌةَدِوْسأ ِهنيمَي ىَلَع ٌدعاق لج اذإف 3 اندلاع ءامسلا

 ُتلق .حلاصلا ِنبالاو حلاصلا يبنلاب ًابحْرَم :لاقف « یکب هراس لبق َرَظَ اَذَِو  ٌكِحَض
 ِنيِمَيلا لهأف « بِ 1 ْمَسَن هلامشو هنيمَي نع ةدوسألا هِذْهو « مد اذه : لاق ؟اًَذه ْنَم : ليربجل

E ES 

 اهُثزاخ هل لاقف .ختفا : اهنزاخل لاقف ةيناثلا ءامسلا ىلإ يب َجَرَع ىح .ىكب هلامش لبق َرظن

 لوألا لاق ام ّلثم ٠ ئسومو َسيردإو مدا ٍتاومّسلا يف جو هنأ َرَكذَه :ٌمنأ لاق . «حتفف

 ا مهلزانم فيك ت نيلي هلو مهيلع وللا تاولص ميهاربإو ىسيعو

 َسيِرْذإب لَك يبنلاب ليربج وم اًملف : سنا لاق . ةسداسلا ء ءامسلا يف ميهاربإو « اينّدلا ءامسلا

e ٌسيردإ اذه : لاق ؟اًَذُه ْنَم. : e : لاق 

 مث. وماذا : لاق ؟اَذه ْنَم : تلق . حلاصلا خألاو حلاصلا يبنلاب بحزم : : لاقف ایس



 ۹۹ ةالصلا باتك- ۸

 .ىسيع اذه :لاق ؟اًذه نم :ُتلق . حلاصلا ٌيبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرُم :لاقف ىسيعب تررم
 اه : 0 :ُثلق . 5 0

 جف « الص نيم يأ ىلع هلا حضرت :4 كي بلا لاق ل

eنیسم ضر : : تلق ؟َكِتَمأ ىلع كل هلا ضَرَ ام : لاقف یس  
 ٌتعجرف . کک كلذ ٌقيطُت ال َكَتمُأ إف ٠ كبر ىلإ, عجراف : لاق .

 « ٌتعججارف : قيظت ل كتم كَمَا أ َّنِإَف « كبر عجار : لاقف .اهرطش حضر ا

 هتعجارف E را را : :لاقف هيلإ تعرف 0

 لاو س ىلإ يب یا يسرب ن مل ي هن تسلا :ُثلقف هو

 اهُبارت اذإو « ؤلؤللا ٌليابح اهيف اذإف < « ةّنَجلا ُتلغدأ مث .يه ام يردأ ال ٌناولأ اهّيِشْعَو .

Ladفيدحلا)  O7 تاج  

Eاذ  

oِنب ةورع نع َناَسْيَك نب حلاص نع كلام انربخ أ :لاق َفّسوي نب هللا دبع انئّدح - ٠ 

 يف نيتعكَر نيتعكَر اهَّضَرف ّنيح ةالصلا هلا ضرَف : تلاق َنينمؤملا أ ةّشئاع نع ريبرلا

 .رَّضَحلا ةالص يف َديزو « ِرَمّسلا ٌةالَّص ثوِقَأف « ِرْفَسلاَو رّضَحلا

 .[۳۹۳۰ « ۱۰۹۰ :يف هافرط_ 0٠ ثيدحلا]

 ري سس يل ر هللا لوك و , بايتلا يف ه د وچو ابا لستم لك د بر ارد دي فاق نا لوقو تالا قف ةالصتا نوح و فان ؟

 دحاو بوث يف ًافجتلُم ىلص ْنَمو

 . رظن هدانسإ يف .«ةكوشب ولو ُهُوْرَي : لاق يو يبنلا نأ عّوكألا نب غ و

 ِتيبلاب َفوطَي ال نأ عبَّلا َرمأو «ئذأ َرّي ملام هيف عماجُب يذلا بولا يف ىَّلص ْنَمَو

 ل

 ةيطَع َمَأ نع ٍدمحم نع ميهاربإ نب ,ٌديِزَي انئَّدح : لاق ليعافسإ نب ينوي ا 0

 اا ةعاتج ٌندهشَيف «رودخلا تاوّذو نيديعلا م موي ضّيخلا م َجرْخُن نأ نرم : تلاق

 اهل سيل انادحإ هللا لوسر اي :ةأرما ِتلاق : وهال نع َضّيُحلا لزتعیو « مهتوعدو

 .[775 :ثيدحلا رظنا] . اهيابلج ْنم اهّتبحاص اهلل : لاق .ٌبابلج



 ةالصلا باتك ۸ ٠١و

 ةالصلا يف افقلا ىلع رازإلا ٍدِقَع باب ۳

 مهقتاوع ىلع مهِرّزَأ يدقاع ايك ّيبنلا عم اولص :ٍلْهَس نع مزاح وبأ لاقو

YoYٍدمحم نب دقاو ينثَّدح : لاق ٍدمحم ُب ٌمصاع انَنَّدح : لاق َسْثوُي ِنب محا انئّدح -  

 ىلع ٌةعوضومم ةبايثو ُهاَمَق لق نِ هَدَقَع دق راز يف ٌرباج ىَلص : لاق ٍردكنملا نب دمحم نع

 اث نح يناريل كلذ ثعتص اَمّنِإ : لاقف ؟دحاو رازإ يف يَّلِصُت : ”لئاق هل لاق . ٍبَجْشِلا

 .rv ع ۳٣۱ « "ها : يف هفارطأ ۲٠۲ ثيدحلا] ؟لكو عيبنلا ٍدِهَع ىلع نابوث هل ناك ایا

orنب ٍدمحم نع يلاوملا يبأ نب نمحرلا دبع انَنّدح : :لاق ٍبَعِصُم وبأ فم انثّدح  

 يف يّلصُي هلل عيبنلا ثيأر : لاقو ٍدلحاو بوث يف يص هلا بع نب باج تيار ا

 هب ًافِحَتْلُم ِدحاولا بوثلا يف ةالصلا باب- ٤

 ِهْيَقِتاع ىلع ِهيفَرط نيب فلاخملا وهو « حشوتُملا : فحتلملا : هثيدح يف ُئِرِهُزلا لاق

 نيب فلاخو بوئب 4 عوبنلا ففحتلا» : ءىناه 1 ثلاق :لاق .هيَبكْنَم ىلع لامتشالا ّرهَو

 اويَقِتاع ىلع ِهيفَرَط
otنب َرَمُع نع هيبأ نع ةورغ نب ُماَّشِه انثَدح :لاق ىسوم نب هللا ٌديبَع انئّدح -  

 . هيفرط نيب فلاخ دق ٍدحاو بوب يف ىلص ةي يبنلا أ َةَمَلَس يبأ

 .[707 2 ۳٠۵ : يف هافرط ١٤ ثيدحلا]

 نع يبأ ينّدح : نا بانا لاق اىيحي EE لاق اّئَتملا نب دمحم انثّدح هه

 هيفرط 'ىقلأ دقو َةَمَلَس ت ما تيب يف ٍدحاو بوث يف يلصي لي يبنلا ىأر هنأ ةملس يبأ نب َرمُع

 .[" 05 :ثيدحلا رظنا] . هيقتاع ىلع

 َنب ٌرمع نأ هيأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ اند : لاق ليعامسإ نب ٌديبع انئّدح - ۳٦

 ةمَلَس أ تيب یف هب المش دحاو بوث يف ىلصت هك هلا لوسر تبار :لاق هَربخأ ةملَس يبأ

 .["هه اله ثيدحلا رظنا] . ديقتاع ىلع يفرط ًاعضاو

 ئىلوم ٍرِصّنلا يبأ نع سنا ْنب كلام ينئّدح :لاق سيوا يبأ نب ؛ ليعامسإ انثَّدح ۔ ۷
EFكنب ٍءىناه ّمأ عمس هنأ ةربخَأ بلاط يبأ ٍتنب ءىناه ّمأ ىلوم رمان  

 ةتنبا ةمطافو « ُلِسَتْغَي ةتذَجَوف حتفلا ماع يب هل هللا لوسر ىلإ ٌتبَمَذ ذ :لوقت بلاط يبأ



 66١ ةا تاک

 :لاقف . و e تناك هرس

 لاقف SS جر تاق هلا يأ مبا مولا وسو اب : تلق ٌفرصنا

Eرض كاذو ءىناه مأ تلاق «ءىناه ّمُأ اي ِترجأ ْنَم انْوَجأ ذق»  

oS SM E ا 

 .[758 : يف هفرط- مه, ثيدحلا] ؟«ِنابْوَت ْمُكلكِلَوأ١

 هيقتاع ىلَع ُلَعْجَيَلف ٍدحاولا ٍبوُتلا يف ىَّلَص اَذِإ بابه
 ةريرُه يبأ نع جرعألا نمحرلا دبع نع دانزلا يبأ نع كلام نع مصاع وبأ انئّدح ۳۹

 .«ءيش ِهيَقتاع ىلع سيل ٍدحاولا بوثلا يف مكُدحأ يّلصُي ال» : ايم ئبنلا لاق : لاق

[1 e 

 aT O ناقد لاس تنك را

 .[809 :ثيدحلا رظنا] . يفرط َنْيب فِلاخُيْلَف دحاو بوت يف یلص

 ًاقّيَض ُبوثلا ناك اذإ باب - ٦

 :لاق ِثراحلا نب ِديعَس نع َناميِلُس نب حيل اَنَنَدَح : لاق حلاص نب ىبحي انئَّدح - 5١

 ضعب يف ة4 يبنلا عم تجرح : :لاقف ٍدحاولا بوثلا يف ةالصلا نع هللا ٍدبع نب راج انلأس

 ٌتيلصو وب ٌتلمتشاف دحاو ٌبوث َيلعو « يّلصي ةتدجوف « يرمأ ضعبل هليل ٌثئجف « هرافسأ

 اذه ام :لاق ٌتغرف املف . يتجاحب ةت ربخأف ؟ةباج اي ىرّشلا ام :لاق فرصنا اًملف .هبناج ىلإ
 « هب فحتّلاف ًاعساو ناك ْنِإَف» :لاق - قاض ينعي  ٌبوث ناك :ُتلق ؟ُتيأر يذلا لامتشالا

 ror oot] :ثيدحلا رظنا] . وب زراف ًاقّيض ناك نو

 :لاق ٍلهَس نع مزاح وبأ ينئّدح : لاق َنايفس نع ىبحي انَنَدح : لاق ُدَّدَسُم انئّدح ۳۲

 : ءاسنلل لاقو « ِنايبّصلا ةئيهك مهقانعأ ىلع مهرُرُأ يدقاع اإ ئبنلا عم َنوُلصُي لاجر ناك

 ۸۱٤ « ٠١٠١[. : يف هافرط_757 ثيدحلا] ٠ ًاسولُج لاجرلا يوتسي ىتح ٌنُكَسوْوُر َنْعفرَت ال



 ةالضلا بناتك 1۰۲

 ةيماشلا ةَّبُجلا يف ةالصلا باب-۷

 ّيرهرلا ُثيأر :ُدَمْعَم لاقو < أسأب اهب َرَي مل ئسوجملا اهجّسنَي ب بايثلا يف نسحلا لاقو

 . روصَقَم ريغ بوث يف ٌءولعىلصو .لوبلاب غبص ام ِنمّيلا باي نم ُنَبلَي

1Yنع و رع ملم نع شعالاب وع واوا اح : لاق 'ییحی ر انثّدح -  

 انين دخاف .ةوادإلا ٍذُ ةريغُم اي :لاقف ٍرْفَس يف ةي ئبنلا عم تنك :لاق ةبعش نب ةريِغُم

 هّدي جرخُيل بهذف « ةّيماش بج ج هيلعو « ةتّجاح یضقف ينع ئَراَوَت ىتح وی هللا لوسر قلطناف

 َحَسَمَو  ةالصلل ةئوضُو ًاّضوتف هيلع ُتِئَبَصف « القش نم هدي جَرخأف ٠ ثقاضف اهمُك نِ

 5١5[. 05701485 : ثيدحلا رظنا] . ىلص مث « ِهيفخ > ىلع

 اهريغو ةالصلا يف يّرَعَّتلا ةيهارك باب-۸

 انا تاما EE :لاق ځور اننَدح : :لاق لضفلا نب ْرَطَم انتدح - ٤
 ةراجحلا مهعم لفن ناك ل هللا لوسر نأ ُتّدحُيوْلا ٍدبعَنب ٌرباج ثعمس : لاق رانيد نب ٌرمع

 نود َكيِبكَم ىلع ةتاعجف َكَرازإ َتْلَح ول يخأ نب اي : هع نسابعلا هل لاقف « ةُرازإ هيلعو ةبعكلل
 . لڳ انايرغ كلذ دعب يئرامف « هيلعاَيْشْعَم طقسف ٠ هيبكنَم ىلع ةلعجف ُهَّلحف :لاق .ةراجحلا

 .[۳۸۲۹ 2 ١9485 : يف هافرط ۴٦٤ ثیدحلا]

 ٍءابقلاو ِناَبَتلاو ٍليوارّسلاو صيمقلا يف ٍةالصلا باب 4
 نع ٍدمحم نع تبويأ نع ٍديز نب ُداَمح انتدح :لاق برح ُنِب ٌلاميلس انئَّدح - ٥

 :لاقف « ٍدجاولا بوثلا يف ةالصلا نع ُهَلأسف الب بنلا ىلإ ٌلجر ماق» :لاق ةريرُه يبأ
 هيلع ٌلجر َعَمَج « اوعسوأف هللا حسو اذ : لاقف « رمع ٌلجَر لأس مث . نيبو ُدجَي ْمُكّلكوأ
 « ءادرو ليوارس يف « ءابقَو رازٳ يف « « صيمقو رازإ يف « ءادرَو ٍرازإ يف ٌلجر ىَلص « هبايث

 ُهِبَسحَأَو : لاق - « صيمقو نات يف « ءابقو نات يف « ءابقو َليوارّس يف «٠ صيمقو ليوارس يف
 . [98”7 :ثيدحلا رظنا] .«ءادرو نات يف- لاق

 َرمع نبا نع ملاس نع ّيرهڙلا نع بئذ يبأ ُنبا انْثّدح : لاق ولع نب ٌمصاع انثّدح - 5311

 ّصيمقلا ُسسَبَي ال :لاقف ؟مرحملا نسي ام :لانقف ةكرشلا لوسر لجر لاس لاق
 ِسّبْلَيلف نينا ِدجَي ْمَل ْنَمَ .ٌسْرَو الو ٌنارفعّرلا ُهّسَم بوت الو سرلا الو َليوارّسلا الو

 نیک نم را انركي د ا ارا
 :٠١١[. ثيدحلا رظنا] . هلم ايب ييبنلا نع ّرمع نبا نع عفان نعو



 ةالصلا باتک ۸
¥ 

 ةروقلا ّنم ُرَُّثِسَي ام باب- ٠

 نب هللا دبع نب هللا ٍديِبَع نع باهش نبا نع يللا انَدح : لاق اف اخ ضني

 يبتحَي ْنَأو « ءاَمَّصلا ٍلامتشا نع ل هللا لوسر یھت : لاق هنأ ٌيِرْذُخلا ٍديِعَس يبأ نع ةبتع

 . عيش ٌهنم هجرف ىلع سيل ٍدحاو بوث يف لجرلا

 .[1584 OAYY cC OAT  ل1 یف 751 ثيدحلا]

 ةريرُه يبأ نع جرعألا نع ِدانَّزلا يبأ نع نايس انثدح : لاق غ نب قيد نكح د ۳۸

 يبتحي ناو .َءاَمصلا لمتشَي ناو .ذابّتلاو سامّللا نع : نيتعيَب نع ب ئبنلا 'یھت» : لاق

 .«دحاو بوث يف لجرلا
E0] : يف هفارطأ- A1 < 0۸14 5١15. 1٤0 › 1۹4٩1 › 0۸۸ › 0۸٤ 

 نع باهش ِنبا يخأ نبا انّنّدح : لاق میهاربإ نب ُبوقعَي انثدح : لاق ٌقاحسإ انئَّدح ۹
 كلت يف ركب وبأ يندعتا : لاق ةريرُه ابأَّنَأ نوع نب ٍنمحرلا دبع نب ُديِمُح ينربخأ : لاق همع

 ٍتيبلاب فوطي الو ٌكرشُم ماعلا دعب حي ال الآ ىنمي ذو رحّنلا موي َنينْذَوُم يف جحا

 لاق .ةءاربي َنْذَوُي نأ ُهَرَمأف الع لب هللا لوسر َفدرأ مث : نمحرلا ٍدبع نب ُديمُح لاق .نايرُع
 تيبلاب ٌفوطَي الو ٌكلرشُم م ماعلا دعب ٌججحي ال : : رحنلا موي نم لهآ يف عولع انعم َّنّذَأف : ةريره وبأ

 .[ةا0ا , 4505 47508 , ٤۳۳ , ۳۱۷۷ ‹ 17757 : يف هفارطأ_ 59 ثيدحلا] ٠ «نايرع

 ءادر نيدو ةداصلا تايد ١١

PV °ٍرِدَكُتملا نب دمحم نع يلاوَملا يب نبا ينثّدح : لاق وللا دبع نب زيزعلا بع انثّدح  

 املف . عوضوم ُةؤلادرو هب ًافحتلُم بوث يف يّلصُي وهو للا دبع نب رباج ىلع ُتلخد :لاق

 لاّيجلا - َينارَي نأ ُتببحأ معن :لاق ؟عوضوم كؤادرو يّلصُت للا دبع ابأ اي :انلق فرصنا

 مو ا مل 6 2 کید لا رظنا] اذكه يّلصُب لكي ئبنلا ُثيأر . کشم

 ذخفلا يف ٌركذُي ام باب - ١١

 لاقو . (ةروع ذِخفلا١ : لَو يبنلا نع SE ا
 َجَرخُي ىتح « طوخ ٍدَهْرَج ثيدحو « دنس يسنأ ٌثيدحو « وذخف نع كي ئيبلا َرَسَح 2 ا

 نب ديز لاقو . نامثع لحد َنيح هيتبكُر ل ئوبنلا ىّطَع و

 ضرُت نأ تفخ ىتح ىلع ْثَدُقَتف « يِذِخَف ىلع ُهّدِخفو ةي هلوسر ىلع هللا َلزنأ :تبا
 .ىدذخف

3 



Eاصلا ناک  

 انثدح :لاق َةّيلْع نب ليعامسإ انتَدَح :لاق ميهاربإ نب ُبوقعَي انئّدح - ١
 « ٍسّلَيةادّكلا ةالص اهّدنع انيلصف ريح اع لل لوسر َّنَأ سنأ نع ٍبيِهّص ُنب زيزعلا دبع

 َربيَخ ٍقاقُز يف ال هللا ئوبن : ىرجأف « ًةحلط يبأ ُفيدَر انأو ةحلط وبأ َبكَرَو ا هللا ئیبن بكرف

 خف ضايب ىلإ ُرُظنَأ ينإ ىتح هذخف نع ٌرازإلا َرَسح مث .كي وللا يبن ذخف نمل يتبكُ نإ و

 ءاسف موق ةحاسب انت اذ إو « كي رح أ لا : لاق ةيرقلا لخد املف . ةي هللا وبن

Eلاقد اسا :اولاقف ٠ مهلامعأ ىلإ موقلا جّرخو :لاق .ًاثالث اهلاق  

 عمجف ٠ ةونَع اهانبَصأف :لاق . شيجلا ينعي «سيمخلاو - انياحصأ ضعب لاقو زيزعلا دبع

 , ةيراج ةف تهذا :لاق . يبسلا ّنم ةيراج ينطعأ ملا يبن اي :لاقف ٌةيحد َءاجف « ْعيبَّسلا

 َتنب ةيفص ةيحد ٌتيطعأ هللا جبن اي :لاقف ا يبنلا ىلإ لجر ًءاجف . ريح تنب ةيفَص خاف

 يي راق اعلق .اهب َءاجف .اهب ةوعدا :لاق .َكل الإ ٌحلصت ال < « ريضتلاو ةظيَرق َةَديَس ْيَيُخ

 ٌتباث هل لاقف . اهَجّوزتو ةا ئبنلا اهّقتعأف : لاق . اهّريغ يبسلا َنم ةيراجذخ : لاق ب ئبنلا

 ا ابن قيرطلاب ناك انإ شح“ اهجوزتو اهقتغأ + اهسضت ؛ لاق انآ اا اب

 هب ءىجيلف ٌءيش هّدنع ناك ْنَم : لاقف « ًاسورَع ايب ئيبنلا حبصأف « ليللا ّنم هل اهتَدهأف ميلس

 َركذ دق هثسحأو : لاق « ٍنمَّسلاب ء ءيجي ٌلجرلا لعجو « رمتلاب ٌءيجي لجرلا لعجف اعط طَسّبو

 ۰ : ىف ةا 00+ ربل. شا لوسر ةميلو تناكف: + اسيح اوساحف ::لاق + َنيوُكْلا
EYيللا لا ا يلا »  « TAQATا ل »  (TAL91 لا ل ا للا  
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 :ةمركع لاقو .بايثلا يف ٌةأرملا يَّلصُت مك يف باب- ۳

 ُهتْرَجأل بوث يف اهَدَّسَج راو ول
 ةشئاع أ ةَّورُع ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ٍناميلا وبأ انئّدح ۲

 يف ٍتاَّفلَتُم ٍتانمؤملا َّنِم ءاسِن هعم ُدَهشَيف رجلا يَّلصُي كيلا وسر ناك دقلا :تلاق
 .[۸۷۲ ۸٩۷ ۰0۷۸ :يف هفارطأ-۳۷۲ ثيدحلا] . «دحأ ّنهف رعي ام ّنهِتوُيُب ىلإ َنعِجرَي مث < ‹ نهطورُم

 اهِمَلَع ىلإ ٌَرَظَنو « ٌمالعأ هل ٍبوّت يف یلص اذإ باب- ١4

 نع باهش ُنبا انّثَّدح : لاق ٍدَعَس نب ٌميهاربإ انَئَدح : لاق سوي نب ُدمحأ انئّدح - ضف

 املف < ةرظت اهمالعأ ىلإ َرظَف ٌمالعأ اهل ٍةصيمح يف ىَّلَص كي يبنلا نأ» : ةشئاع نع ةّورع

 ينا اهّنإف « مهَج يبا ةيناجبنأب ينوتت داو ٍمْهَج يبأ ىلإ ِهِذِه يتَصِيِمَخِب اوُبَمذا : لاق ٌفرصنا



eTخا ت  WON Eد و 0 57 7 01  

 ىلإ ٌرظنأ ثنك» : كك بنا لاق : ةشئاع نع هيبأ نع ةّورع نب ماشه لاقو .«يتالص نع ًافنآ

 .[08117 « 1/07 : يف هافرط-۳۷۳ ثيدحلا] . «ىَتستْفَت ْنَأ فاخأف ةالصلا ىف انأو اهِمّلَع

 ِكلُذ نع ئىهنُي امو ؟ةتالّص ُدّسْفَت له َريواصت وأ ٍبّلَّصُم بوث يف ىَّلص نإ باب ٥

 اند ةلاق توال دع اا لاف چ نب هللا دبع ٍرَمْعَم وبأ انئّدح ۔ 64
 : يم ئبنلا لاقف « اهتيَب بناج هب ْتَرَتَس ةشئاعل مارق ناك : سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع

 . «يتالص يف ضرع ٬ريواصت لات ال ُهّنِإف ٠ اذه ِكَمارق نع يطيمأ

 .[9094519 :ىف هفرط_ 7/5 ثيدحلا]

 اي ا دلل

 .[(ة ع١ E N (نينكملل اذه يني ب ا هراكلاك

 ِرمحألا بوثلا يف ةالصلا باب_- ١

۳Yةفيحُج يبأ نب ِنوَع نع ةدئاز يبأ نب ُرمع يّنَدح : لاق َةَرَعْرَع نب دمحم انثّدح - ٦ 

 ةؤضو دخأ الالب ُثيأرو < مد نم َءارمَح ِةَبق يف اي هللا لوسر ثيأر» :لاق هيبأ نع

 ْنَمو « هب حت ايش هنم باصأ نمف « ءوضوا َكاذ نودي سانلا ثيأرو ٠ كيلا لوسر

 لك خيبنلا َجَرَخو « اهّركرف ةرتَعَدخأ ًالالي ُثيأر مث . هبحاص ِدَي لب نِ َدَحَأ ائيش ُهنم ْبِصْي مل

 رو ةرزخب تاوذلاو نمانلا ةيارر ةرويضكو ساب ورحل ىلإ ىلع ارزكت ءاجخ خي

 .[141/ :ثيدحلا رظنا] . (ةَرْتعلا يدي نيب

 بشّحلاو ٍرّبنملاو ا يف ةالصلا باب-

 ٌلوَب اهتحت ىرج نإو رطانقلاو ٍدْمَجلا ىَلَع ََّلَصِ تي نأ اسأب ُنَسحلا ري ب ملو : هللا دبع وبأ لاق

 ا ا ع افر او ٌةرْثُس امهنيب ناك اذإ اهّمامأ وأ اهقْوَف وأ

 ۰ . جلتا ىلع رمع نبا ىَّلصو
 اولأَس :لاق مزاح وبأ اننَدح : لاق نایفس اند :لاق هللا دبع نب خلع انئّدح - ضف

 ۽ ةباغلا لش نم وه « يتم ملعأ سانلا يف يقب ام : لاقف ؟رټنولا ءيش ّيَأ ْنِم ٍدعَس نب له

 ‹ عضوو لوع َنيح لك هللا لوسر هيلع ماقو < ةه هللا لوسرل ةنالف ىلوَم ٌنالف ُهَلِمع



 قدي كار فر عل تامل بالا مقوي كرو ارب بزل ار ةلبقلا لبقتساف
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 م ىلعأ ناك كي بنل ل كدرأ امن وک اا نيس نب امج

 َّنب َنايِفُس َّنِإ :تلقف :لاق . ثيدلا الهي ئانلا نو نلعأ مامإلا دركي نأ ساب الف ٠ ساقل

 .ال :لاق ؟هنم ةعمست هعّمست ملف ًاريثك اذه نع ُلأسُي ناك َةنيبع

 |1559 ° 1V «EEA : يف هفارطأ -۳۷۷ ثيدحلا]

 ٌديَمَُح انربخأ :لاق َنوراه نب ديزي انثّدح :لاق ميحرلا دبع نب دمحم انثدح -
 - فيَ وأ - ةقاس تجف وسر نع اس 8 لا لوسر ذأ كلام نب ستا نع ليوطا

 ا عل وي ناسا انفو ا وقت م يف َسلَجف « ًارهش هئاسن ْنِم ىلآو

 اذإو « اورّبكف ربك اًذِإف « هب متو م مامإلا ليج امّنِإ١ :لاق َمَّلَس اًملف « ٌمايِق مهو ًاسلاج مهب

 . «ًامايق اوصف امئاق اىَّلَص ْنِإَو « اودجساف جس اَذِإو « اوعكراف مكر

 هيب نوعا نإ لاف اريد يآ كز ها ةلوفمر اب اراه + رتو عسل كرز
 OTIC YE14 22015111١111١5 ملحم اللا" اللا كيه : ىف هفارطأ - ۳۷۸ ثيدحلا] .نورشعو
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 دّحَس اذإ ُهَّثارما يّلصملا ُبوَق َباصأ اذإ باب 9

 نع ِداَّدَش نب هللا دبع نع عينابيّشلا ٌناميلُس انئَّدح :لاق ٍدلاخ نع ٌدَّدسُم انئّدح - ۳7۹

 اذإ ةبوث ينباصأ امّيُرو ٠ ٌضئاح انأو هءاذج انإَو يلصُي ليش هللا لوسر ناك» 00

 .[۳۳۹: ثٹیدحلا رظنا] . «ةرْمُلا ىَلَع يَلصُي ناكو» : تلاق .

 ٍريصخلا ىَلَع ةالصلا باب- ٠

 كباَحصأ ىَلَع ىت ملام امئاق“: نسَكلا لاقو .امئاق ِةئيفَسلا يف ِدْيَعَس وبأو هياج یلص
 .ًادعاقف آلإو « اهعم ُروُدَت

 نع ةحلط يبأ ِنب هللا دبع ِنب قاحسإ نع كلام انربخأ :لاق هللا دبع انثّدح
 يدم

 0 0 ا و سا ايس

 د6 هلا وسر انل اصف Es كلا ¢ ارو لاو فو لک هلا لوسر

 .[1154 ۸۷٤ ۸۷۱ , ۸1۰ ‹ ۷۲۷ : يف هفارطأ_؟١8 ثيدحلا] . فرصنا مث « نْيتعکر



 1۰۷ ةالصلا باتك- 8

 ةرْمُخلا ىَلَع ةالصلا باب-١

 نيرشا غ وغ ةرابشلا ناهيلش اند لاق هش اند ا نبأ اقا ناو

 1 ٠ . ؟ةرمُحلا ىلع يّلصُي ةي ئيبنلا ناك» : تلاق ةنوميم نع داش

 .[۳۸۱ ۳۷۹ , ٣٣۳٣ : ثيدحلا رظنا]

 هشارف ىلع نسنَأ ىَّلصو Si ىلع كلا تايد ۲۲

 ِهِبوَت ىلع انّدحأ ُدُحْسَيَف لَ ّيبنلا عم يّلصُن انك :ٌنسّنَأ لاقو

 نع ولا ِديبُع ِنب َرمُع ئلوم رضا يبأ نع كلام يثّدح :لاق ٌليعامسإ انثَّدح _ ۲

 ىد نين يب مان ُثنك» :تلاق اهّنأ يك يلا جوز ةشئاع نع ٍنمحرلا ٍدبع ٍنب َةمَلَس يبأ

E OSE N 

 ۵۱۱ ۰ ٩۰۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ : يف هفارطأ -۳۸۲ ثيدحلا] . «حيباصَم اهيف سیل ْذْيَموَي ٌتويبلاو : تلاق
.) 550752115 4۷. 0۱c OVO COVE ON c+ ۱۲ 

AYأ :لاق باهش نبا نع ٍليَقُع نع ُثْيْللا اننَدح : لاق ٍريكُب نب ىبحَي انئّدح ۔  
 ا ا اا اف نأ ةورغ

 .["85 :ثيدحلا رظنا] . ةزانجلا َضارتعا

 َّنَأ ةورُع نع كارع نع ديزي نع ْثَللا انتَّدح :لاق ُفّسوي نب مللا دبع انئّدح 6
 . هيلع ٍناماني يذلا شارقلا ىلع ةلبقلا نيبو ُهَنيِب ةضرتعم ةشئاعو يصب ناك كي يبنلا

 ١ . [۳۸۳ 27485 : ثيدحلا رظنا]

 ٌرَحلا ٍةَّدِش يف ٍبوّتلا ىلع ٍروجّسلا باب
 هّمُك يف ديو ٍةَْسْنََلاَو ةمامعلا ىلع َنوُدِجسَي ٌموقلا ناك :نسحل؛ لاقو

۳A0ياخ لاق ٍلّضَفُملا نب ٌرشي انثّدح : لاق ِكلملا ٍدبع نب ماشه ٍديِلَولا وبأ انئّدح  

 انُدحأ مضيف لك ئبنلا عم يّلص انك : لاق كلام نب سنأ نع وللا دبع نب ركب نع ناطقا ٌبلاغ

 ۱١١۸[. « 547 : يف هافرط-١۳۸ ثيدحلا] ٠ دوجّسلا ٍناكَم يف ٌرحلا ةَّدش نم بوّتلا فرط

 ٍلاعّنلا يف ةالصلا باب- ۲٤

 ديزي نب ٌديعس َةمَّلْسَم وبأ انربخأ : لاق ٌةبعش انثّدح : لاق سايإ يبأ نب ُمَدآ انَدح ۳۸٦

 . معن : : لاق ؟هْيَلَْت يف يلصُب كي ئيبنلا َناكأ : كلام نب َسنأ ٌتلأس : لاق ٌيدزألا

 .[هملو» : يف هفرط_؟85 ثيدحلا]



 ةالصلا باتك- 8 ۰۸

 فافخلا يف ةالصلا باب- ٥

 نع ثّدحي ميهاربإ ٌتعمس :لاق شمعألا نع ٌةبعش اندح :لاق مدآ انئَّدح - ۷

 ماق مث هيَفُح ىَلَع َحسَمَو أّضوَت مث + لاما دي رع فرك ناز :لاق ِثراحلا ِنب ٍماَمَه

 نال « ‹ مهبجعي ناكف :ميهاربإ لاق .اًذه لثم ّمَنَص م لَك يبنلا ٌثيأر :لاقف لئسف « ا

 .مّلْسَأ ْنَم رخآ ْنِم ناک ًاريرَج

FAAٍِقورْسَم نع ملم نع ٍشمعألا نع ةماسأ وبأ اننَدح : لاق رصن نب ٌقاحسإ انئّدح -  

 . "ىّلصو هيَفُح ىلع َحَسَمف ةا يبنلا ٌتأّضو» : لاق ةبعش نب ةريغملا نع

 "را لا لا ١87 :ثيدحلا رظنا]

 َدوجُسلا متي مل اذإ باب 5

 أو قيل ر نيا ا نع ا نب تلشبلا انييعأ - 66

 ةيسحأو : لاق . تلف اها ةفيدح هل لاق الص رق الفا GA ف ال الجر

 .[۸۰۸ « ۷۹۱ : يف هافرط ۳۸۹ ثيدحلا] . لل لمحم هنس ري نيغ اعتق تمول لاف

 ی ا  ستط ينل داما

 3 هللا دبع نع ٌرُمرُه نبا نع ٍرفعُج نع َرَضُم نب ركب انثدح ريکُب نب ؛ اىبحَي انربخأ ۰

 . هيطبإ ضايَبَوُدْبَي ىّتح هيدي َنيب جوف ىَّلص اد ناك كب ئبنلا نأ ةنيحب ّ نب ِكلام

RR EAA ENG 

 .هيلجر فارطأب ُلبقتسُي « ةلبقلا لابقتسا لضف باب

 N ل

 لینا ٠ اَالَص یلص نم 00 ل لامر سل نب ان يفرم

 يف هللا اورفخت الف « هلوسر هم هللا ُةَمذ هل يذلا مِلسُملا َكلَذف « انتحيبذ لكأو « انتلبق

 A «4Y e] .(ِهتّمذ

 i 2 اهولاق 5 « هللا 7 لإ ال o ا ا :الک هللا لوسر



 ١١4 ةالصلا باتك- 8

 الإ مهّلاومأو مهؤامد انيلع ْتَمْرَح دقف « انتحيبڏ اوحَبَدَو « انتلبق اوُلَبقتساو « اَنَتالَص
 81١"7[. :ثيدحلا رظنا] . هللا ىلع مهباسحَو 2 اين

 . ايب يبنلا نع سنا انثَّدح ٌدیمُح انّئَّدح ییحی انربخأ : میرم يبأ نبا لاق- ۳

 ن نو لاس لاف دی اح لاف فر اهلا ذي درا دعب هللا دبع نب يلع لاقو
 0 ال نأ هش ْنَم : لاقف ؟ةلامَو ٍدبعلا مد ٌمّرحُي ام ةزمح ابأ اي : لاق كلام نب سنا هايس
 و « ملسُملل ام هل . ٌملسُملا رهف « انّتحيِبَذ ّلكأَو « انَتالَّصاىَّلصو « انتلبق لبقتساو « هللا

 .[797 2751١ :ثيدحلا رظنا] . ملسملا ىلع ام

 بِرغَملا يف الو ٍقرشّملا يف سيل < , قرشّملاو ماشلا ٍلهأو ةنيدملا ٍلهأ ةلبق باب - 4

 «اوبرُغ وأ اوقّرَش ْنكلَو < ٍلوَب وأ طئاغب ةلبقلا اولبقتست ال» :ِلك ّيبنلا ٍلوقل ةلبق

 ديزي نب ِءاطَع نع ُيِرِهّزلا انثَّدح : لاق ناين اح لا ا يلع انئدسد ۳4٤

 ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيأ اذإ» :لاق للي يبنلا َّنَأ يراصنألا توك نأ وع

 لبق ثّيْنب ضيحارم اَنْدَجَوف ماشلا اًئمِدَّقَف : ُبوُيَأ لاق .اوبّرغ وأ اوقٌرَش ْنكلو « اهوربدَتْسَت الو

 .'ىلاعت هللا دِفْغَتْسَتَو فرحلتف « ةلئقلا

 . ةلثم . . لب عوبنلا نع َبوُيَأ ابأ ٌتعمَس :لاق ِءاَطَع نع ٌيرهُزلا نعو

 ٠٤٤[. :ثيدحلا رظنا]

 ١١[ :ةرقبلا] # لَصُم معهن را نم أوتو »ل :ىلاعت ثلا لوق باب

 الاس :لاق ٍرانید نب وُرمع انّنَدح : لاق ٌنايِفُس انئَّدخ :لاق ّيديَمُحلا انتذدح و4

 :لاقف ؟ ُهتأرما يتأيأ « ٍةَورَملاو افصلا َنيِب طي ملو ةرمُعلل ِتيبلاب قاط ٍلَجَر نع َرمُع نبا

 « ةورَملاو اصلا نيب فاطو « ٍنيتعكر ماقملا َفْلَح ىّلصو « عبس تيبلاب ُفاطف ةا ئيبنلا مق

 ةت ةوضأ هللا قوسر يوكل ناك دقو

 01 4 ا ا ا يف هفارطأ 790 ثيدحلا]

 .ةورّملاو افَّضلا َنيب فوطي ىتح اههّئَبَرقَي ال: لاقفوللا دبع َّنب َرباج انلاسو--۹

[IV TET VY : [يف هفارطأ 797 ثيدحلا 

 ٌتعمس :لاق - َناَميِلّس نبا ينعي - فیس نع اىيحَي انثَّدح :لاق ُدَّدِسُم انئّدح - ۳4۷

 ُتلبقأف :ٌرمع نبا لاقف . ةبعكلا لحد ةي هللا لوسر اذه هل ليقف ٌرمع نبا يأ : لاق ًادهاجُم

 يف لكي عيبنلا ىَلَصَأ : تلقف ًالالب ثلأسف « ِنيِاَبلا نيب امئاق الب ٌدِجَأو « جرخ دق ةا ئيبنلاو



 ةذاتصلا تاک ۸ ۱۰

 يف ىلصف جرح مث « َتلَخد اذإ هراسي ىَلَع ِنيّتَللا ني نيتيراّسلا نيب ن تعكر « معن : : لاق ؟ةب <لا

 VETERE ES SR e تسكت ةبعكلا هجو

[ft EYA CAA (104۹ 

 : لاق ءاطع نع ٍحيَرُج نبا انربخأ ٍقاَزرلا دبع انثدح : لاق ٍرصّن نب قاحسإ انئَّدح ۳4۸

 جرخ ىح ّلَصُي ملو اهلك هيحاون يف اعد َتيبلا ايب ئبنلا لحد امل» :لاق سابع نبا ثعمس

 .«ةلبقلا هذه : لاقو ةبعكلا ٍلْبق يف نيتعكر عكر جرح اًملف . هنم

 ٤۲۸۸[. . ظالم , 150١ ۳۳٣۱ : يف هفارطأ 98 ثيدحلا]

 ناك ُثيح ٍةلبقلا وحن هُجوتلا باب ١
 . «ركو ةلبقلا لفتسا» ال ئيبنلا لاق :ةريرُه وبأ لاقو

 بزاع نب ِءارَّبلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثّلح : لاق ٍءاجَر نب هللا دبع انثَّدح ۹

 - ٌرشع ةعبس وأ - رشع تس سرقملا تيب وحن ىّلص ل مثلا لوسر ناک : لاق امهنع هللا يضر

 ناو يك سس بحب يل هلل لا وتو اكو ناري

 لبق نع ْمُهَلَواَم 3 :- دوهيلا مهو - سانلا نم ُء ءاهّمُشلا لاقو . 0 5 ومف € ا الا

 e ِميِقَتْسُس رص لإ اکی نم ىدَجي برْعَلاَو ُتِرَْمْلآ رتب لف اھل أوك یا

 سيأعلا جيت وح رمل الس يق راسلا نو موق ىلع رم امام دمي رح ا لجر
 تح ٌموقلا ٌفرحتف . ةبعكلا وحن َهَجَوَت ُهَنأَو ‹ ل هللا لوسر عم ىلص هنأ ٌدِهْشَي وه : : لاقف

 ٤١[. :ثيدحلا رظنا] . ةبعكلا وحن اوهّجوت

 نح فرا ا 12 : لاق ٌماشه اتثدح : لاق ٌمِلِسُم انثّدح 5

 دارأ اًذإف . ُتَهّجوَت ُتيَح هتلجار ىَلَع يَّلصُي كي هللا لوسر ناکا : لاق راس وع نيس وع

 1١94 2 1١99 ٠ ٤٠٤١[. : يف هفارطأ_ 5٠١٠ ثيدحلا] ٠ ةلبقلا َليْفتساف َلرَت ةضيرفلا

 لاق :لاق َةَمَقَلَع نع ٌميهاربإ نع ٍروصنَم نع ٌديِرَج اَنَنَدَح :لاق ُنامثع انثّدح ۔ 0١

 :هل ليق ملَس اف - ص وأ داز يردأ ال :ٌُميهاربإ لاق - ةي عيبنلا یلص : هللا دبع

 هیلجر یتمف . اذكو اذك َتیلص : اولاق ؟كاذ امو : لاق ؟ةيش ةالّصلا يف َتَدَحَأ هللا لوسر اي

 ةالصلا يف َثَدَح ول هنإ : لاق ِههْجَوب انيلع لبق الف . ا

 « ينورگذف تين اف « َّنوَسْنَت امك ىَسْن ا مشو رسب نأ امل نکو « وب مکا يش

 . (ِنيَنَدُجَس ٌلَجْسَي مث « ملل نوب هيلع منيف « باوصلا َرحتيلف هتالَص يف مكُدحأ كش اذإو

 VY] 56الا لالا 4 : ىف هفارطأ- ٤١١ ثيدحلا]



 2 ةاليضلا تاک

 ةلبقلا ريغ ىلإ لصف اهّس ْنَم ىلَع ةداعإلا ئىَرَي ال ْنَمَو « ٍةلْبقلا يف َءاج ام باب"

 يقب ام متا مث ههجوب سانلا ىلع ٌلبقأو ٍرهّظلا يّنَعَكَر يف يب ُيبنلا مّلس دقو
 :ٌرمع لاق :لاق نأ نع ٍديِمُح نع ميسم انّنَدح :لاق نوع نب ورمع انئّدح - ؟' ۲

 : ثلزنف ىّلصُم ميهاربإ ماقم نِ انّذَحّنا ول هللا لوسر اي : تلقف : ثالث يف يّبر ُثقفاو»

 نأ كءاسن ترمأ ول هللا لوسر اي تلق « باجحلا ٌةيآو « 4 ّلَصُم متن يات نم اوشو 0

 ةريغلا يف هلي يبنلا ءاسن حمتجاو ٠ باججلا ةيآ ثََتف  رجافلاو وبلا َنهُملكيُهنإف نبجتحتي

 . «ةيألا هذه ْتَلَّرنف « ّنكنم ًاريخ ًاجاوزأ هلم دبي نأ َنكَفْلَط ْنِإ هیر یس : ّنهل ٌتلقف هيلع

 EAT °4 9١5:[. : يف هفارطأ- ٠ ۲ ثيدحلا]

 . اذهب ًاسنأ ٌتعمس : لاق ٌديمُح ينثدح :لاق َبوَيأ نب ىبحي انربخأ : لاق مّيرَم يب نبا انثدح
 نع رانيد نب هللا دبع نع سنا نب كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا دبع انئّدح - ؟ "٠

 لك هللا لوسر ن : لاق تأ اج علا الص يف ءاش بانل اني: لاق مع نيا دع

 ىلإ مههوجُو تناكو « اهولبقتساف « ةبعكلا َلبقتسَي نأ رم دق و « ٌنآرف ةليللا هيلع َلِزنَأ دق

 . «ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا
 يف هفارطأ_ غ٠ ۰۳ ثيدحلا] : 4488 « 445٠ ‹ 2٤٩۱ 2 549 ٤٤4٤ ۰ ۷۲١۱][.

 نع ةمقلَع نع ميهاربإ نع مُكَحلا نع ةبعُش نع بحي انئّدح : لاق ٌدَّدسُم انئّدح - 5

 ؟كاذ امو :لاق ؟ةالصلا يف ديزأ :اولاقف < ًاسمخ َرِهَظلا لي ئينلا ىَّلص» :لاق هللا دبع

 50١[. :ثيدحلا رظنا] . اِنْيَئَدْجَس دجَسو وياج یف « اسمح َتيَلَص : اولاق

 ٍدجسملا ّنم ٍديلاب قازّبلا َكَح باب - ۳۳
 و ا

 ىأر كك يبنلا نأ ٍسنأ نع ٍديمُح نع ٍرفعَج نب ليعامسإ اندح : لاق ف اقدح 0

 اذإ مكدحأ نو : لاقف هديب ةّكحف ٌماقف « ههجو يف یئُر ىَّنح هيلع كلذ َّقِشف ءذ ةلبقلا يف ةماُت

 ْنكلو « ءتلبق لبق مكُدحأ نقرب ت الف - ةلبقلا نيبو ُهنيب هير َّنِإ وأ - ةبر يجانُي هنوف ِهتالَّص يف ماق

 وأ) : لاقف ضعب ىلع ُهّضعَبَدر مث « هيف صف هئادر فرط َذَخأ مث . (يَمَدَق تحت وأ راسي نع

 14١[. :ثيدحلا رظنا] . «!ذكه لعفَي

 ٌرمع نب ء هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ لاف قلوب نيش ذيع الو اق
 مكذحأ ناك اذإ» :لاقف ذ سانلا ىلَع لبقأ مث «٠ ةٌكحف ةلبقلا رادج يف آقاصُب ىأر ال هللا لوسر
 . «ىّلص اذإ ِههِجَو لبق هلل هللا لف «٠ هوجو لبو قصي الف لص

1 0 



 ةةلدشلا بناتك ۱۱۲ ٠

 ةشئاع نع هيبأ نع ًةورُع نب ماش نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انئّدح - ¥

 PKS همان راقات وأ -اطاخُم ةلبقلا رادج يف ئأر ايب هللا لوسر ّنأ َنينمُْملا أ

 ٍدجسملا ّنم ئّصَحلاب طاخُملا كَ باب "4
 الف ًاسباي ناك ْنِإو , ةَلِسغاف بطَر ِرَذَق ىَلَع تئطَو نإ :ساّبع ُنِبا لاقو

 باهش نبا انربخأ ٍلعَس نب ميهاربإ انربخأ : لاق ٌليعامسإ نب ىسوم انئّدح - 404-04

 يف ةماخُت ئأر لك هللا لوسر نأ هائَدح دعس اَب ةريرُه ابأ نأ حلا ٍلبع نب ٍديمُح نع

 0 متت اذإ» : اقف ايكحف ًةاصَح َلَراَنَتَق دجسملا رادج

 4٠١ 415٠[. :يف هافرط-_ 508 ثيدحلا] «ئَرْسُيلا همدق تحت وأ هراس نع قصو « هنيمَي 1

 ثيدحلا]  4٠9:هاقرط_ ٤١١ 8١5٠[.

 ةالصلا يف هنيمَي نع قصب ال باب

 نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انّثَّدح لاق ريكت درب نحت انلهع 411

 طئاح يف ٌةماخُت ىأر ليلا لوسر نأ ةاربخأ ٍديعَس أو ري ابآ نأ نل ٍندحلا ٍدبع نب ٍديَمْح

 لبق مُخنَتَي الف مكدحأ منت اذإ» :لاق مث اهتحف ة ًةاصَح هلي هللا وسر لوانتف « ٍدجسملا

 .[4 ١4 :ثيدحلا رظنا] . «ىَرْسُبلاِهِمَدق تحت وأ وراسي نع ْقْصِئَيْلو « ٠ هنيمي نع الو ههجو

 ايلا تعمم لاف هداك ورشا لاف ان لاق مع زب صف ا ا

 تحت وأ هِراسَي نع ْنِْلَو « هنيمَي نع الو يدي نيب مكدحأ َنافْنَي ال» :لڳ ئيبنلا لاق : لاق
 274١ ٤٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «هلجر

 ئَرسُيلا ِهِمَدَق تحت وأ ِهِراسَي نع ٌقُرْبَيِل باب "5
 :لاق كلام نب سنا ٌثعمس :لاق ُةداتق اتد :لاق ٌةبعُش انّثّدَح :لاق ٌمدآ انثّدح 4١

 نع الو ِهيَدَي نيب نقرب الف « ڳر يجانُي امّنإف ةالصلا يف ناك اذإ َنِمْؤُملا َّنِإ» : هلو عيبنلا لاق
 ٤١١[. « 506 741 :ثيدحلا رظنا] . (ِهمَدِق ٌتحت وأ ِهِراسي نع ْنِكْلو « نيمي

A 
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 نع ٍنمحرلا دبع نب ِديَمُح نع ّيِرْهرلا انئّدح نايس انثدح : 00 ٤

 قز نأ ھت ل مث « ةاصحبب اهّكحف ِدجسَملا ٍةلبق يف ٌةماخُت َرَصِنأ الب يبلا َّنأ» : ٍديعَس يبأ

 عمَس ّيرهزلا نعو . ئَرسُملا ِهِمَدَق تحت وأ ِهِراسَي نع ْنكْلَو « هنيِمَي نع وأ ِهيَدَي َنيب لُجرلا

 ٩ CON 64 :ثيدحلا رظنا] .هّوحّن . .ٍديِعَس يبأ نع ًاديمح



 ۱1۳ ةالصلا باتك- ۸

 ٍدجسملا يف قازُبلا ةرافك باب-۷
 ٥ - لاق كلاه نب نستا تحس : لاق ةداتق انَّدَح :لاق ٌةبعش انّئّدح : لاق ٌمدآ انئّدح :

 «اهنفَد اهتراقكو « ٌةئيطَح ٍدِجسَملا يف قازبلا» : ال عيبنلا لاق .
 ٍدجسملا يف ةماخُتلا نفد باب

akهريره ابأ عمَس ماَمَه نع رغ نع قاررلا دبع اننَدح : لاق رص نب ٌقاحسإ انئّدح -  

 يف مادام هلا يجانُي امّنِإف « ُةّمامأ قصي الف ةالصلا ىلإ مكُدَحَأ ماق اذإ» : لاق هلك ّيبنلا ٍنع

 . «اهُئفْدَيَف همدق تحت وأ راسي نع َقّصضَتيلَو اكلت دوت نع دف دعت وعدل و ةةاعب

 ٤١١[. « 508 : ثيدحلا رظنا]

 هبوّت ِفَرّطب ْنُخَأَيْلَف ٌقازُبلا ُهَرَدَب اذإ باب-۹

 سنا نع ٌديمُح انثَّدح لاق يعز انثَّدح :لاق َليعامسإ نب كلام انئَّدح - ۷ ل

 كلل هئيهارك یئ ةر وأ - ةيهارك نم يئرو « هِي اهّكَحَف ةلبقلا يف ةماخُت ىأر ب ئبنلا

 ا هّبر يجانُي امّنإف هتالص يف ماق اذإ مكدحأ نإ : :لاقو هيلع ُهتَّدِشو

 ٌهَّضعب درو هيف قرب هئادر فرط َّدَحَأ مث . اهِمَدَق تحت وأ راسي نع ْنكلو هتلبق يف نربي ي الف

 LOT Net ه ۲٤١ :ثيدحلا رظنا] . «اذكه ٌلعفَي وأ» : لاق < ضعب ىلع

 ةلبقلا ركِذَو ةالصلا مامتإ يف سانلا مامإلا ةظع باب- | ٠٠

 نع جرعألا نع دانرلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق تسوي نب هللا دبع انثّدح - 6

 مكعوشخ ىلع اىَمْحَي ام هللاوف ؟انه اه يتلبق نورت له» :لاق ةا هللا لوسر أ ةريرُه يبأ
 ۷٤١[. : يف هفرط_ 418 ثيدحلا] . «يرهظ ءارو نم مكارأل نإ . مكُعوكر الو

 ِنب ِسّنأ نع مولع نب ٍلاله نع َناميِلُس ْنب , ُحيَلف انثَّدح : لاق حلاص نب اىبحي انئّدح - ۹

 ينإ :عوكؤلا يفو ةالصلا يف لاقف ٌرتملا يقر مث ٠ ةالص الإ ئبنلا انل ىلص :لاق ِكلام
 .[1344 ٠ 7/47 : يف هافرط_ 4١9 ثيدحلا] . «مكارأ امك يئارّو نم مكارأل

 ؟نالف ينب ُدِجسَم ُلاقُي له باب- ۱

 أ رمش بول دبع نع عفان نع كلام انيخأ ا ۰
 ی یاو عادلا هيث اهذَمأَو ع ءايفحلا َنِم ثَريَضَأ يتلا ليلا نيب اس ل هللا لوسر

 ا یی ناك رمش یا دع ار + قيمز دج ىلإ لاا رار
 5459٠ « ۲۸۷۰ « ۷۳۳٣[. 5874 : يف هفارطأ_ ٤۲١ ثيدحلا] . اهب



 ةالصلا باتك 8 ١1

 ٍدجسملا يف وذقلا قيلعتو ةمسقلا باب- ؛؟

 ونص لْثم .ٌناَوْنِق ًاضيأ ةعامجلاو « ناونق نانثالاو « ُقّْذِعلا :ونقلا :هللا دبع وبأ لاق

 لكك ئبنلا يِتأ : لاق هنع هللا يضر ٍسنأ نع بيهص . نب ريرعلا بع نع مھ لاقود 43

 aS نورت E :لاقف ِنيَرْبلا ّنِم ٍلامب

 ىَرَي ناك امف « هيل سلجف َءاج ًةالصلا ىضق اًملف « « هيلإ ثفتلي ملو ةالصلا ىلإ لي هللا لوسر

 يقافو يت تيا ينإف ٠ « ينطْعَأ هللا لوسر اي ل ٌنماّتعلا هءاج ذإ أ الإ ًادحأ

 + طم فالق تحك هن ب ااف ا : الك هللا لوسر هل لاقف .ًاليَقَع

 رثنف . E َيلَع تن ُهْعَفْراف : لاق .ال :لاق . ىلإ ُهْعَفْرَي مهَضعَبْْمْؤأللا لوسر اي : لاقف

 rE لاق . 2 لاق . يلع ُهْعَْرَي مهضع ما هللا لوسر اي : يل

 كك هللا لوسر لاز امف « َقلَطْلا مث « هِلِهاك ىلع ُهاَقلأف ُهَلَمَتحا مث . هنم رثنف .ال :لاق . لع

 .هزد اهنم منو ب هللا لوسر ماق امف . هصارح ْنمابجع- َنِبَلَع يف ىتح رضب عب

 ]110 )° ٤٩ : يف هافرط - ٤١١ ثيدحلا]

oT 

 :ثلق ؟ةحلط وبأ كاز 1 : یل لاقف « ٌتمقف « دلو
E520 0 ا  

 .[5384 « ٥٤٥۰ « 5۳۸۱ « ۳۵۷۸ : يف هفارطأ_ ٤۲۲ ثيدحلا]

 لاجّرلا يب ا ايف e باب- ٤

eا و ا : لاق ل 3  

«O04 (EVEN o EVE : هفارطأ فی٠ IT دهاش انأو دجسملا يف انعالتف 6 ا فب) . [ثيدحلا 

١ ١ [VTE التحت CVI AOE مل Q4 o۹۸ 

n E ALقد 6 ا 20 2 9  
 سسمجتبي الو ‹ ّنمأ ثيح وأ « ءاش ثيح يلصُت تيب لخد اذإ باب_- ٥

 نع باهش نبا نع ٍدعَس نب ٌميهاربإ انّتَّدح :لاق َةَمَلْسَم نب هللا دبع انثّدح - 4



 10 ةالصلا باتك- 8

 يّلصأ نأ تحن ني أ :لاقف هلزنم يف ُهاتَأ يب جيبنلا َنَأ» : ِكلام نب َناَبَتِع نع عيبرلا ٍنب دومحم

 . «نیتعکَر اوّلصف « هَفلَح اتففصو كي عيبنلا َربكف ٠ ناكَم ىلإ هل ٌترشأف : لاق ؟َكِتبَي نم كل

 CoN و دل cE CIA cC A* cC AFA > 1۸7 » ¥17 2 578 :ىف هفارطأ - ٤۲٤ ثيدحلا]

[NAA 7 

 ةعامَج ِهِراد يف هدجسم يف بزاع نب ٌءارَّبلا ىَّلصو .ٍتويُبلا يف ٍدجاسملا باب- 45

{Yoلاق باهش نبا نع ليقع ينثّدح : لاق ُثيللا اتد لاق ٍريَفُع نب ٌديِعَس انئّدح ۔  : 

 نم هلي هللا لوسر باحصأ نم وهو كلام نب نابع د نَا ير اصنألا عيبرلا نب ب دومحم يتربخأ
 يّلصأ انأو يِرَصَب ثركنأ دق هللا لوسر اي : لاقف كك هلل هللا ل وسر اا هنأ راصنألا َنِم اردت دهش

 يّلصأف مُهدجسم يآ نأ ْعِطَبسأ مل مهتيبو ينيب يذلا يداولا لاس ٌراطمألا تناك اذإف « يمول

 هل لاقف :لاق سف ةو يتيب يف يلصتف ا كا هللا لوسر اي ٌتذدوو . مهب

 مترا َنيح ركب وبأو ہللا لوسر ادغف :ٌنابتع لاق .ُهللا ًءاش نإ لعفأس : لك هللا لوسر

 نأ كت یا :لاق مث َتيِبلا لخد ىتح ْنسلجي ملف < « هل ُتْنذَاف هلك هللا لوسر َنذأتساف ٌراهنلا

 انمقف « رثكف ةي للا لوسر ماقف « تيبلا نم ةيحان ىلإ هل ٌترشأف :لاق ؟َكِتَب نم يّلصأ
 3 لاق < هل اهانغتص ةريزخ ىلع هاتسَبحو : لاق « مّلس مث ٍنيَتعكَر لصف انففصق

 أ _ِنشيَحدلا نب FOE مهنم لثاق لاقف « اوعمتجاف ِدَدَع ووذ ٍرادلا لهآ نم ٌلاجر ٍتيبلا

 ا : ةا هلل هللا لوسر لاقف . هلوسرو هللا ٌبحي ال قفانم كاذ : مهضعب لاقف ؟ نشخدلا نبا

 اًنِإف : لاق « ملعأ ةلوسرو هللا : لاق ؟ هللا هجو ٌكِلذب ٌديِرُي د هللا الإ هلإ ال : لاق ف هارت لا كللذ

 : لاق نم ٍراَّنلا ىلع مرح دق هللا ناف : لك هللا لوسر لاق . َنيقفانملا ىلإ هّتحيصنو هجو ىرت

 ٍّيراصنألا دمحم َنب َنْيَصْحلا ُتْلأس مث : باهش نبا لاق . هللا هجو َكلذب يَّتْبي هلل هللا الإ هلإ ال»

 . كلذ ةقّدصف « عيبتلا نب ر دومحم ثيدح نع مهتارّس نم وهو ملاس ينب حا وهو -

 ٤١٤[. :ثيدحلا رظنا]

 هريغو ٍدجسملا لوخد يف نُميَتلا باب- ۷
 ىَرسُيلا هلجرب ًادب َجَرْخ اذإف « ئنمُيلا هلجرب ادبي َرمع نبا ناكو

 نع 4 هيبأ نع ٍميِلُس نب ثعشألا نع ٌةبعش اَنَنَدح :لاق بر نب نامیلس انئّدح ٦

 « هروهط يف : هلك هنأش يف عاطّتسا ام َنُميَلا بحي تحب لو عيبنلا ناك : تلاق ةشئاع نع ٍقورْسَم

 1١54[ :ثيدحلا رظنا] . (هلّعنتو 0 ِهِلُجَرَتو



 هذيلا نافك درك ۱۱٩

 ؟دجاسَم اهثاكم ْدَخّتُيو ةّيلهاجلا يكرشُم روب ُشَبْتُت له باب- ۸
 ةالصلا نم ُهَركُي امو « «َدجاسَم مهئايبنأ َروبق اودَخََنا دوهيلا تلا ّنعل» :َِي ّيبنلا لوقل
 ُهْرُمَأِب ملو ءّربقلا َربقلا :لاقف ربق دنع يلصُي ب كلام نب َسْنَأ ُرمُع یارو ءروبقلا يف

 ةداعإلاب

 ةشئاع نع يب را + لاق ماشه نع ىبحَي انَثَدح : لاق ائعُملا نب ديلا 5

 ن : : لاقف كي ئبنلل اتركّذف ٌريواصت اهيف ةَسبَحلاب اهتيأر ةسينك اتركذ َةَملَس م ّمأو ةبيبَح مآ نأ

 كلت هيف اورّوصو ًادجسم هربق ىلع اوب ب تامف خلاصلا جلا مهيف ناك اذ كِيأوأ

 . «ةمايقلا ويلا دنع ٍقلَكلا رارش كيلوُأف « رَوُصلا

 ثيدحلا] ٤۲۷ يف هفارطأ : ٤۳٤ ٠ 141 « ۳۸۷۸[.

 مق : :لاق ٍسْنأ نع َحاّيَّتلا يبأ نع ِثراولا دبع اند لاف كيف اف

 هك ئيبلا ماقأَف « ٍفْوَع نب ورمع ونب مهل لاقي ئَح يف ةنيدملا ىلعأ لَن ةنيدملا كَ بتلا

 ل ا ا

 ويا يبأ ٍءانفي ىلإ ىَّتح « ُهَّلوَح راجنلا ينب المو ُهْفْدر ركب وبأو هتاحار ىلع ةا ئبنلا

 0 دز ر + نقلا ار يف لست ةالصلا کردا ثيح يصب نأ كمي او
 :اولاق . اذه مكطئاحب ينونماث راّجنلا ينب اي : لاقف ٍراجّنلا ينب ْنِم أَم ىلإ َلّسرأف « ٍدجسملا

 هيفو « ٌنيكرشملا ٌروبف : ا O شا ىلإ ّالإُهَنَمَق ُبّلطن ال هللاو ال

 ‹ ْثَيَوْسف ٍبرْخلاب مث « تشين ف نيكرشملا روب هلك ئبنلا َرمأف ,لخت ديفو « برخ
 نولي ولحوم ا ارلعجر# « ٍدجسملا ةلبق لخنلا اوُقَصف . عطقف ٍلخنلابو

 : لوقي وهو مهعم يب ئبنلاو « نوزجَتْرَي مهو َرْخَّصلا
 ُهرِجاهُملاو اصنالل:فغاف ةرخآلا_ه يخ ًالِإَرِيَخ ال هللا

 .[ 774 : ثيدحلا رظنا]

 مْنَعلا ضبارَم يف ةالصلا باب - ٤۹
 ت

 ناك» :لاق سنا نع ٍحاّمّتلا يبأ نع ُةبعُش اَنَدح :لاق ٍبرَح نب ٌناميلُس انئّدح - ۹ و
 ْنَأ لبق منغلا ضبارم يف يّلصُب ناك» : لوقت ُدَْي ةتعمس مَ «منغلا ضبارم يف ي اصب لكي ميبنلا

!|١ Ex٤١۸[. 2 575 : ثيدحلا رظنا] .(ٌذِج  



 1۱۷ ةالئصلا تاتك ث۸

 لبإلا عضاوَم يف ةالصلا باب ١

 نع هلآ ديتع انثّدحا : لاق َناّيَح نب نامیلس انربخأ :لاق ٍلْضَفلا نب ةقّدص انئّدح - 3
 . هلعفي لكي عيبنلا ُثيأر : لاقو هريعب ىلإ یلص رمع نبا ُثيأر : لاف عا

 .[001 : يف هفرط_ 47١ ثيدحلا]

 هللا هب ارآف ُدّبعُي امم ٌءيش وأ زان وأ ٌروُنَت ُةَماَدُقَو ئَّلص ْنَم باب ۱
 0 انو ُرانلا 000 :ِهِلَك ٌيبنلا لاق :لاق معو ينربخأ 00 لاقو

 TT هللا لوسز اصف « TT را

 .[۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «مَظفأ طق مويلاكارظْنَم

 رباقملا يف ةالصلا ةيهارك باب ۲

 نع َرَمع نبا نع عفان ينريخأ : لاا دی نع وشي اا لاق ٌدّدسم انئّدح د

 . «ًاروبق اهوذخّنت الو « کنالص نم کتور يف اولعجا*“ لاق ةي عيبنلا

 .[۱۱۸۷ : يف هفرط_ 477 ثيدحلا]

 باذعلاو ٍفْسْخلا عضاوَم يف ةالصلا باب ۳

 َلِباِب فسخ ًةالصلا ةٍرك هنع هللا يضر ًايلع نأ ُرَكْدُيو

 نع ٍرانيد ٍنب هللا دبع نع كلام ب : لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح ل ۴۳

 + ني دعملا لره نع اىلخدت الق : لاق كك هلل هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمح نب هللا دبع

 ا ا ی ۷ یار الف رکا اونوكت مل نإف « َنيكاب اونوكت نأ آلِ

 EV Yc EET 414195 TTAY CA] : يف هفارطأ - ٤۳۳ ثيدحلا]

 ةعيبلا يف ةالصلا باب- ٤
 ُرَوُصلا اهيف يتلا ليثامتلا لجأ نم مكّسئانك ُلُخدن ال انإ :هنع ُهتلا يضر ُرمُع لاقو

 ٌليثامت اهيف ةعيب الإ ةعيبلا يف يَّلصُي سابع نبا ناكو

 ةد ءا نا ةئ ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةدبع انربخأ اق م ا 61
2 



 ھا فاتك ۸

 رعاه ثار ام ل ثَركَذف « ٌةيرام اهل لاقي ةشبحلا ضرب اهثأر ةسين كيلا ٍلوسرل تَركَذ
 - حلاصلا ٌلجرلا وأ - حلاصلا ٌدبعلا مهيف تام اَذإ موق َكِئلوُأ : لكك هللا لوسر لاقف « ٍرّوّصلا

 . هللا دنع ٍقْلَحلا ٌرارش َكِئلوُأ ‹ َروّصلا كلت هيف اورَّوّصو « ًادجسم هربق ىلع اوت
 .[4717 :ثيدحلا رظنا]

 ك8
 نب هللا ُديِبَع ينربخأ ٌيرهّزلا نع تی اوا لا نا نأ ا دح ٥ ۳٣

 خرط َقِفَط كي هللا لوسرب لر امل :الاق سابع نب هللا دبعو ةشئاع لأ ةبتُع نب هللا دبع

 ىلع هللا ةنعل : كلذك رهو - لاقف ههجو نع اهّفشك اهب مَتْعا اذإف « ههجَو ىلع ُهل ةصيمح

 .اَعْنَ اَمدَذَحُي جاسم تانا روف اوُدَحَنا ئراصتلاو ةوهّتلا

 .[6)54 ۳ , 44 , 4441 0 .19٠9 ۱۳۳۰ : يف هفارطأ_ ٤۳١ ثيدحلا]

 .[0415 ۳٤٥٤ .51415 ٠ : يف هفارطأ 475 ثيدحلا]

 نع بيسُملا نب ٍديعس نع ٍباهش ِنبا نع كلام نع َةَملْسَم نب هللا دبع انثَّدح < ۷

 . (ًدجاسم مهئايبنأ روبق اوذُخَتا دوهيلا هللا لتاق» : لاق لك هللا لوسر َّنَأ ةريرُه يبأ

 «ًاروهطَو ادجسَم ضرألا يل ْتَلِعج» :ِلَك ٌيبنلا لوق باب- 1

 :لاق- مكحلا وبأ وه رايس انّثّدح : لاق مسه انَثَّدَح : لاق ٍنانِس نب دمحم انئّدح ۳۸

 مل اسمح تيطعأ» : لكي هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب باج انئَّدح : لاق ٌريقفلا ديزي انتَدح

 ًادجسم ٌضرألا يل ْتَلِعُجَو « رهش ةريسم بعؤلاب ترص : يلبق ءايبنألا َنِم ل ٌدحأ َنُهَطعُي

 ٌيبنلا ناكو < مِئانَعلا يل ثّلأَو « ٌلَصِيل ةالصلا ُهْنَردَأ يتمأ نم ٍلُجَر امو اروهطو

 . [77ه : ثيدحلا رظنا] ٠ (ًةعافَّتلا ٌتيِطْعَأَو فاك سانلا ىلإ ُتْعْبَو ا هموق ا

 ٍدجسملا يف ةأرملا مون باب- هال

 ةشئاع نع هيبأ نع ماش نع ةماسأ وبأ انَدح : لاق ليعامسإ نب ُديِبُع انئّدح _ ۹
 اهيلع مهل ُةيبَص ثّجرخف : تلاق . مهم ثناكف اهوقتغأف برعلا ّنم عيل ءادوس تناك ةديلو

 قلم وهو ٌةاَيَدُح هب تّرمف اهنم عقو وأ  ُهْنَعَضَوف :تلاق . رويس نم ٌرمحأ حاشو
 وشت اوقفطف : تلاق . هب ينومهّتاف : تلاق . هودجي ملف ه هوسمتلاف :تلاق . ُهَْفِطَخَف امحل

 « مهنيب عقوف : : تلاق « ُهنَقلآف ةاإدحلا تم ذإ مهعم ٌةمئاقل ينإوللاو : تلاق . اهلبق اوف تح

 ىلإ تتاح تلاق . وه اذ وهو ةئيرَبُهنم انَأَو « متمَعَر هب ينومتْمَهّتا يذلا اذه : ٌتلقف تلاق

 :تلاق « ٌشْفَح وأ « ٍدجسملا يف ءابخ اهل ناكف :ٌةشئاع تلاق .ْتمَلْسَأف ةي هللا لوسر

 نأ د

 ةتبسحف ¢



 ۱1۹ ةالصلا باتك ۸

 : تلاق الإ ًاسلجم يدنع نسجت الف : تلاق . يدنع ُتَّدحتف ينيتأت تناكف
 يناجنأ رفكلا ةدلب نِمهّنإالأ ابر بيجاعت نم حاشولا ٌمويو

 ينّشدحف :تلاق ؟اذه ِتلق لإ ًادعقَم يعم نيت ال ِكُنَأش ام اهل تلقف :ٌةشئاع تلاق
 .[7870 : يف هفرط- ٤۳۹ ثيدحلا] . ثيدحلا اذهب

 ٍدجسملا يف ٍلاجّولا مون باب -

 ٍةَفّصلا يف اوناكف يب يبنلا ىلع ٍلكُع ْنِم طهر َمِدق :ٍسْنأ نع ةبالق وبأ لاقَو
 ءارقفلا ٍةَفّصلا ٌباحصأ ناك :ٍركب يبأ ُنِب نمحرلا دبع لاقو

 ينربخ أ :لاق عفان ينتدح : لاق هللا دیّبَع نع ىيحي انئَّدح : لاق ددم اتت دخ 6

 . لب عربنلا لجسم يف هل لهأ ال ُبَرْعَأ تاش ّوهَو ماني ناك هنأ هللا ٌدبع

[Ve CVA Vo PVE اضفت 11010 ۱: يف هفارطآ ثيدحلا] ٤٤١ 

 نع مزاح يبأ نع مزاح يبأ نب زيزَعلا دبع انٿدح نات هم EE لخت

 ا :لاقف ِتيبَلا يف يلع ذِحَي ملف ةمطاف تيب ل هللا لوسر ءاج :لاق ٍدعَس نب ٍلهَس

 ال هللا لوسر لاقف . يدنع لقي ملف جرخف ينجضاغف َء يش هّنيَيو ينيب ناک : تلاق ؟كّمَع

 ال هللا لوسر َءاجف . ٌدقار دجسملا يف ّوه هللا لوسر اي :لاقف َءاجف ؟َوه يآ ظنا :ٍناسنول

 هنع شكسي هلك: نا لوس َلعَجَم , ثارت ةباصأو هش نع ةادر طقس دق ْحجَطْضُم وهو

 :OWA CEY قا ٤٤١ ثيدحلا] . پار ابأ مق « بار ابآ مق : :لوقيو

 نع مزاح يبأ نع هيبأ نع يليًضف ُنبا انَنّدح :لاق ئسيع نب ففسوي انئّدح - 33

 دق ءا امإو رازإ امإ « ءادر هيلع جر مهنم ام فصلا لهآ نم َنيعبَس تيار : : لاق ةريره يبأ

 هديب ةعمجيف « نيبْعكلا غلبي ام اهنمو < نيقاسلا فصن غلبت ام اهنمف < « مهقانعأ يف اوطبر

 .ُهتَروَع یرت نأ ةيهارك

 ٍرْفَس ْنم ٌمِدق اذإ ةالصلا باب ۹
 هيف ىَّلصف ٍدجسملاب ًادب ٍرْفَس نم َمِدَق اذإ ب يبنلا ناك :كلام نب ٌبعك لاقو

 او رو ا لاق وعم انّدّدح : لاق ییحی ْنب ُدّداَح انئّدح - 1
 ا اقف و : لاقتءارأ س لاق جلا نق وهو هلك بلا ثينأ ا

 :يف هفارطأ - 448 ثيدحلا] . يندازو يناضقف نيد هيلع يل ناكو . نیتعکر ۰۰۱۸۰۱ ۲۰۹۷ « ۲۳۰۹ «
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 ااا د ۱۲۰

 ٍنيَتَعكَر غكريلف دجسملا َلْخَد اذإ باب ٠

 نع ٍرَزلا نب هللا دبع نب رماع نع كلام انربخآ : لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح - 4

 ۂکدحا لحد اذِإ» : لاق دک هللا لوسر نأ يملا ةداتق ا نع ٌوَقَرّرلا ميس نب ورمع

 ١١١۳[. : يف هفرط-_ 454 ثيدحلا] . «َنِلِجَي نأ لبق نيتعكر عكرّيلف دجسملا

 ٍدجسملا يف ثَدَحلا باب- ١

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق َفسوُي نب هللا دبع انثّدح - ٥

 ىَلص يذلا هام يف مادام مكِدَحأ ىَلَع لص ةكئالملا» : لاق ا هللا لوسر نأ ةريرُه يبأ

 ١19/5[. :ثيدحلا رظنا] . «ُهْمَحَرا َمِهّللا « هل رْفغا َمهَّللا : لوقت « ثِدحُي مل ام هيف

 ٍدجسملا ناينُب باب- 7
5-4 

 IE لاقو دجسملا ءانبيُرمُع رمو ِلختلا دير نم ٍدجسملا تفقس ناك : ِديِعَس وبأ لاقو

 .سانلا َنتفتق َرْفَصُت وأ رحت نأ َكاّيإو « رطملا نم سانلا

 امك اهنفِرْخّرُمل : سابع نبا لاقو .ًاليلق الإ اهّنورُمعَي ال من * اهب نوهابتي : سنا لاقو

 ئراصّنلاو ُدوهيلا ِتفَرخز

 ينثّدح :لاق ٍدعَس نب ميهاربإ نب ُبوقعَي انَتَّدح :لاق هللا دبع نب يلع انئّدح - 445
 ٍدهع ىلع ناك دجسملا نأ ُهَربخأ هللا دبع نأ عفان انئَّدح :لاق ناسيك نب حلاص نع يبأ

 ٠ ًائيش ركب وبأ هيف ذي ملف ؛ « ٍلْخّنلا ُبْشَح ُهُدَمَعو ُديرَجلا هفقَسو ِنّللاب ايم كي هللا لوسر

 : .ًابّسَح َُدَمَع ٌداعأو ٍديِرَجلاو ِنِّللاب ي هللا لوسر ٍدِهَع يف هِناينُب ىلع ُهانَبو دمع هيف َدازو

 نمُهَدَمَعٌلَعَجو « ِةَّصَقلاو ةشوقنملا ةراجحلاب ٌةَرادج ىنبو « ًةريثك ةدايز هيف َدازف ٌنامْتُعُهريَغ

 . جاسلاب ةفَمَسو « ةشوقنم ةراجح

 ٍدجسملا ءانب يف نؤاعتلا باب۳

 i رها تطيح كيلو رک أب مهييفنأ لع نیر هش ہللا دجسم اوڑمخی ف نأ َنيِكِرْتمْلل ناک اَم »

 A ETS ا نس هللا دج ست اما © | توذ رخ مه راتلآ فو

 A-1] : ةبوتلا] 4َا نياك نأ أ كيلوا جوس هك الإ سف كو وكسر

 نع ُهاَذَحلا ٌدلاخ انَنَدح :لاق ٍراتخُم ُنِب زيزعلا دبع انّثَدح :لاق د دذسم انئّدح $¥

 « انقلطناف . هثيدَح ْنِم اعمساف ٍديعَس يِبأ ىلإ اقِلَطنا : يلع هنبالو سابع نبا يل لاق ةمركع



 ۱۲۱ ةداضلا تاک م

TS 

 بارلا ضفنيف « الك ئبنلا هآرف . نيتي نينو زاكَعو ةنبل ةنيل لوحت اتك : لاقف دجسَملا

 : لاق .رانلا ىلإ ةتوعذيو ةََجلا ىلإ مُهوُعْدَي ةيغابلا ٌةئفلا ُهَلْثمت راكع مع ع :لوقي

 .[۲۸۱۲ :يف هفرط- 4 87 ثيدحلا] . «نتفلا ّنم هللاب ذوعأ 0

 ٍدجسَمْلاو ِرَيدِملا باوعأ يف ٍعاَنُصلاو ٍراَجتلاِب ةناعتسالا باب - 1٤

 ١ :لاق ٍلِهَس نع مزاح يبأ نع زيزعلا دبع انّثّدح : لاف ا اف ۸

 . «ٌنهيلع سيجا اداوعأ يل ْلَمعَي راّجّنلا كَمالغ يرُم نأ ةأرما ىلإ ةي هللا وسر
 .[۳۷۷ : ثيدحلا رظنا]

 : تلاق ةأرما نأ» : رباج نع هيبأ نع َنميأ نب ٍدحاولا دبع انّنّدح : لاق داخ انئَّدح 4

 تلمعف .تئش نإ :لاق . ًاراجن امالغ يل َّنإف ؟هيلع ٌدعََت ايش َكل لعجأ الأ « هللا لوسر اي

 .["ه46 « 7044 2 ۲۰۹۰ 2 ٩۱۸ : يف هفارطأ_ 544 ثيدحلا] . «َربنملا

 ًادجسَم ئنب نَم باب "4

 نأ هد ّدح ًاريكُب َّنأ وڙمع ينربخأ بهو نبا ينٿدح َناميلس نب ىبحَي انئّدح لح - غ6

 دنع -لوقيَناََع نب نام عمس هنأ ينالوخلا ثا ديب عم هنأ هند ةداتق نب َرمُع نب مصاع

 : لوقي لَك يبنلا ثعمس ينإو « متزتكأ مكنإ :- ب لوسرلا دجسم ىنَب ّنيح هيف سانلا لوق
 . (ةّنجلا ىف ُهَلثم هل هللاا :: هللا هجو هب ىغتبي : : لاق هنأ ٌتبِسَح :ةيكُب لاق -ًادجسم اىنَب ْنَم)

 ٍدجسملا يف َوَم اذإ ٍِلْيَنلا لوصُني ُدُخأِي باب 7

 ا عع ورمعل تلق :لاق ناش انندَح : لاف ويعم ن ا اج لح ٥١(٤

 ؟«اهلاصنب كسم : ی هلل هللا لوسر هَل لاقف ٌماهس ُهعّمو دجسملا يف لر وم : لوقيهللا دبع

[۷° ‘VE ¥۹ VY: : -يف هافرط 45ثيدحلا] ١ 

 ٍدجسملا يف رورملا باب "1
 نب ةدرُب وبأ انثدح :لاق دحاولا دبع انّثَّدح :لاق ليعامسإ نب ئسوم انثّدح _ ۲

 وأ اندجاسُم ْنِم ِءيش يف َرَم نم : :لاق ةي يبنلا نع هيبأ نع ةدرب ابأ ٌتعمس : لاق هللا دبع

 ۷٠۷١[. : يف هفرط_ ٤٠٥١ ثيدحلا] . (ًاملسم هفکب زق رقعي ال اهلاصن ىلع ذحأيْلف ٍلبَب انقاوسأ

 دجسملا يف ٍرعّشلا باب - 1۸

 خا لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق عفان نب ٌمَكَحلا ِناميلا وبأ انئَّدح 45



 و 51 0 ا اي 3 لوقي هب د ااا

 .[1167 07311 : يف هافرط_ 457 ثيدحلا] . معن : ةريره وبأ لاق «سّدقلا

 دجسملا ا باحصأ باي_"4

 باب ىلع موي لي 4 لا لوسر تيأر دقلا : كلا ياا ا لاق باهش

 ت ىلإ ا هتادرب 0 اهلا لوسرو دج لا يف نيلي ةقيحتلاو يرجح

 1۲۳۹ ۰ ٤00 , 96٠ ٩۸۸ ۲۹471 ۰ ۳0۲۹ ,۳۹۳۱ 519١0 :يف هفارطأ_ :514 ثيدحلا]

 ةورع نع باهش نبا نع سنوي ينربخأ ٍبهَو نبا انئّدح :رذنُملا نب ميهاربإ داز  ؛ه
 - وع ا 0

 .[454 :ثيدحلا رظنا] . ؟مهبارحب َنوبعلَي ةشبحلاو ةي يبنلا ٌثيأر» :لاق ةشئاع نع

 ٍدجسملا يف رّينملا ىلع ٍءارشلاو عيّبلا ركذ باب

 : تلاق ةشئاع نع ةَرمَع نع ىيحي نع نايس انثّدح :لاق هللا دبع نب ٌيلع انئَّدح
 لاقو . يل ُءالَولا نوكيو ِكلهأ ُثيطعأ تعش نإ : ثلاقف « اهتباتك يف اَهّلأست ةَريرَب اهنأ»
 انل ٌءالّولا ٌنوكيو اهتفَتعَأ تش نإ» :ةَرم ُنايفُس لاقو .«يقَب ام اهتيطعأ ٍتئش نإ :اهلهأ

 ءاق مث . ّقتعأ نمل ءالَرلا إف « اهيقتعأف اهيعاتبا :لاقف َكلذ كد لكي هللا لوسر ءاج الف

 ا سلا ا و ا سا ا حا
 إو « هل َسيلف هللا باتك يف سيل اطزش طّرتش نَم ؟هللا باتك يف سيل ًاطورش َنوطرَبشَي 0

 نب رفعج لاقو . 00 ٌميلع لاق . د

 ةرمع نع 'ىيحي نع كلام هاور . 5 . ةشئاع ٌتعمس : تلاث ةع تعيس 0

 :ىف هفارطأ 405 ثيدحلا] .ربنملا دعص 5 ملو . هزر ب نأ ۱٤۹۳ , 171١08 ۲۱۹۸ ١۰ ۲٣۳۹ «

2 OV هدذإلا YVToO (OYTVY , YVYT <. YVIV ¢ TOVA Yo10 « TOE YoY YOY, Yo 

[WT ¢ VOA VOLE, "الما  كالاال مع" « OTA 

 ٍدجسملا يف ةمّرالُملاو يضاقّتلا باب-١

foVنع نسوي انربخأ :لاق ٌرمع نب نامثع اننَدح : لاق دمحم ُنِب هللا دبع انثّدح ~  

 هيلع هل ناك آند ٍدَردَح يبأ َنبا ئضاقت هنأ بعك نع ِكلام نب ؛ ٍبعك نب هللا دبع نع ّيرهلا

 ىتح امهيلإ جرخف ) هتيب يف وهو كك هللا سو اهون نتح انهار تك راق جملا ف
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 ثيدحلا] ٤٥۷ ىف هفارطأ_ : ٤۷۱ ‹ ۲٤۱۸ ١ ۲٤۲٤ ۲۷۰۹ ١ ۲۷۱۰١[.
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 یا اهربق لاق وأ -هربق ىلع ينوُلُد « هب ينومّتْدآ متنك القأ : لاق .ٌّتام :اولاقف

 ثيدحلا] . هيلع ٤0۸ يف هافرط_ : 555 « ۱۳۳۷[.

 ٍدجسملا يف ٍرمخلا ةراجت ميرحت باب
 : تلاق ةشئاع نع ٍقورْسَم نع ملسُم نع شمعألا ٍنع ةّرمح يبأ نع ناد انئّدح - 0۹

 « سالا ىلع ّنهَأرقف ٍدجسملا ىلإ كي عيب تلا جرخ ابّرلا يف ة ةرقبلا ةروس نم ٌثايآلا ٍتلزنأ امل

 .[1447 14047 25241 7١84 5775 5215٠ : يف هفارطأ - 459 ثيدحلا] . رمخلا ةراجت مرح مث

 : ارحم ىطب فام كلا ترد ا سابع نبا لاقو .دجسملل مدخلا باب 4

 نأ ةريره يبأ نع عفار يبأ نع ِتباث نع ٌداّمح انئَّدح : لاق ٍدقاو نب ٌدمحأ انثّدح - ۰

 ىلص هنأ ةي عيبنلا ثيدح َرَكَذف - ةأرما الإ هار الو - دجسملا ُهَقَت تناك - اجر وأ - ةا

 ٤٥۸[. :ثيدحلا رظنا] . هربق ىلع

 ٍدجسملا يف ٌطَبرُي ميرغلا وأ ريسألا باب

 نع ةبعش نع ٍرفعَج نب دمحم حذر انربخأ :لاق ميهاربإ نب ؛ قاحسإ انثّدح - 5١

 وأ- ةحرابلا يلع تلفت نجلا نم ًاتيرفع نإ : لاق هيي يبنلا نع ةريرُش يبأ ا

 يراوس ْنِم ةيراس ىلإ ُهَطبرَأ نأ ُتْدرَأف « هنم هللا ينتكمأف ة ةالصلا يلع عقيل - اهّوحن ةملك

 يل بَمَو يل ٌرْفغَأ ير # ناميلس يخأ لوق ٌتركذف ) مكلك هيلإ اورظنتو اوحبصُت ىح ٍدجسملا

 . ائساخ ُةٌَوَرف : حور لاق ئر رخل قيال كلم

 ثيدحلا]  45١:ىف هفارطأ_ 1151١ 784" ۳٤۲٣۳ ٤۸۰۸[.



 ةالصلا باقكد ۱۲٤

 ٍدجسملا يف ًاضيأ ريسألا طبرو « َملسأ اذإ لاستغإلا باب 7
 ٍدجسملا ةيراس ىلإ َسَبحُي نأ ٌميرغلا ُرمأي ٌحيَرش َناكو

 ْعِحَس ٍديعس يبأ نب ٌديعَس انثّدح :لاق يللا انئَّدح : لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح
 نب همام هل لاقي ةفينَح ينب ْنِم ٍلُجَرِب ثءاجف « ٍدِجَن لق ايڪ لكي غيبنلا تعب ب" :لاق ةريرُه ابأ

 اقامت اوقلطأ : لاقف الب ئبنلا هيلإ جّرخف « ٍدجسملا يراوّس نم ةيراسب هوطبرف : لا

 هللا الإ َهَلِإ ال نأ ٌدهشأ : لاقف دجسملا لخد مث « لساف ٍدجسملا ّنم بيرق لخت ىلإ َقلطناف
4 
01 

 ۲٤۲۳ « ٤۳۷۲[. , 7477 2 479 :يف هفارطأ_ 457 ثيدحلا] . هللا ا و

 مهريغو ئضرملل ٍدجسملا يف ةميخلا باب_

 نع هيبأ نع ٌماشه انّثَّدح : لاق ریمُت نب هللا دبع انثَّدح : لاق ىبحي ُنب ٌءايركز انثّدح ۳

 ٍدجسملا يف ٌةميَح كي ئينلا َبَرَضف « لكلا يف قدنُخلا موي دعس َبيصأ١ : تلاق ةشئاع

 لا نيس لااا رافغ ينب ْنم ةميخ ٍدجسملا يفو - مهعري ملف « بيرق نم ُهَدوعَيِل

 تامف « امد هخرج وذي دعس اَذِإف ؟مكلتق نم انيتأي يذلا اذه ام ةميخلا لهأ اي :اولاقف

 ٤۱۱۷ ١ ٤۱۲۲[. ,1901 ۰ ۲۸۱۳ : يف هفارطأ_ 157 ثيدحلا] . («اهيف

 ةّلعلل ٍدجسملا يف ٍريعبلا لاخدإ باب
 «ريعب ىلع ةي يبنلا فاط» :ٍساّيع نبا لاقو

 يلقون نب نمحرلا دبع نب دمحم نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انئّدح - ٤

 ينأ كيرلا لوسر ىلإ وكس :تلاق ةملَص أ نع ةمَلَس ي يبأ ِتنب َبنيز نع ةَورع نع
 بنج ىلإ يّلصُي هل ٤ هللا لوسرو ٌتفطف . ٌةبكار ِتنأو سانلا ٍءارو نم يفوط : لاق . ىكتشأ

 .[14807 ‹ ۱١۳۳ ۰ ۱۱۲۲۰ 1719 : يف هفارطأ_ 554 ثيدحلا] . نر باكو وطلاب ارتب بيلا

 باي اا/4

 ةداتق نع يبأ يَِنَدح : :لاق ماشه نب داعم انَنّدح : لاق ىَّنَتُملا نب دمحم اد 6

 ةمِلظُم قليل يف الب يلا دنع ْنِم اجرح لي يلا باحصأ نم م ٍنيلُجَر َّنَأ ٌنَنأ انًنَّدح :لاق

 ىَّبح ٌدحاو امهنم ٍلحاو لك عم زاص اقرت ذا اّملق . امهيديأ َنيِب ٍنائيِضُي نيَحابصملا ُلثم امهعمو

 78٠06[. « ۳۹۳۹ : يف هافرط_ 456 ثيدحلا] . هلهأ 'ىت د

 ٍدجسملا يف ٌرَمَملاو ِةَّخْوُخلا باب١٠
 نيت نب ٍديَبْع نع ٍرْضلا وبأ انَتَدح :لاق ٌحيَلف اََتَدَح :لاق ٍنانس نب دمحم انتدح - 5



 10 ةا ناتكد#

 نيب ًادبع ريح هللا َّنِإ) :لاقف لك خيبنلا بح : لاق ٌّيِرْذُحلا ٍديعَس يبأ نع ٍديعَس نب ٍرْسُب نع
STيسفن يف ٌتلقف « هنع هللا يضر ركب وبأ ئكبف  : 

 ًناكف ؟هللا دنع ام ٌراتخاف ٌهَّدنع ام َنيِبو اینّذلا َنيِب ًادبع َرّيَخ 8 ثلا نکي ْنِإ ٠ حيشلا اًده يكبُي ام

 ىلع سانلا َّنَمَأ نإ « ِكِبَت ال ركب ابأ اي : لاق .امّلْعَأ ركب وبأ ناكو « ٌدبعلا وه لكي هللا لوسر

 ةوُحَأ نكلو « ركب ابأ ُتْذَكال يتق نم اليل اختم ثنك ولو « ركب وبأ هلامو هتبحُص يف
 . «ركب يبأ باب الإ « دس لإ ٿاب دجسملا يف َنيقبَي ال . ةنٌدَوَمو مالسإلا

 ۳۹۰٤[. « 75945 : يف هافرط_ 557 ثيدحلا]

TTT ۷ 

 a لاق مث هيلع' يل

 يلع الا نم انتج دعك لو ا يبا ركب يل نم ةلامو بغت يف ل ا

 ٍدجسملا اذه يف ةخوخ لك ينع اودس . لضفأ م نالا ةا کلر یا دكر ابا ثذختتال

ETS 

 ٍدجاسملاو ةبعكلل قلغلاو باوبألا باب-١۸

 نبا يل لاق : لاق ٍجيَرُج ٍنبا ِنع نايس اتندح ٍدمحم نب هللا دبع يل لاقو : هللا دبع وبأ لاق

 .اهباوبَأَو سابع نبا جاسم َتيأر ول ِكلملا دبع اي : : ةكيلُم يبأ

 نأ رمع نبا نع عفان نع بو نع ٌداّمح انَنَدح :الاق ةبيتقو ٍنامَعّتلا وبأ انئّدح - ۸
 يَ نب ةماسأو البو الإ يبنلا لخدف « بابل حق ةحلط نب نامش اعّدف ةكم مق ل يلا

 تلاد 0 اا

 rv : TT] نأ

 َدجسملا كِرشُملا لوخد باب - 7

 :لوقي ةريره ابأ عمس لأ دبوس يبأ نب دبوس نع ثلا اننا : لاق ٌةبيتق انثّدح - ۹

 e مام هل لاق ةفينح ينب نم لُجرب ثءاجف « لج لبق ًاليَح ليث هللا لوسر ُثعَي»

 .[45*+ كيدعتلا ظا: «دجسملا يِراَوُس نم ةيزاسب ةوطبرف



 ةالبصلا تاک ۸ 8

 ِدجسَملا يف ٍتوّصلا عفر باب 8

 نب ديعجلا انثَّدَح :لاق ِديِعَس نب ابحي اح :لاق للا دبع نب ولع انئّدح- - ٢
 دجسملا يف ًامئاق تنك : لاق ٍديزَي نب بئاسلا ٍنع ةفيَّصخ نب ديزي ينثّدح : لاق نمحرلا ٍدبع

 .امهب هتف « نيڏهب يني تاق بهذا : لاقف باّطَحلا نب ٌرمع اًذإف ٌتْرظنف < « لجَر ينبصحف

 دلبلا لهآ نم امّثنك ول : لاق .فئاطلا لهأ ْنِم :الاق ؟ امتنأ نيأ ْنِم وأ - امثنأ ْنَم :لاق

 . 1 ثلا لؤسر دج یف انيكتاونصأ ناعفرت اکر

 باهش نبا نع ديزي نب شوي ينربخأ :لاق ٍبهَو نبا انّثَّدح لاف دما ندعي

 هل نيد ِدَرذَح يبأ نبا ىَضاق هئ ةربخأ ِكلام نب بعك َّنَأ كلام نب بعك نب هللا دبع ينئّدح

 وهو ةي هلا لوسر اهَعمَس ىتح امهُتاوصأ ْتَعّفتراف ٍدجسملا يف ةا هللا ٍلوسر ٍدهع يف هيلع

 « كلام نب تبعك اي : : ىدانو هترجح فس ّفشك ىتح كي للا لوسر امهيلإ جّرخف « تیب يف

 دق :ٌبعك لاق . . كنيد ْنِم َرْطَّشلا عض نأ هديب راشأف « هللا لوسر اي كنب : لاق .ٌُبعك اي

 .[غهال: تيدحلا رظنا] . . هضقاف مق : : ا هلل هللا لوسر لاق . هللا وسا تلف

 ٍدجسملا يف سولُجلاو قّلحلا باب 14

 : لاق رمع نبا نع عفان نع وللا ٍليبَع نع ٍلّضفملا نب رشي انثّدح : لاق ٌدَّدَسُم انئّدح - ۲

 يشخ اذإف . حم یم : لاق ؟لیللا ةالّص يف ىَرَت ام ربنملا ىلع وهو - هك يبنلا لجر ل لاس

 « ًارتو ليللاب مكتالّص َرخآ اولعجا : لوقي ناك ُّنِإو «ىّلص ام هل تّرتوَاف ةدحاو ىَلص َحِبّصلا

 .[۱۱۳۷ 0994 , 997 , 9490 « ٤۷۳ : يف هفارطأ_ ٤۷۲ ثيدحلا] . هب رمأ كي َيبنلا دف
 ت

VFالجر َّنأ» : رمع نبا نع عفان نع َبوُيَأ نع داخ انّدح : لاق ٍنامُنلا وبأ انئّدح -  
 تنش اذإف « نشم 'ینشم :لاقف ؟لیللا ةالص فيك. :لاققا طل و ايب يبنلا ىلإ ءاج

 هللا دبع نب هللا ٌديِبع ينئَّدح : ريثك نب ديلولا لاق «تيلص دق ام كل روت ةدحاوب ْرِوَأَف حبصلا

 ٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . دجسملا يف وهو ةي ئبنلا ئدان اجر َّنَأ مِهّنَّدح َرمع َنبا نأ

 ةحلط يبأ نب هللا دبع ٍنِب قاحسإ نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي نب هللا دبع انئّدح - ٤
 يف ةي هللا لوسر امنيب : لاق يللا ٍقاو يبأ نع ُربخأ بلاط يبأ نب ليقع ىل هُم ابأ نأ

 ىأرف امهدحأ اًمأف  دحاو بهو كي هللا لوسر ىلإ نانثا َلَبقأف « رَت هئ : َلبقَأف دجسملا

 نع .مكذيخأ الأ : لاق اب هللا لوسر غرف اًملف اح لج عال ف خذ



 حالا اأو « هنم هللا ايحتساف ايحتساف ثخآلا اأو < 0

 لْجَرلا ٌدَّمو « ٍدجسملا يف ا باب

{Voهنأ هّمع نع ميم نب دبع نع ٍباهش ٍنبا نع ِكلام نع َةَمَلْسَم نب هللا دبع انثّدح  

 .ىرخألا ىلع ٍهياجر ىّدحإ ًاعضاو ٍدجسملا يف ًايقلتسُم ةي هللا لوسر ئر

 . كلذ ِنالعفي نامثعو ُرمع ناك : لاق ٍبّيِسُملا نب ٍديعَس نع باهش ِنبا نعو

 . YAY] 2204 : ىف هافرط_ ٥ ثيدحلا]

 سانلاب ٍررَض ريغ نم قيرطلا يف ٌنوكي ٍدجسملا باب-5
 كلامو ُبويأو ُنسحلا لاق هبو

 أ :لاق باهش نبا نع ٍليَقُع نع ثيل اند : لاق ٍريكُب نب ىبحي انئّدح ۔ ا

 لو « نا او إي لقعأ ملا : : تلاق لب يبنلا جوز ةشئاع نأ بلا نور

 ىنتناف ركب يبأل ادب مث . ةيشَعو ٌةركب اهلا يقرع ا هللا لوسر هيف انينأت الإ موي انيلع رمي

 مهؤانبأو َنيكرشملا ٌءاسن هيلع ٌبفقيف ٠ َنآرقلا أرقيو هيف يّلصُي داف « هراد ءانفب ادجس
 عزفأف « نآرقلا ًارق اذإ هيتيَع كلم ال ءاكب الجر ركب وہا ناكو < هيلإ َنورَظْنَيو هم َنوبَجعَي

 . «َنيكرشُملا نم شرف فارشأ َكلُذ
 1V4] ا 0۸ V° ¢ دول الوم ۹Y » ۲۲14 ‹ ۲۲7 ‹ 1۳7 : يف هفارطأ - ٤۷7 ثيدحلا]

 قوُسلا دجسم يف ةالصلا باب-۷

 ُبابلا ٌمهيلع َقَلْعُي راد يف ٍدِجسَم يف نوع نبا ىلصو

 ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ٍشمعألا نع ةيواعم وبأ انئّدح : لاق ٌدَدَسُم انئّدح _ ۷
 ًاسمخ قوس يف هتالصو هتيب يف هتالص ىلع ُديِرَت عيمجلا ةالص» :لاق يي يبنلا نع

 طخ مل ةالصلا الإ ُديُِي ال ةجسملا اىتأو « َنَسحاف ًاَضوَت اَذإ مكدحأ نوف « ةجَرد نيرشعو

 دجسملا لحد اذإو .ةجسملا لدي ىح « ةئيطَح هنع طَحو « ةجرد اهب هلا عفر الإ ةوطخ

 يذلا ِهسِلِجَم يف مادام ةكئالملا هيلع ينعي - يلصتو « ُهّسِبحَت تناك ام ةالص يف ناك

 .«هيف ُتِدَحُي ْدْوُي مل ام . هْمحرا َمِهَّللا « هل رفا َمِهَّللا : هيف يصب

 .[:غه 1۷ :ثيدحلا رظنا]



 ااا فاتك 1۲۸ ٠

 هريغو ٍدجسملا يف عباصألا كيبشت باب

 َرمع نبا نع هيبأ نع ٌدقاو انثدح مصاع انّتَّدح ٍرْشِب نعّرمع نب ٌدماح انئَّدح_ ۸ ٤۷۹

 .[58 :يف هفرط_ ٤۷٩ ثيدحلا] . «هعباصأ لكي ئيبنلا كبش»- ورمع نبا وأ -

 ملف يبأ نم ثيدحلا اذه ٌتعمس دمحم نب مصاع انّنَّدح ولع نب مصاع لاقو - ٠۰

 : لكك هللا لوسر لاق : هللا دبع لاق :لوقي وهو يآ ُتعمس :لاق هيبأ نع داو يلهمّوقف «ةظفحا

 48١[. :ثيدحلا رظنا] . اذهب سالا ّنِم ةلاثح يف َتيِقَب اذإ كب فيك « ورمع َّنب هللا دبع اين

4A۱نع ةدرُب يبأ نب ملا دبع نب ةدْرُب يبأ نع نايس انّلَدح : لاق 'ىيحي نب داخ انئّدح-  

 ٌكِكَّشو (ًاضعَي هضعب * هضعت دي ٍناينبلاك نمؤملل َنِمْؤملا نإ» : لاق لكك خوبنلا نع ىئسوم ىبأ نع هَّدَج

 1١775[. 5115 : يف هافرط_ ٤۸۱ ثيدحلا] . ةعباصأ

 ةريرُه يبأ نع َنيريس نبا نع ِنوَع نبا انربخأ ٍليَمش نبا اند : لاق ٌقاحسإ انثّدح- ۲

 رک أ اھا نيريس نبا لاق يشَعلا يت يتالص ىّدحإ ال ھل هللا لوسر انب یلص» : لاق

 ڈ نیَتعکَر انب لصف - لاق اتي رکو
 دخ عضوو « هعباصأ نيب َكِبَشو « ائرسُيلا ىَلَع'ىنمُبلا هدب َعَضَوَو ُنابضَ هلاک اهيلع أكتاف

 تّرصق : اولاقف دجسملا باوبأ ْنِم ٌناعْرُسلا ٍتَجَرَحو ٤ ئرسلا وفك ٍرهَظ ىَلَع َنميألا

 وذ هل لاقي لوط ِيَدَي يف لجر موَقلا يفو «ُهامَّلكُيْنَأ اباهف ٌرمعو ركب وبأ موقلا يفو . ةالصلا

 امكأ :َلاقف .ْرَصْفَت ملو َسْنأ مل لاق ؟ةالصلا ٍتَرِصق مآ َتيَِأ فلا لوسر اي : لاق ندي

 وأ هدوجُس ّلثِم َدِجّسو ربك عن .َمّلَس وٿ كرت ام ىَّلصف َمدقتف . معن : اولاقف ؟ ِنيِدَيلا وذ لوقي

 امّرَف < َربكو ُهّسأر عفر مث < لوا وأ دوج ثم ةجسو راک ا . لوطا

 . ملَس مك : لاق نيصُح ّنب َنارمع َّنَأ بْن ك : لوقيف ؟م صم لاش

 Voc TO CITT CITTACIYTY VIO VIE] ا

 هلك يبنلا اهيف ئَّلص يتلا عضاومملاو ةنيَِملا قرط ىلع يتلا ٍدجاسملا باب 5

 انثَّدح E :لاق يمّدقملا ركب يبأ ا

 ا منان ىتذكو تالا كلت يف لش هي لا یار ر 2 'اهيف ىّلصُب ناكها ذأ



۱۲۹ TEE 

 ةنكمألا يف ًاعفان قفاو الإ ةملعأ الق ًاملاس ٌتلأسو . ةنكمألا كلت يف يلصُي ناك هلأ رمع

 . ءاحورلا فرشب , ٍدجسم يف افلتخا امهّنأ الإ « اهّلك

.[VTto «TTT 00 SS 

 هورس ري سل ا

 كلت يف ناك وزغ نم عّجر اذإ ناكو « ٍةفيلُحلا يب يذلا دجسملا عضوَم يف ٍةرُمَّس تحت جح

 ريفش ىلَع يتلا ء ءاحطبلاب َحانأ داو نطب نم َرَهَظ اًذِإف « داو ٍنطب ْنِم طبه ٍةرمُع وأ ّجَح وأ ٍتيرطلا

 يتلا ةمكألا ىلع الو ةراجحب يذلا ٍدجسملا دنع َسيل « ۽ حص ی مٿ نس َرعف ةيقرشلا يداولا

 مث كي هللا لوسر ناك بنك هنطب يف هدنع وللا دبع يَلصُي يلح م ؛ ناك « ٌدجسملا اهيلَع

 هيف يلصُي هللا دبع ناك يذلا ًناكملا كلذ َنَفَد ىتح ءاحطبلاب هيف ُليَّسلا احَدَف « يّلصُي .
 ك

 .[( 4 u 1 هلا ا : : ىف هفارطأ - :85 ثيدحلا]

 َنوُد يذلا ٌريغصلا ٌدجسملا ُثيح اىّلص لكي ئبنلا نأ ُهَتَدح َرِمُع نب هللا دبع َّنأو 5
 هلك يتلا هيف ىَلص يذلا ّناكملا ملعي وللا دبع ناك دقو « ءاحولا يفرش : ىدلا دلا

 ىنمُيلا يتيرطلا ةَفاح ىلع ٌدجسملا َكلذو « يّلصت ٍدجسملا يف موقت َنيِح كنيم نع مّن : لوقي
 . كلذ وحن وأ « ٍرَجَحِب ٌةيِمَر ربكألا ٍدجسملا نيبو تيب « اك ىلإ هاذ ثنآو

 قرعلا َكلذو « ٍءاحوّرلا ٍفَرصنُم م دنع يذلا ٍقرعلا ىلإ يَّلصُي ناك ٌرمع َنبا داو 5

 « ةكم ىلإ ٌبهاذ َتنأو ٍفَرّصنملا ن َنيبو هنيب يذلا ٍدجسملا نود تيرطلا ٍةَفاح ىلع وفرط ءاهتنا

 ةءاروو هراسي نع رتي د ناك « ٍدجسملا َكلُذ يف يّلصُي هللا دبع نكي ملف دجسم مَن ينب تبا دقو

 يت ىئح هلا يلصُب الف ءاحوؤلا يم حور هلا بع اكو ٠ وسفن يتريلا ىلإ ةتامأ يلصأو

 رخآ نم وأ ٍةعاسب حبصلا لبق هب رم ْنِإف ةكم نم لبقأ اذإ و « َرِهظلا هيف يلصق يلصيف ناكملا كلذ

 ا

 ِنيِمَي نع ٍةَيَوُولا َنوُد ةمخَصض ٍةحرَس تحت لني ناك لكي جيبنلا نأ ةّنَدح ولا دبع ناو ۷
 رور لوب إلا يت نر کا نم يل تح هس لی ناک يف قير اجور قير

 . ةريثك بشك اهقاس يفو قاس ىَلَع ةمئاق يهو اهفوَج يف ىنثناف اهالعأ ٌرسكنا

 َتنأو جملا ءارو ْنِم ٍةعْلت فرع يف ىلص كي يبنلا نأ ُه هح رمع نب هللا دبع ناو ۸

 نيمي نع ةراجح نم مضر روبقلا ىلَع هن ةثالث وأ ناربق دجسملا كلذ دنع ةبضَه ىلإ ٌبهاذ



E حق ۳۰ 

 " .يجسملا َكلُذ يف رهظلا يلصق ةر رجاهلاب ٌسمشلا

 يف ٍتيِرطلا راسب نع ٍتاَحَرس دنع لر لكي هللا لوسر نأ ُهثَّدح َّرمع نب هللا َدبع ناو ۹

 « ِةوُلَع ْنِم ٌبيرق قيرطلا َنيبو هيب شرم عاركب قصال ٍليسَملا َكلُذ « يشم َنوُد يلي

aSل  

 قيل وات ع سلا لذ وم يلزم تاوارفطلا نم تح دما ل اا

TT 

 ددجسملا يف سيل ةظيلغ ٍةمَكَأ ىلع كلذ لل دلا ٍلوسر ىَلَصُمو ةكم مدي َنيح حبصلا يّلصُي

 ثيدحلا] . ةظيلغ ةمكأ ىلع َكلذ نم َلَفسأ ْنكلو هت ينُب يذلا  49١:يف هافرط_ ۱۷۹۷ « 1959[.

  ۲ليوطلا لبجلا ييو كيب يذلا ليلا تضف ليفتسا لف بلا أ هح هللا دبع أو
 لفسأ يلي يبنلا ىلصمو ةمكألا ٍفَرطب دجسملا راس مَن ينب يذلا دجسملا َلعَجف ةبعكلا وحن

 َنم نيَتضرفلا لبقتسُم يص مث ڈ اهّوحن وأ عُرذأ ةرشَع ةمكألا نم ٌعَدَت ءادوسلا ةمكألا ىلع هنم

 . ةبعكلا َنيبو كتيب يذلا لبجلا

 هَقّلَخ ْنَم ٌةرتس مامإلا ٌةرتُس باب -

 نب هللا ٍديبُع نع باهش نبا نع كلام انربخأ :لاق فّسوي نب هللا دبع انثّدح 44
 دق ٍذئموي انو ٍناتأ رامح ىلع ًابكار ٹلبقأ» :لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع ةبتع نب هللا دبع

 ٍضعب ْيَدَي نيب ٌتزّرمف « ٍرادج ريغ ىلإ “ىنمب , ساّنلاب يص لكيلا لوسرو مالتحألا تزهان

 . (دحأ َيَلَع كلذ نكي :ي ملف < « فصلا يف ثلخدو عَتِرَت َناتألا ٌتلَسرَأو ُتلّرتَق فصلا

 ۷١[. :ثيدحلا رظنا]

 ٍنع عفان نع ىلا ٌديِبُع انشدخ :لاق ريم نب هللا دبع انثدح :لاق قاحسإ انثّدح ذح 14

 اهيلإ يلصيف هيد اري وسر حبلا ٍديعلا موي جر اذإ ناك دلك هلل هللا لوسر نأ مع نبا

 . ًءارمألا اهذختا مث نمف « ِرَمَّسلا يف كلذ ٌلعفَي َناكو < ارو لاو

[AVF o VY < ٤۹۸ : -يف هفارطأ ثيدحلا] ٤٩٤ 



 1۳۱ ةالضلا تات ۸

 il ب :لاق ةفيَحُج يبأ ِنب ِنوَع نع ٌةبعش انَنَّدح :لاق ٍديلّولاوبأ انثّدح 6
 a هيدي

 :ثيدحلا رظنا] . رامحلاو ةأرملا ۱۸۷ 2 ۳۷١[.

 ؟ةرْثُسلاو يّلصملا َنيب َنوكُي نأ يغبني ْمُك ِرْدَق باب - 4١

 ٍلِهَس نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انربخأ :لاق ةرارز نب وُرمع انئّدح لح - 5

 1 يف هفرط ٤۹٦ ثيدحلا] . (ةاشلا ٌرمم رادجلا نيبو ةي هللا وبشر نلفت ا لاق

 دجسملا ٌرادج ناك» : لاف ةملش نع دمع یا 0 : لاق ٌعيكملا انثّدح كح 7 ۷

 .«اهزوجت ةاشلا تّداك ام « ربنملا دنع

 ةبْرَحلا ىلإ ةالصلا باب- 7

 اع عربنلا نأ ا سيسي اجا لاق ْدَّدِسُم انئّدح 1

 ٤۹٤[. :ثيدحلا رظنا] . اهيلإ يصف ةبرحلا هل وكر ناک

0 

 نا يا ا 2 ةرجاهلاب ل هلل کک : لاق

 ٤٩۹٥[. ۳۷۹۰۱۸۷ :ثيدحلا رظنا] . «اهئارو نم نوُرمَي ٌرامحلاو ةأرملاو ةّرَنَع ِهيَدَي نيبو

 نب ِءاطع نع ةبعش نع ُناذاش اَنَنَدح :لاق عيِزَب نب متاح نب دمحم انئّدح ٠0

 ٌمالَعو انأ ةتغبت هتجاحل جرح اذإ الك ئيبنلا ناك ٠ لاق كلام نب َّسنأ ٌتعمس : لاق ةنومبت يب

 . «ةوادإلا ُةانّْلَوان هتجاح نم عرف اذإف « ٌةوادإ انعّمو ٌةرَئَع وأ اصَع وأ ٌةزاَكُع انعّمو

 YY] »10۲. 101 6 : ثيدحلا رظنا]

 اهريغو ةكمب ةرتّسلا باب 4

 جرخ : :لاق ةَفيَحُج يبأ نع مكحلا ٍنع ٌةبعُش اَنّنَدح : لاق برح نب ٌناميِلُس انئّدح - °۰۱
2 

 ع 2 حت سس ل

 اًضوتو ةَرَتَع ِهيدَي َنيِب بصّنو نيتعكَر ٌرصَعلاو َرِهْظلا ءا لصف ةا هلا اهلك: هللا لوسر
 ص ر

 ٤٩٩ ٤ ٤۹4[. ۰۳۷۲۰ ۱۸۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ هئوضوب ٌنوحّسمتي ٌسانلا َلَعَجف



 ا ۳۲

 ةناوطسألا ىلإ ةالصلا باب. 6

 اهيلإ َنيِثَّدحتملا َّنم يِراوّسلاب ٌقحأ َنوّلصملا :ٌرمع لاقو
 اهيلإ لص :لاقف ٍةيراس ىلإ ةاندأف ٍنيَتناوُطسُأ َنيِب يّلصُي الجر ٌرمع یارو

 ٍنب ةملَس عم يتآ نک : لاق ٍديِبُع يبأ نب ديزي ان ا لاق ميهاربإ نب , يكملا انثّدح _ 0۰۲

 ةالصلا ئّرحتت هيلز معا : تلقف < بفحصملا دنع يتلا ةناوطسألا دنع يصف عوكألا

 . اهدنع ةالصلا ئّوحتي يب يبنلا تير يّنإف : لاق « ةناوطسألا هَذه دنع

 راب ثيأر دقل : لاق سنأ نع راع ِنب ورمع نع نايس انئَّدح : لاق ضيف اكد 0۰۳

 ع : سنأ نع وِرمَع نع ةبعش دازو . برغملا دنع َيِراوّسلا َنورِدَتبَي كك ئبنلا باحصأ

 .[118 : يف هفرط_ 50 ثيدحلا] ٠ لك يبنلا جْرْخَي

 ةعامج ٍريغ يف يراوّسلا نيب ةالصلا باب- 7

E:لخد» :لاق مع نبا نع عفان نع ةيريوج اجا : لاق ليعامسإ نب 'ىسوم انئّدح _  

 سانلا لوأ تنك « جرخ مث « لاطأف ٌلاليو ةحلط نب ٌنامثعو ٍديز نب ةماسأو تيبلا ب ئبنلا

 . «نيَمدقملا نيدومعلا نيب : لاق ؟ىّلص َنيأ : الالب ٌتلأسف « هِرَثأ ىلَع لخد

 .[158 « ۳۹۷ : ثيدحلا رظنا]
20 

 نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي ْنب هللا دبع انثّدح _ 00

 ةيلعايقلعأف ا ا ا كالو ليو لرب ماسلا و اهنكلا رعاك هللا لوسر

 هراسي نع ًادومَع َلعَج :لاق ؟ِهلَك عربنلا عتص ام : جرخ َنيح الالب ٌتلأسف .اهيف َتَكَمو

 لاقو . ىلص مث « ةدمعأ ةتس ىلع ذئَموي ٌثيبلا ناكو .ُهءارو ةدمعأ ةثالثو هنيمَي نع ًادومعو

 ee وسو قياسا ظا . هنيمي نع نيدومع :لاقو كلام ينثّدح : ليعامسإ انل

 باب-۷

 نع َةبقُع نب ئسوم انَّّدح : لاق َةَرْمَض وبأ انّتَّدح :لاق رذنملا نب خيهاربإ انثّدح_ ہ٦٠
 «٠ ورهظ لبق بابلا َلَعَجو « لدي نيج ههجَو لبق شم ةبعكلا َلخد اذإ ناك للا ربع َّنَأ عفان

 َناكملا اخو وتي ىلص عُرذأ ةثالث نم ًابيرق ههجَو لبق يذلا رادجلا َنيبو تیب لوکی ىتح ىشمف

 يأ a ا جا ىلع ساو لاق . هيف ىَّلص كي ئبنلا َّنَأ لالب هب ةَربخأ يذلا

 .[500 8505 2 558 ۳۹۷ : ثيدحلا رظنا] . ءاش ٍتيبلا يحاوت



 ۱۳۳ ةالصلا باتك- ۸

 ٍلْحَّرلاو رجشلاو ٍريعّبلاو ةلحارلا ىلإ ةالصلا باب
 رجع نيا نع عفان نع وألا دبع نع همتعُم م اننَدح عيمّدقُملا ركب يبأ نب دمحم انئّدح_ 0۰¥

 ناك : : لاق ؟ٌباكرلا ِتَبَم اذإ َتِيََرَْأ : تلق . اهيلإ يا ةتلحار نضر ۽ ناك هنأ ب يبنلا نع

 . هلعفَي هنع هللا يضر رمع نبا ناکو- ِهِرَخَّوُم لاق وأ هت َرَخَأ ىلإ يّلصيف ُهلّدعُيف لحرلا اذه ُذخَأ

 ٤١١[. : ثيدحلا رظنا]

 ريرسلا ىلإ ةالصلا باب
 دوسألا نع ميهاربإ نع روصنَم نع ُديِرَج اند : لاق ةبيش يبأ نب ٌنامثع انئّدح _ هدم

 ؛يجيف ريرّسلا ىلع ٌةعجطضُم ييَأَر دقل ؟رامجلاو بلكلاب انومتأَدَعأ : تلاق ةشئاع نع

 لسن ىتح ريرّسلا يلج لق ْنِم لسنأف « ُهَحنْسَأ نأ ةركأف « يّلصبف ر ريرسلا طسوتيف لي ئيبنلا
 ۳۸٤[. , ۳۸۳ ۳۸۲ : ثيدحلا رظنا] . يفاحل نم

 ِهِيَدَي َنيِب رم نَم يّلصملا ُدُرَي باب ٠
 ةلتاقف ُهَلِتاقُت نأ الإ ئبأ ْنِإ :لاقو « ةبعكلا يفو « ٍدّهْسََتلا يف َرمُع نبا درو

 E E لاق ِثراولا ٌدبع انتدح : لاق ٍرِمْعَم وبأ انئّدح _ 0۹4

 ا : لاق سايإ يبأ نب ب مدآ انئَّدحو . ح هك ئبنلا لاق : لاق ِديعَس ابأ دَ اا نع

 : لاق ُناّمسلا حلاص وبأ اََنَدح : لاق ُيِوَدَعلا لاله نب ُديمُحانئَدح : لاق ةريغملا ني تاهيل

 ينب نم ٌباش دارأف « سانلا َنم ُهرْثسَي ءيش ىلإ يلصُب ةعمج موي يف يردُخلا ٍديِعَس ابآ تيآر

 نيب الإ ًاغاَسم ذج ملف تاشلا َرَظنف « هردص يف ِليعَس وبأ َعَفَدف هيدي نيب َراتجي نأ طيعُم يبأ
 ىلع لحد مث .ٍديعَس يبأ ْنِم لانف « ىلوألا نم ّدشأ ٍديِعَس وبأ ةعفدف ٌراتجَيِل داعف « هيدي
 كلام : لاقف « َناورَم ىلع ُهَفلَخ ٍديعَس وبأ لخدو « ٍديعّس يبأ ْنِم يقل ام هيلإ اكشف اَور

 هرْثسَي ءيش ىلإ مكدحأ یلص اذ : لوقي كي يبنلا ُتعِمَس :لاق ؟ديعس ابأ اي كيخأ نبالو

 .«ٌناطيش وه امّنإف ُهلتاَقْيلف' ىبأ نف « ُهْعفْدَيلف ِهيَدَي نيب زاتجي نأ ٌّدحأ دارأف سالا نم

 .[۳۲۷ ٤ : يف هفرط_ 5١9 ثيدحلا]

 يّلصملا يدي َنيِب ٌراملا مثإ باب-١

 هللا ٍديِبُع نب َرمع ىلوم ِرْضّنلا يبأ نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انئّدح_ 0۱۰

 يف ي للا لوسر نِ عِمَس اذام هاست ميَهُج يب | ىلإ ةّلسرأ دلا َّنب َديز َّنَأ ٍديعَس نب ٍرسُ نع



 ةالدفلا تا ۳٤

 ا : الك هللا لوسر لاق :ميَهُج وبأ لاقف « يّلصملا يدي َنيب ّراملا
 يردأ ال : ٍرضّنلا وبأ لاق . هدب نيب ديانا قمل ريغ نعبر | تاني دا اا

 ٌنامثع هرکو يَّلصُي وهو هتالص يف ُهَريغ وأ هّبحاص ٍلُجرلا لابقتسا باب ۲

 ٌلغتْسَي مل اذإ اًمأف هب َلغتشا اذإ اذه امنإو « ىَّلصُي وهو ٌلُجرلا َلَبقتسُي نأ

 O و الا توج ريل

 و ا ا حيّبَص

 َنيبو ةتيبل ينإو يلصُي ي4 يبنلا ُثيأر دقل « ًابالك انومتلعج دقل : تلاق « ةأرملاو ٌرامجلاو

 نعو ٠ . الينا لسنأف ةلبقتسأ نأ ةركأف ٌةجاحلا يل ُنوكتف « ريرسلا ىلع ةعجطضُم انأو ةلبقلا

 .[5 08 384 ۳۸۳ ۰ ۳۸۲ :ثيدحلا رظنا] . وحن ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا

 مئانلا فلخ ةالصلا باب ٠

 ةشئاع نع يبأ ينثّدح : لاق ٌماشه انثَدحا :لاق ىيحي 50 لاق ٌدَّدسُم انثّدح_ 5

 ينطَقيأ َرِتوي نأ دارأ اذإف . هشارف ىلع ٌةضرتعُم ةدقار انو يَلصُي هي ئبنلا ناك» :تلاق

 .[511 ۰۰۰۸۰۳۸٤ ۳۸۴۳ ۳۸۲ :ثيدحلا رظنا] . (ثرتوأف

 ٍةأرملا َفْلَخ عٌوطّتلا باب- 4

 هللا ِديبَع نب َرمع ىلوم ٍرْضّنلا يبأ نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا ٌدبع انئَّدح_ ه1
 يدي نيب ُمانأ ٌتنك» :تلاق اهنأ لي يبنلا جوز ةشئاع نع نمحرلا ٍدبع نب َةَمَلَّس يبأ نع
 .امهُتطَسِب ّماق اذإف يلج ٌتضبَقف يِنّرمَع َدَجَس اذإف « هتلبق يف يالجرو ي هللا لوسر
 .[017 0011:5048 ۳۸۲ ۰۳۸۳ 1985 :ثيدحلا رظنا] . «حنيباصم اهيف سيل ذئَموي ثويبلاو : تلاق

 ٌءيش ةالصلا ٌعطقَي ال :لاق ْنَم باب 6

 0 0 e ل 014

N تكلا انرمتوتل E Eas 



 ١و ةدلفسلا تاک ۸

 ُةركأف ٌةجاحلا يل ودجتف « ةعجطضُم ةلبقلا َنيبو ُهّنب ريرسلا ىلع ينإو يلصُي ايب يبنلا ُثيأر

 .هيلجر دنع نم ُكَسْنَأف , ةا يبنلا يذوأف سِلجأ نأ

 .[ 0١13 هلال ۵۱۱ هدم خ14 278477 2787 : ثيدحلا رظنا]

 باهش نبا يخأ ُنبا ينّدح : لاق ميهاربإ نب ٌبوقعَي انربخأ :لاق قاش اد6

 نأ ريا نب ورش يتربغا .ءيش اهعطقَي ال :لاقف ؟۶ يش اهُعْطْقَي ةالصلا نع ُهَّمع لأس هنأ

 ٌةضِرَبعُمل ينإو ليللا نم يَلصُيف موق ةي هلل هللا نسر ناک لا : تلاق ةي عوبنلا جوز ةشئاع
 . «هلهأ شارف ىلع ةلبقلا نيبو هيب

 .[0 ١5 0۳0۱۲( 0۱۱ ع 0۰۹۸ 785 ۳۸۳ ‹ ۳۸۲ :ثیدحلا رظنا]

 ةالصلا يف هقنُع ىلع ٌةَريغَص ةيراج لمح اذإ باب - 7

 نع ٍريبّزلا نب للا دبع نب رماع نع كلام انربخأ :لاق َفُسوي نب هللا دبع انئّدح ۱٦

 ٌلماح وهو يّلصُي ناک ي هللا لوسر نأ ٌيراصنألا ةداتق يبأ ا

 دجس اذإف « سمش ٍدبع نب ةعيبَر نب صاعلا الو كَ هللا لوسر كنب تنيز َتنب ةمامأ

 .[909957 :يف هفرط_ 517 ثيدحلا] . «اهلمح ماق اذإو اهعّضو

 ناخ ةف ناف ىلإ لنه اذ فاننا

 نب داش نب هللا دبع نع ّينابيّشلا نع ٌميَسُه انربخأ :لاق ةرارز نب وُرمع انئّدح - هاا/

 ال عيبنلا ىلصُم لايح ي ىشارف َناك» رم :لاق داهلا

 ۳۸۱١[. ۰ ۳۷۹ ‹ ۳۳۳ :ثيدحلا رظنا] . يشارف ىلع انأو ئلع هبوَت حقو امبوف

 E ايشا انك :لاق ویز ب حاولا بع :لق ناس ب الح ۸
 ِهبنج ىلإ انأو يَّلصُي لكي ئئبنلا ناك» : لوقت ةنوميم ٌتعمس :لاق ٍداَدَش نب هللا دبع انّثَّدح
 :«لقفاخ انآ هوت ىتباصأ دج ساذاف + ةمئان

 . «ٌضئاح انأو» ينابيّشلا ٌناميلس انتدح : لاق ٍدلاخ نع ٌدَّدسُم دازو

 ۔[۹۱۷٥ "ىلا , ۳۷۹ ۰ ۳٣٣۳ :ثيدحلا رظنا]

 ؟دُجْسَي يكل ٍيوجسلا دنع ةتأرما ٌلُجرلا ٌرِمْعَي له باب-
 مسالا انّثَّدح : لاق هللا ٌديَبُع انّثَّدح : لاق ىيحي انّنَّدح :لاق يلع نب وُرمع انئَّدح- ۹

 ىتيأر دقل «رامحلاو نلكلاب اَنومَتلَدَع امس :تلاق انهنغ هللا يضر ةشئاع نع



 ةالصلا باتك ۸ ١م

 َيلجر َرَمَع َدُجسي نأ َدارأ اذإف « ةلبقلا َنيبو تيب ةعجطضُم انأو يّلصُي لكي هللا لوسرو
 .[018 014,61 , 5175011508184 ۰۳۸۲ :ثيدحلا رظنا] . «امهّتّضَعَقَف

 ىَدألا ّنم أئيش يّلصُملا نع خرط ةأرملا باب 4
SEI RS _- 

 مئاق ال للا لوسر امتيب» : لاق للا دبع نع َنوميَم نب ورمع نع قاحسإ يبأ نع ٌليئارسإ
 اذه ىلإ َنورْظََت الأ : ل ا ل

 لهُ مث . هب ءيجيف اهالَسَو اهمّدَو اهڻزَف ىلإ دمعي نال لآ روزَج ىلإ ٌموقي ْمكْيَأ ؟يئارُملا
 نيب ُهَعَصَو ي هللا لوسر َدَجَس املف « مُهاقشأ َتَعَبناف ؟هيفتك نيب ةعضو َدِجَس اذإ ىتح

 نلطناف ٍكِّضلا َنم ضعب ىلإ مهّضعَب لام ىتح اوكحضف « ًادجاس يك غينلا ت َتَبَتَو « هيفتك
 ىتح ًادجاس لي عيبنلا تيتو ٠ ىعست ثلبقأف - 5 ةيريوج يهو - - السلا اهيلع ةمطاف ىلإ ٌقِلَطنُم

 َكيلع َمهَّللا :لاق ةالصلا الك هللا لوسر ئضق الف . : مهس مهيلع ثلبقأو « هنع ةَ
 ماش نب وِرمَعب َكيلع مهلا : : ىّعَس من . . شيرُقب َكيلع هللا ٠ يرعب َكيلع َمُهّللا « شي 5
 ًطيَعُم يب نب ةبقعو ِفلَخ نب ةّيمأو ةع نب ِديلولاو ةعيبر نب ةبيشو ةر نب ةبتعو

 يقل ىلإ اوبو مث ٠ رب موی عر مهيار دقل او : هللا دبع لاق . «ِديِلّولا نب ةرامُعو

 ٤١[. :ثيدحلا رظنا] . ؛ًدنعَل بيلقلا باحصأ مينو : لكي هللا لوسر لاق مث . . ِرْدَب بيلق

 كفا د ل



 ۲۷ ةا ق وا۹

 ةالصلا تيقاوم باتك-۹

 اهلضفو ةالصلا ُثيقاوم باب ١-

 , ًاتقَوُم *٠١[ :ءاسنلا] اوه ابنك تييمّؤُمْلا لع تاک َءولَّصلأَّنِإ »ل هلوقو

 مهيلع ُهَنَقَو

 َنب َرمع َّنَأ باهش نبا نع ِكلام ىلع تارق :لاق َةَمَلْسَم نب هللا دبع انثّدح _ 0١
 َرَخَأ ةبعش نب ة ةريغدلا نأ دا رر لأ ' نب ٌةورُع هيلع َلخدَف « امو ةالصلا خا زيزعلا دبع

 َسيلأ ؟ةريغُم اي اذه ام : :لاقف يراصنألا ٍدوعسَم وبأ هيلع َلَحدف « قارعلاب وُهو ًاموي ةالصلا

 ر هلا وسر ىلصف یلص مث ؛ « ل هللا لوسر ىّلصف ٠ ىَلصف لر ليربج أ َتملَع دق

 ىلصف ىلص مث ؛ اک للا لوسر ىَّلصف یلص مث ییا لوسر ىّلصف یلص مث
 ماقأ وه ليربج نإ وأ « ٌثّدحت ام ملعا : ةورُعل رع لاقف « ترم اذهب لاق مث كيرف هللا لوسر
 .هيبأ نع ْتََّدحُي دوعسَم يبأ ْنب ُريشَب ناك كلذك : ةورغ لاق ؟ةالصلا تق ةو ةا هللا لوسرل

4 
0 

 ٤٠۰۷[. « ۳۲۲۱ :يف هافرط_ 57١ ثيدحلا]
 2 تال سر 2 002 5 2 و 2

 يف سمشلاو ٌرصعلا يلصُي ناك ةي هللا لوسر نأ ةشئاع ينتثدح دقلو :ةورع لاق _ ۲

 ,[8108 , (٥6٩ 048 « 444 :يف هفارطأ_ ۰۲۲ ثيدحلا] . رهظت نأ لبق اهتَرجح

 ١"[ :مورلا] يرسل نم أوك الو ةؤكََصل اونا تناول هميم © #8 باب۲

oسابع نبا نع ةرمَج يبأ نع- داّبع نبا وه - داع انثَّدح : لاو ل هيف انقذو  

 انسَلو < ةَعيِبَر نم يلا اذهل نم اإ : اولاقف الك للا لوسر ىلع سيما دبع دو َمِدق» :لاق

 :لاقف . انءارو نم ِهيَلِإ وعذتو كنع ُةدخأن ءيشب انرمف 3 مارحلا ٍرهشلا يف الإ كيلإ لصت

 يّنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش - مهل اهَرَسَف هٿ للاب ٍناميإلا : عبرأ نع مكاهنأو « عبرأب مكرم



 ةالصلا تيقاوم باتك- 4 ۳۸

 نع ىهنأو « ْمّتْمِع ام سمح لإ اوُدَوُت ْنَأَو « ةاكّرلا ٌءاتيإو « ةالصلا ٌماقإو « هللا لوسر
 .[۸۷ 25+ :ثيدحلا رظنا] . (ريقّتلاو « رّيَقُملاو « متنحلاو « ءاتّدلا

 ةالصلا ماقإ ىلع ةعيّبلا باب

 سيق اننَدح :لاق ٌليعامسإ اننَدح : لاق ىبحي ر تدع لاق ىلا نب دیم اندح 6
 حصتلاو « ةاكّرلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإ ىلع ةي للا لوسر تعيب : لاق هللا دبع نب ٍريِرَج نع

 .[0ال : ثيدحلا رظنا] ٠ ملجم لكل ٠

 ةراّفك ةالصلا باب - ؛

 ٌتعمس :لاق قيقش ينئّدح :لاق شمعألا نع ىيحي انّنّدح : :لاق ٌدَّدسم انثذح 6

 يف كيرلا لوسر لوق ظفح میا :لاقف هنع هللا يضر َرمع دنع ًاسولج اًنكا لاق ةد

 هلهأ يف لُجرلا نتف : كلف: ويرحل د اهيلع وأ - هيلع كَل :لاق . هّلاق امك « انأ : تلق ؟ةنتفلا
 + ديزأ اذه نيل :لاق . يهنلاو ُرمألاو ة ةةدصلاو ٌموصلاو ةالصلا اهي هراجو هيلو هلام

 1 يلا لاق « رحبلا جومي امك ٌجومَت يتلا ةنتفلا نكلو
 ناكأ ا كل اذا لاق « رسک : لاق ؟حَتفُي مأ رسيا : لاق . ا اناب او

 ‹ طيلاغألاب سيل ُثيدحب ُهَنْ هتثَّدَح نإ يللا . معن : : لاق ؟ٌبابلا ٌملعَي ٌرمع

 . مَع بابلا :لاقف « هلأسف ًاقورْسَم انْرمَأف « ةفيَذُح لست ْنأ انهف

.[V* 41 TOA « 866 2 ° : يف هفارطأ - ٠۲ثيدحلا] ٠١ 

 نع ٌيِدْنلا نامثع يبأ نع يملا َناميلُس نع عيَرز نب ديزي انئّدح : 0 00

 وه | لزنأف « ُةَربخأف اب يلا ىتأف ء لبق ةأرما نم باصأ الجر َّنأ» :ٍدوعسم نبا
 | لوسر اي :ٌلُجَولا لاقف € باع ايلا هذي تسل نإ لَا نم ادو راهتلا قرط وكلا

 .[4741/ : يف هفرط_ 017 :ثيدحلا] < ا مهلك ينا عوج : لاق ؟ اذه يل

 اهِتِقَّوِل ةالصلا لضف بابه

o۷لاق هش اخ لاق كلملا ٍدبع نب ماشه ديلّولا وبأ انثذح  Eرازيعلا نب  

 راد ىلإ اشا رادلا هذه بحاص ل َينابيَّشلا ورمع انأ تعمس لاق ينربخأ

 مث :لاق . اهتقَو ىَلَع ةالصلا : لاق ؟هللا ىلإ ُثحأ لمعلا يأ : هك E هللا دبع

 Ma لاق .هللا ليبس يف ٌداهجلا : لاق ؟ يأ مث :لاق .ِنيَدِلاولا وب مث : لاق ؟ّيأ
 VoYE]. هوا ٠۲۷ : o YVAY ثيدحلا] 200 ٠

 ام
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 ۱۳۹ ةالصلا تيقاوم باتك-14

 ةرافك ُسمخلا ثاولصلا باب- ؟

 نع ديزي نع ٰيدرواردلا مزاح يبأ نبا ينٿدح :لاق ةزمَح نب ٌميهاربإ انثّدح 2 ۸

 ایک هللا لوسر م 0 هنأ ةريره يبأ نع ٍنمحرلا دبع نب ةَملَس يبأ نع ميهاربإ نج

 ؟هنَرَو نم يقبُي كلذ لوقت ام اسمح موي لك هيف ليتغي مكدحأ بابي رهن نأ ول متي" : :لوقي

 . «اياطخلا هب هللا وحمي سمخلا ٍتاولصلا لَكَ كلذف : لاق .ًائيش هِنَرَد نم يقبُي ال :اولاق

 اهتقو نع ةالصلا عييضت باب-۷

 ٌفرغأ ام :لاق سنأ نع َناليغ نع ٌيدهَم انثدح :لاق ليعامسإ نب 'یسوم انثّدح - 8
SS؟اهيف متعتص ام متْعَص َسيلأ :  

Eنع ةادحلا ةديبغ وبأ يلصاو نب دحاولا دبع انربخأ  

 ها ل ولاا ل

 . تحيض دق ةالصلا هذهو

 .هّوحن داور يبأ نب نامثع انربخأ ع ٌيناسرُبلا ركب نب دمحم انثّدح :ةكب لاقو

 لجو رع هير يجانُي يّلصملا باب- 4

 : ءال ئبنلا لاق :لاق سن نع ةداتق نع ٌماشِه اند : لاق ميهاربإ نب ملسُم انئّدح - ۳۱
 .«ىَرسُيلا همدق تحت ْنكلو « هنیمی هنيِمَي نع لفي الف « هّبر يجانُي یلص اذإ مكدحأ لإ

 .هيَمَدَق تحت وأ راسي نع ْنكلو « هيدي َنيب وأ ُهَماَدَق لفي ال : ةداتق نع ٌديعس لاقو

 0 ژر ور و رووا ه# 7
 .همدق تحت وأ هر اسي نع ْنكلو « هنيمي نع الو هيدي َنْيَب قْزبَي ال : ةبعش لاقو

 نا لكل قطب نع SRS : الك يبنلا نع سنأ نع ٌديمح لاقو
 .[431 417437 0 500,711 :ثيدحلا رظنا] . «(همّدق تحت وأ

 نع ست نع ةداتق اننَدَح :لاق ميهاربإ نب ؛ دیر انتًدح :لاق َرمُع نب ُصفَح انئّدح - ۲
 نيب نربي الف قرب اذإو ٠ بلكلاك هيَعارْذ طّسِبَي الو « دوجشلا يف ذ اولدتعا» : لاق هلي عيبنلا

 Coc NVC NT o NY ef 2 ا ر ىج ات امته« هم وغ لو



 ةالصلا تيقاوم باتك- 4 1

 رحلا ةَدش يف ٍرهظلاب داربإلا باب۹

 نب ٌحلاص لاق َناميلس نع ركب وبأ انََدح لاق اا رولا اندح 4-۳

 نع َرمع نب هللا دبع ىلوم عفانو ةريَرْه يبأ نع هذيغو نمحرلا دبع جرعألا انزع نايك

 « ةالصلا نع اوُدربأف ُرَحلا ّدتشا اذإ» : لاق هنأ ال هللا ٍلوسر نع ُهاّدح امهّنأ مع نب هللا دبع

 .[ة ع 077 ثيدحلا] هدم

 رظتنا : لاق وأ ذرب درب :لاق هلا لو يملا ودل لق ر يأ نع به نب

 َءيف انيأر ىّتح « ةالصلا نع اودربأف وحلا ٌدتشا اذإف « منهج حيف نم ٌرحلا ةَّدش : لاقو  ؤظتنا

٥ E5542م9: : يف هف ارطأ_  < [Yo 

 نب ِديعَس نع ّيرهْرلا نم ةانظفح : لاق ُنايِفُس انتدح : لاق هللا ٍدبع نب ولع انثّدح - ۳٢
 نم رحلا دش َّنإف « ةالصلاب اود ربأف وحلا ًدَتشا اذإ» : لاق يب يبنلا ٍنع ةريره يبأ نع ٍبّيسملا

 . [077 : ثيدحلا رظنا] . . منهج حیف

 شا ؛ : ِنيَسَفَتب اهل َنْأف ٠ ‹ ًاضعب يضعتب لكأ ٌبر اي : تلاقف ابر ىلإ ٌرانلا تكتشاو» - ۷

 .؛ٍريِرِهْمَزلا نم َنودجت ام ٌدشأو « ٌرحلا ّنم َنودجت ام دشا وهف «ِفيصلا يف سنو «ءءاتشلا يف

 ۳۲٠۰[. : يف هفرط_ ٥۳۷ ثيدحلا]

 نع حلاص وبأ انتلح شمعألا اتثدح : لاق يبأ اننَدح : لاق ٍصُْمَح نب ُرمُع انثّدح ۴۸

eeنا اا مَنهَج حيف نم ٌرحلا ةَدش َّنإف رهطلاب اودربأ» : لكي هللا ٌلوسر لاق :  
 ۳۲١۹[. : يف هفرط ٥۳۸ ثيدحلا] . شمعألا نع َةناوَع وبأو ىيحيو

 ٍرَفَّسلا يف ٍرِهّظلاب داربإلا باب- ٠

 ىلوم ٍنّسحلا وبأ * هاهم انثّدح“ لاق ٌةبعش انّنَّدح : لاق سايإ يبأ نب مدآ انئثّدح - ۹

 e لاق ّيِرافِلا ود يبأ نع بهو نب يز تعمس : لاق هللا ميت ينبل

 ىتح .د أ :هل لاقف َنْذَوُي نأ دارأ مث . ذرب :ةكلكي خيبنلا لاقف ٠ رهّطلل َنْذُي نأ ذولا دار

 ا کک :46 يتلا لاقف « لولا ءي انأر

 ةّرجاهلاب يّلصُي ةي e e .لاوزلا دنع هللا تقو باب- ١١

 َّنأ كلام نب ُسنَأ ينربخأ : لاق ٌيرهْولا نع يعش انربخأ :لاق ِنامّيلا وبأ انثّدح - ٠



 A ةالصلا تيقاوم باتك- 4

 ركذف « ةعاسلا َركَذَ رنلا ىلع ماقف « َرهظلا ىَلصف نسمشلا ِتّئا َنيح جرح ل هللا لوسر

 ءيش نع ينولأْسَت الف « َلاسَيلف ءيش نع لاسي نأ ٌبحأ نم : لاق مث « ًاماظِعًارومأ اهيف ن

 .«ينولَس» لوقي نأ َرثكأو « ءاكبلا يف ٌسانلا رثكأف . ءاذه يماق يف ُتمُد ام مكتربخأ لإ
 لوقي نأ َرثكأ مث «ةفاذح كوبأ» :لاق ؟يبأ نم :لاقف ٌئمهّسلا ةفاذُح نب هللا دبع ماقف
 ls mE :لاقف هیتبکر ىَلَع مع كربف . «ينولَس»

 ٍريَحلاك َرأ ملف < طئاحلا اذه ٍضرُع يف آفنآ ُراّئلاو ُةّنجلا ىلع ْتَضِرُع» :لاق مث .ٌتكسف
 .[97 :ثيدحلا رظنا] . «شلاو

 َناک» ةَدرب يبأ نع لاهنملا يبأ نع ٌةبعش انّنَّدح :لاق َرمع نب صفح انثّدح - ١
 يّلصُيو « ةئملا ىلإ َنْيِيّسلا نيب , ام اهيف أرقيَو « هّسيِلَج فرع انُدَحَأو ٌحبصلا يلصُي لكي ئبنلا

 « يح ُنسمشلاو عجر ٍةنيدَملا ىطقأ ىلإ بهذي انُدَحَأَو رصعلاو « ُسمشلا ِتلاز اذإ َرهظلا

 رطش ىلإ :لاق مث - را مدا . برملا يف لاق ام تيس

 .«ليللا ثلث وأ» : لاقف ةرم هيل مث : ةبعش لاق داعم لاقو . (-ليللا
 VY1< 2492 OAc]. ها يف هفارطأ - 011١ ثيدحلا]

 نب دلاخ انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق - ٍلِتاقُم نبا ينعي - دمحم انثّدح - ۲

 اذإ اًنك» : لاق كلام نب سنآ نع مونَرُملا ثلا دبع نب ركب نع ُناطَقلا ٌبلاغ يتثدح نمحّرلا دبع

 ۳۸١[. :ثيدحلا رظنا] . حلا َءاقَّثا انبايث ىَلَع انذّجس رئاهّظلاب لي هللا لويمر فكاف

 رصقلا ىلإ ٍرِهّظلا ٍريخأت باب_- ١١

 نب ٍرباج نع ٍرانيد نب ورمع نع ٍديِز نبا وه ٌداَمَح انئَّدح : لاو تامل ون أ انثّذح - © نحو

 تلو لاو يا وا ل نع هلك يبلا َّنأ سابع نبا نع ٍديز
 ٥٦۲ « ۱۱۷٤[. :يف هافرط_ 047 ثيدحلا] 0 : لاق ؟ةريطم ةليل يف ُهَّلعل :ُب وُيَأ لاقف < َءاشعلاو

 ير ب يع دا وبا قوب را تف ونا

 ةشئاع َّنأ مامر تعا ا کک انثّدح - ٤

E TD 

 ةا هلل ر و تاع ی ا و خلل لا لاق ديف ف يب

 :ثيدحلا رظنا] . اهترجح نم ُءيفلار ھظَ مل« اه ترجح يف ن ثلاو ˆ ا ل ٥۲۲ ١ ٠٤٤[.



 ةالصلا تيقاوم باتك- 4 ١

 ناك : تلاق ةشئاع نع ةورُع نع ّيرهزلا نع َةنييُع نبا انربخأ : لاق ميعن وبأ انثّدح- 41

 . دعب ٌءيفلا ٍرَهظَي مل ٠ « يترجح يف ٌةعلاط ُسسمشلاو رصعلا ةالص يَلَصُي هلي يبنلا

 .[056 ٥٤٤ « 0۲۲ : ثيدحلا رظنا]

 . (رهظت نأ لبق ٌنسمشلاو» :ةصفح يبأ ٌنباو ٌبيعُشو ٍديِعَس نب ىبحيو كلام لاقو 5

 ةمالَس نب ِراَيَس نع ٌفوَع انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق لتاقم نب دمحم انثذح- ۷

 يصب هلي هللا لوسر ناک فيك : يبأ هل لاقف « ٌّيمّلْسألا ةزرب يبأ ىلع يبأو انآ ٌتلخد : لاق

 ىلصيو.« قيمتعلا فحل يعد اىلوألا اهتوعذت يتلا  ريجهلا يّلصُي ناك : لاقف ؟ةبوتكملا
 ىف لافاا تيتو ٠ يح لاو ةنيدعلا يهنأ يف هلو ىلإ :اذعأ مجرب ف ” رصعلا

 اهلبق مونلا هركي ناكو « َةمَتَعلا اهتوعذت يتلا ءاشعلا نم َرْخَوُي نأ ُبِحتسَي ّناكو . ا

 .ةئملا لإ َنيِفَسلاِب ارقي ةو و اهَسيِلَج لجرلا فرع َنيح ةادّعلا ةالص نم لتفني ناكو . اهّدعب ثيدحلاو

 014١[. : ثيدحلا رظنا]

 ص 0 ا ل ا ا -

 .[۷۳۲۹ « +26٠ « ٥۰۵۱ :يف هفارطأ- 6۸ كيدغتلا]!: لا د

hs 4ٍنب لهَس نب ٌنامثع نب ركب وبأ انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : دب لاك  

 يج انجرخ علا ٌرهُظلا زيزعلا ٍدبع نب َرمع عم انيَّلَص : لوقي ةمامأ ابأ ٌتعمس :لاق « فيتح

 ؟تيلص يتلا ة ةالصلا هذه ام مَع اي : ٌتلقف < ٌرصَعلا يلصي ١ انذجوف كلام نب ٍسّنَأ ىلع انلخد

 e E لاق

 وبأن يارم ىلإ سالا بقل شرت سلاو رصعلا يلي ا وسر نک

 .هوحن وأ ٍلايْمَأ ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم يلاوعلا ضعبو « ٌةعفترُم سمشلاو

 .[0 1448 : ثيدحلا رظنا]

 SS ا لاق

 :ثيدحلا رظنا] 0٤۸ « ٠١١[.



 ةةالصلا ثيفاؤم باتت , , ...٠ ٠ ١

 رصعلا هتاف نم مثإ باب- ٤

ooال4 هللا لوسر نأ رمع ٍنبا نع عفان نع كلام انربخأ : لاق َفُْسوي نب هللا دبع انئّدح -  

 . «هّلامو ُهّلِهأ رت د امَّنأك رصعلا ةالص ةتوفت يذلا» : لاق

 رصعلا ُكَرَت نم باب ©
 نع ٍريثك يبأ نب ىيحي انئَّدح :لاق ماش انثّدح :لاق ميهاربإ نب هلشُم انثّدح ۔ ۴۳

 ةالصب اورکب : لاقف « ميغ يذ موي يف ٍةورَغ يف َةديُبَعم انك : لاك ىلملا بأ نم الق يب
 .«هلمع طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم :لاق لَك يبنلا إف ٠ رصعلا

 .[095 : يف هفرط_ 557 ثيدحلا]

 رصعلا ةالص ٍلضف باب- ١5

 نع سيق نع ليعامسإ انثّدح :لاق َةيِواعُم نب ٌناورَم اًنئَّدح :لاق ٌيديمُحلا انثّدح 4
 امك مكر دورتس مكنإ :لاقف - ردبلا ينعي ليل رمقلا ىلإ َرظنف كي يبنلا دنع انك : لاق برج
 عولط لبق ةالص ىلع اوبّلْغُت ال نأ متعطتسا نإف « هِتيؤُر يف َنوماضت ال < , رمقلا اذه نورت

 لاق ورا لَو یل عولُط لب ر دَ ْحيَسَو » أرق مث « اولعفاف اهيؤرغ لبقو سمشلا
 .[1/ 4705 ۷٤۳٤ ۷٤۳ , 1۸01 مالا" :يف هفارطأ_ 564 ثيدحلا] . مکتتوفت ال < اولعفا : ليعامسإ

 نع جرَعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انتدح :لاق َفسوُي نب هللا دبع انثدح _ 0

 ًدوعمتجيو « راهنلاب ٌةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف َنوبقاعتيلا : لاق ةا هلل هللا لوسر نأ ةريرُه يبأ

 ا و ٍرهلأسَي : ا ل ء رصعلا ةالصو ِرجقلا ةالص يف

 .«نولصُي مهو ئُهانيتأو « َنوُلَصُي مهو مهانكرت :َنولوقيف ؟يدابع مُثكرت فيك
COARSE 

 بورغلا َلبق ٍرصقلا َنِم ةعكر َكردأ نم باب-۷

 لاق : 00 يرعب رباع ال ياو تق نع احا لاق ٍميَحُوبأ انثّدح - 7
 ميلف سمشلا ب ُرْغَت نأ لبق ٍرصعلا ةالص نم ةدجس مكدحأ ةلردأ اذإ» : كي هللا لوسر

 .«هتالص يلف يسمشلا حط نأ لبق حبلا الص نم ةد لردأ اذإو « هال

 08٠[. « 0۷۹ : ىف هافرط_ 555 ثيدحلا]

 نع باهش نبا نع ٌميهاربإ ينثدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح _ ۷



 ةالصلا تيقاوم باتك 4 +١

Oفلس اميف مكؤاقب امّنإ :  

 ا يتوأ ٠ سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب امك ممألا نم مكلبق

 ليجنإلا ُلهأ یوا هك اطار ًاطاريق اعا ورع اهلا ا ا
 نآرقلا انيتوأ مث SRE : ٍرصعلا ةالص ىلإ اولمعف < ليجنإلا

 ا ٍنيِباتكلا لهأ لاقف < طاب نبل اا سمشلا بورغ ىلإ انلمعف

 رع هللا لاق :لأق ٠ . المع رثكأ انك ٌنحنو « اطاريق ًاطاريق انتيطعأو نيَطاريق نيطاريق ِءالؤه

 . ءاشأ نم هيتوأ يلضق وهف : لاق .ال : اولاق ؟ءيش نم مكرجأ نم مكُملَظ له : لجو

 Vo «VEY] » ۲۱+0 17509471759 ‹ 7772: يف هفارطأ 5519 ثيدحلا]

 نع يسوم يبأ نع ةدرُب يبأ نع ٍديِرُب نع ةماسأ وبأ انئّدح : لاق بيرك وبأ انثّدح _ 00۸

 ىلإ المع هل نولمعَي موق جاتسا لجر لمك ىّراصنلاو دوهيلاو َنيملسملا لكم : لک خربنلا

 0 ل ل اولاقف ‹ ٍراهنلا فصن ىلإ اولوعف ٠ يللا

 كل :اولاق رصعلا ةالَص َنيح ناك اذإ ىتح اولمعف « ٌتْطَرش يذلا ُمكلو مكموي لا

 .«نيقيرفلا رجأ اولمكتساو «ُسمشلا ِتَباغ ىتح مهموي ةّيقب اولوعف ًاموق ٌَرَجأتساف .انلوع ام

 .[۲۲۷۱ : یف هفرط_ 56/8 ثيدحلا]

 ءاشعلاو برغملا َنيِب ضيرملا ُعمِجَي :ًءاطَع لاقو .برغملا ٍتقو باب ۸

 انئّدح :لاق عيعازوألا انثّدح :لاق ديلولا انَتَّدح :لاق نارهم نب دمحم انثّدح _ ه۹

 :لوقي حبدخ نب فار ٌثعمس : :لاق ٍجيدَح نب عفار ئلوم بیه نب ءاطع وه ٌيَشاجُنلا وبأ

 . (هلبن عقاوَم م رص هنإو اندحَأ ٌفرصنيف « كب ئبنلا عم برغملا يَلصُن اتك

 ا 0 ل كلاب 0۰

TTكلن  Eااو توا 0 يعن  

 ناك وأ اوناك ضلوا قا ايوا مهآر اذإو « َلَّجع اوعمتجا مهآر اذإ : :ًانايحأو ًانايحأ

 .[658 : يا ثيدحلا] ٠ هك اي ئبنلا

 . «باجيجيلاب ترار اإ برغملا للا عينلا عم



o۲ديز نب َرباج ٌثعمس : لاق رانید نب ورمع انَّّدح : لاق ةبعش انّئَّدَح : لاق مدآ انثّدح  

 ٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ًاعيمج ًاينامثو « ًاعيمج ًاعبس ايب ئبنلا ىلص» : لاق سابع نبا نع

 ءاشعلا برغملل لاقُي نأ هرك نم باب 9

 ٍنيسحلا ٍنع ِثراولا دبع انثدح : :لاق ورمع ُنب هللا دبع وه - ٍرَمعَم وبأ انثدح _ ۳

 ُهكَتبِلْعَت الد : لاق لك عيبنلا َّنَأ ه ةينّرُحلا هللا دبع ينتَّدح : لاق ةَديِرُي نب هللا ٌدبع انّئَّدح :لاق

 .«ٌءاَشِعلا يه :لوقتو ُبارعألا لاق « برغملا ُجكِتالص مسا ىلع ُبارعألا

 ًاعساو ُهآَر نمو « ٍةمتعلاو ءاشعلا ركذ باب ٠

 ول» :لاقو . "ٌرجفلاو ٌءاشعلا َنيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ» ايب ئبنلا نع نع ةريرُه وبأ لاق

 نمو # : ىلاعت هلوقل ءانغتلا لوفي نأ راغل او وير م

 معاف ءاشعلا ةالص دنع ال ئبنلا ُب وانت انك» :لاق اس وم يبأ نع كيو الآ رك

 متعأ» :ةشئاع نع مهضعب لاقو . «ءاشلاب هلي ئينلا متعأ» ةشئاعو سابع نبا لاقو .' 0
 ناك» :َةزدب وبأ لاقو . َءاشعلا يلصُي ي يبنلا ناک» :#راج لاقو . « ةمتعلاب ا ئبنلا

 َرمع نبا لاقو .«ةرخآلا ًءاشعلا لَك ئبنلا َِخَأ» : سن زأ لاقو . (ءاشعلا رخ 4 وُب يي ئبنلا

 . «ءاشعلاو برغملا ايي عوبنلا ىلص» : ! مهنع قا ضر سنع ياو ایا وأو

 :ملاس لاق ٌيرهُزلا نع نسوي انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٌنادبَع انثّدح _ ٤
 ا ا هلا وسر انل یلص : لاق هللا دبع ينربخأ

 ىقب ال اهنم ةنس ٍةئم سأر نإف « هذه مكتليَ مي برأ : لاقف انيلع َلبقأف فرصنا مث ةمتعلا

 .[115 :ثيدحلا رظنا] . الح أ ضرألا ٍرهظ ىّلَع وه

 اورّخأت وأ سانا ٌعمتجا اذإ ءاشعلا ٍتقو باب - ۳١

 ورمع نب ٍدمحم نع ميهاربإ ِنب دعس نع ٌةبعش اند : لاق ميهاربإ نب ب ملسُم انثدح _ 0٥

 يلصُي ناک : لاقف الب يلا ةالص نع هللا دبع نب رباج انلأس» : لاق ىلع نب نّسحلا نبا وه -

 ٌسانلا ٌرثك اذإ :ًءاشعلاو « ْتِبجَو اذإ برغَملاو « ٌةّيح سمشلاو رصعلاو ؛ ةرجاهلا ّرهظلا

 ٠٠١ :ثيدحلا رظنا] ٠ «سّلَغب َحبَصلاو « رخ اوُلق اذإو « َّلَجَع

 ِءاشعلا لضف باب 5

 َّنأ ةورُع نع باهش نبا نع ِليَقُع نع ُثَّللا انّنَدح : لاق ٍريكُب نب بحي ب انثدح _ 555



 ملف « « ٌمالسإلا َوْشفَي نأ لبق َكلذو « ءاشعلاب ةليل الك رن هللا لوسر متع : تلاق ُهْثَربخأ ةشئاع
 نم ٌدحأ اهرظتني ام :ٍدجسملا ٍلْهَأل لاقف َجَرَحف .ٌنايبصلاو ُءاِسْنلا مان یا ىلع يرعب
 ۸٦٤[. « 857 « 219 : يف هفارطأ 575 ثيدحلا] . «مكريغ ضرألا لهأ

 سوم يبأ نع ةدرُب يبأ نع ٍديَرُب نع ةماسأ وبأ انربخأ : لاق ءالّعلا نب دمحم انثّدح - 0۹۷

 ا يبنلاو - َناحْطُب عيقب يف الور ةنيفسلا يف يع اومدلق نيذلا يباحصأو انآ تنك : : لاق

 انآ يك بلا انففاوف « مهنم رَت وليل لك ءاشيلا ةالص دنع الب يبنلا ُب وانسي ّناكف  ةنيدملاب
 جرخ مث < « ليلا ٌراهبا ىتح ةالصلاب متغأف « هرمَأ ضعب يف ٍلغْشلا لضعب , هلو < ىباحصأو

 ةمعن نم لإ « اورشبأ ْمكِلْسِر ىَلَع :ُةرَضَح نمل لاق ةتالص ىضق الف . مهب ىّلصف لك عينا
 ةعاسلا هذه ىلص ام» :لاق وأ ؛مكريغ ةعاسلا هذه يّلصُي سانلا نم ٌّدحأ سيل هنأ مكيلع هللا

 نم انعمَس امب انحرف انْعَجرْف» :اىسوم وبأ لاق :لاق نيتملكلا ّيأ يردي ال . «مك ريغ ٌدحأ

 . 6 وللا لوسر

 ٍءاشعلا لبق مونلا نم ُهّركُي ام باب "9

 ُءاذَحلا ٌدلاخ اَنَتَدَح :لاق ْعفَقَّتلا باّمولا دبع انربخأ : لاق مالّس نب دمحم انثدح 4
 ٌثيدحلاو ءاشعلا َلبق مونلا هركي ناك اي هللا لوسر ْنأ» ةْرْرَب ىبأ نع ٍلاهنملا يبأ نع
 ٥٤١ « ٥٤۷[. :ثيدحلا رظنا] . «اهذعب

 َبِلُع نمل ءاشعلا لبق مونلا باب ٤

 :ّناسيك نب حلاص لاق َناميِلس نع ركب وبأ ينثدح : لاق نامیلس 1 س نب بويأ انثدح 5

 :رمع هادان ىتح ءاشعلاب ايك هللا لوسر متغَأ» : تاق ةشئاع َّنأ ةورغ نع باهش ْنبا ينربخأ

 : لاق . YY لاقف جرخف . نايبصلاو ًءاسنلا مان ب ةالصلا
 لااا ىفشلا تف ا اوناكو « ةنيدملاب لإ ذئموي ىَلصُي الو

 .[6055 :ثيدحلا رظنا] .(ٍلّوألا

 عفان ينّربخأ : :لاق جيرج نبا يتربخأ : ا حالا 0 هاد

 سيلا : ل ضم ل ار لالا حجما

 ناكاذإ ار مأ اهمذقا لا ع نبا تاكو (مكريغ# ةالصلا ُرِظنْنَي ضرألا لهأ نم ٌدَحأ

 . ءاطعل تلق : جيَرُج نبا لاق « اهّلبق دقي ناكو . . اهتقو نع مونلا ُهَبلْعَي نأ ىَشْخَي : د ال



 ۱۷ ةالحلا تقاوم تاتک ت۹

 سانلا دقر ىتح ءاشعلاب ةليل كو هللا لوسر متعأ» : لوقي سابع نبا ٌتعمَس : لاقو_-هال١

 نبا لاق : ءاطع لاق .ةالصلا : لاقف باطخلا نب ٌرمع ماقف « اوظقيتساو اودقَرو « اوظقيتساو

 :لاقف هسأر ىلع ُهدَي ًاعضاو < ءام هْسَأر ُرطقَي نآلا هيلإ رن يك كي للا يبن جرخف : : سابع

 لكَ ئبنلا عضو فيك : ًءاطع ٌثبثتساف . «اذكه اهوُلصُي نأ مهّترمأل يتمأ ىَلَع ّقشأ نأ الول

 عضو مث « ٍديدِبَت نم آئيش ههباصأ نيب ءاطَع يل هدف ؟ساتع نبا ةأنأ امك هت هسأر ىلع

Nفرط هاهبإ سَم ىتح سأرلا ىَلَع كلذك اهرم  

Es SSالول» :  

 :ةزوم EA ننال دمار نك د

 اهريخأت ٌبحتست هيب ٌيبنلا ناك

oVلاق سنأ نع ليوطلا ٍديَمُح نع ةدئاز انَنَدَح : لاق ٌئيبراحملا ميحرلا بع انئّدح - : 

 امأ « اومانو ُسانلا ىّلص دق : لاق مث ىَّلص مث « « ٍليللا ففصن ىلإ ءاشعلا ةالص يك يبنلا َرْخأ»

 عمس ٌديمح يّئَّدح بويأ نب 'ىيحي انربخأ : ميرم يبأ نبا دازو «اهومثترظتنا ام ةالص يف مكنإ

 .[10819 « ۸٤۷ ۰ 3516 3555 :يف هفارطأ هالا ثيدحلا] . ذئتليل هوتاخ صيببَو ىلإ ُرظنَأ ينأك : ًاسنأ

 ِرجفلا ةالص ٍلضف باب ١

 : هللا دبع نب ٌريرَج يل لاق ٌنسيق ف اند غا ر ا لاق ٌدَّدسُم انثّدح هال“

 اذه نورت امك مكبر َنْورَتس مكن امأ :لاقف رّدَبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ ايب ئيبنلا دنع انك

 عولط لبق ةالص ىلع وبلغت ال نأ متعطتسا ناف « هتيؤر يف - نوهاضت ال وأ - ٌنوُماضت ال

 2 ةعر ورب مو ر رک لا وص وو ںی س
 . © ابيورغلبق لو نيِمّشلأ لطلب كير دص َحَيَسَو :  لاق مث .«اولعفاف اهبورُغ لبقو سمشلا

 ٠٤٤[. :ثيدحلا رظنا]

 نب ركب يبأ نع ةرمج وبأ ينئّدح ٌماّمه انثّدح :لاق ٍدلاخ نب ٌةبْدُه انثدح - 4
 . (ًةنجلا لخد ِنيدْرَبلا ىَلَص نَم» : لاق ايك هللا لوسر َّنأ هيبأ نع ئسوم يبأ

 . اذهب هربخأ سيق نب هللا دبع نب ركب ابأ َن َّنأ ةرمج يبأ نع مامه انئَّدح : ءاجر نبا لاقو

 نع هيبأ نع هللا دبع نب ركب يبأ نع ةرمج وبأ انثَّدح ٌمامه انثَّدح َناَبَح نع ٌقاحسإ انثّدح

 ر ١ ١ يكسو يج هلم . لكي ئبنلا



 ةالصلا تيقاوم باتك- 4 ظ ١8

 رجفلا ٍتقو باب ۷

 ُهَنَدِح ِتباث نب ديز نأ سنا نع ةداتق نع ٌماَمَه انلَدح : لاق مصاع نب وُرمع انثدح -

 وأ نيسم ٌردق :لاق ؟امهتيب مك : تلق . ةالصلا ىلإ اوماق مث ؛ ويي يبنلا عم اوُرَكسَت مهنأ

 . [۱۹۲۱ يف هفرط- ا ا كل

oVo 

 يح اضم سوال 5 نور وخلا

 ايلصف ةالصلا ىلإ ةَ هللا عيبن نن ماق امهروحّس نم اغَرف اًملف « ارّكست ٍتباث َنب یزو كيلا يبن

 رقي ام ُردَق :لاق ؟ةالصلا يف امهِلوخُدَو امهروحّس نم امهغارَف نيب ناك مك : سنأل انلق

 .[11715 : يف هفرط_ 51/7 ثيدحلا] . (ةيآ نيسمخ ٌلَجرلا

 مس هنأ مزاح يبأ نع َناميلُس نع هيخأ نع يسيرا يب أ نب ليعامسإ انثّدح - ۷

 عم رجفلا ةالص ٌكِردُأ نأ يب ٌةعرس نوكي مث يلهآ يف ٌركستأ تنك : :ٌلوقي ٍدَعَس نب لهَس

 ١[. 9 : يف هفرط - هالا/ ثيدحلا] . داك هللا لوسر

 أ :لاق باهش نبا نع ٍليقُع نع يللا انربخأ : لاق كب نب ىبحي انئدح - ۷ ۷۸

 سا فا لوس ع شب تاسوملا ةاسن ر : تلاق هت ربخأ ةشئاع نأ ريبألا نب ةورُع

 ّنِم ٌدحأ َنِهفِرعَي ال ةالصلا َنيضقَي نيح ٌّنهتويب ىلإ َنبلقني مث ٠ « ٌنهطورمب ِتاعْملَتُم رجفلا

 .[7 7/7 :ثيدحلا رظنا] . « اَلا

 ةعكَر رجلا نم كَردأ نَم باب-۸

 نعو ٍراسَي نب ءاطَع نع ملسُا نب ب ديز نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح 3 ۹

 نم َكَّردأ نم» : لاق ال هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ُهَوئُدحُي جرعألا نعو ٍديعَس س نب رسب

 نأ لبق رصعلا نم ةعكَر َكَردأ نمو « َحبصلا كلردأ دقف ُنسمشلا حطت نأ لبق ةعكر حبصلا

 ٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «(رصعلا َكَّردأ دقف ٌسمشلا بغت

 ةعكر ةالصلا ّنم َكَردأ نَم باب - ۹

1 

 ٍدبع نب ةملَس يبأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ : لاق َفُّسوي نب هللا دبع انئّدح - ۲

 تالصلا َكَردأ دقف ةالصلا ّنم ةعكر َكَردأ نَم» : لاق فيش | لوسر َّنأ ةريرُه يبأ نع نمحرلا

 ]0۷۹ هوك :تيدجلا را

 ٌنسمشلا َعِفَترَت ىتح رجفلا دعب ةالصلا باب-١

 سابع نبا نع ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ٌماشِه انَتَّدح :لاق ٌرمع نب صفح انثدح - ١



 دعب ةالصلا نع ىهن لي يبنلا نأ « ٌرمع يدنع مهاضرأو « نوُيضرَمٌلاجر يدنع َدِهَش» :لاق

 1 . «َبْرْعَت ىتح ٍرصعلا دعبو ُسمشلا قرش ىتح حبصلا

 :لاق سابع نبا نع ةيلاعلا ابأ ٌتعمس ةدانق نع ًةبعش نع ىيحي ىنئّدح :لاق ٌدّدسم انثّدح

 اذه دان سدح

 ينربخ أ :لاق يبأ ينربخأ : لاق ماشه نع ٍديعَس نب ىيحي انّثدح : لاق ٌدَّدسُم انثدح - ۲

 .«اهبورغ الو ٍسمَّشلا عولط مُكِتالصب اووحت ال : لك هللا لوسر لاق : لاق َرمع نبا
 YY « 114 < 11۹9۲ 2 OA] » همه : : يف هفارطأ - 0٥۸۲ ثيدحلا]

 اورُخأف سمشلا ٌبجاح علطاذإ» : ةا هل | لوسر لاق : لاق هع نبا ينئّدح :لاقو -
 دع بات كح ةالصلا اورُخأف سمشلا ٌبجاح باغ اذإو ؛ عفترت ىبح ة ةالصلا

 .[۳۲۷۲ : يف هفرط_ 587 ثيدحلا]

 نع نمحرلا دبع ِنب ٍبيِبُح نع وللا يع نع ةماسأ يبأ نع ليعامسإ نب ديب انئدح - 5

 نعو « ٍنيَنسيل نعو « يتعب نع ىهن لڳ ہلا لوسر ّنأ» :ةريرُش يبأ نع مصاع نب صفح

 دسك ا ميو عرس ع سل نيتالص

 .ءامسلا ىلإ هجرفب يضفي دحاو بوث يف ءابتحالا نعو ¢ ءامصلا لامتشا نعو

 :EYA ا اا «ةسّمالملاو « ةذبانملا

 سمشلا ٍبورُغ لبق ًةالصلا ىّوحتَي ال باب ١"

 نأ , رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح - 92
 .«اهبورغ دنع الو « سمشلا عولّط دنع يلصيف مكدحأ ىرحتي ال : لاق هَ هللا لوسر

 0 انثّدح ا هللا دبع نب زيزعلا دبع

 E رسل ا ا ع

 .11996 19971854 ۱۱۹۷ ۰ ۱۱۸۸ :يف هفارطأ_ 087 ثيدحلا] . « مشا بيَت

 :لاق حيلا يبأ نع ةبعش انّنَدح : لاق ٌرَدنغ اننَّدح : لاق َنابأ ُنب دمحم انئّدح - * د

 انّيحَص دقل الص ٌدوُلَصَتل -- :لاق ةيواعُم نع فد ناب نب نارمح تیس

 . رصعلا دعب نيتعكّرلا : ينعي د . (امهنع 'ىهن دقلو . اهيَّلصُي هانيأر امف كي هللا لوسر

 .[71/55 : ىف هفرط_ 5417 ثيدحلا]
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EG ا ا ا البا A^ 

yT E 

 رجفلاو رصعلا دعب الإ ةالصلا هركي مل نَم باب -؟

 ةريرُه وبأو « ٍيعَس وبأو « ّرمع ُنباو « ٌُرمع ُهاور
 0 و

 يلصأ : لاق رّمُع نبا نع عفان نع َبوُيأ نع ٍديز ُنب ُداّمح انَنَدح نامعتلا وبأ انئّاح 8
 اوّرحت ال نأ َريغ « ءاش ام راهن الو ٍليلب يَلصُي ادحأ هنآ ال « َنوُلصُي يباحصأ ُثيأر امك

 .[0886 :ثيدحلا رظنا] . اهيورُع الو سوشلا عولط

 اهوحنو ٍتئاوفلا ّنم رصعلا َدعب ىَّلصُي ام باب - ۳

 نم سان ينلَعش :لاقو نيتعكر ٍرصعلا دعب , هلك ئبنلا ىَّلص» هيج

 تام عوس نأ ب نتقح :لاق نأ دحاولا دبع تاج :لا نبأ نت 0۹۰
 « ةالصلا نع لقت ىتح ىلاعت هللا يقل امو « هل هللا يقل ىتح امهكرت ام هب بهذ يذلاو» : تلاق

 . امهيَّلصُي لكي ئيبنلا ناكو - رصعلا دعب َنيتعكرلا ينعَت  ادعاق هتالص نم ًاريثك يّلصُي ناكو

 .«مهنع ُفَّفْحُي ام تحب ناكو « هت ىلع لمني نآ ٌةفاخم دجسملا يف امهيلصُب الو

LIT! co «0۹۲ ¢ يف هفارطأ 550 ثيدحلا] : ١ 

 : ةشئاع تلاق يبأ ينربخأ : لاق ٌماَشِ انَدح : لاق سات لاق ٌدَّدسُم انثدح - ا

 ٠۹۰[. :ثيدحلا رظنا] . طق يدنع رصعلا دعب نيتدجسلا ةا ٌئيبنلا كرت ام یا نبا )

  o۹۲لاق ٌعينابيشلا انّثَّدح :لاق دحاولا دبع انّثَّدح :لاق َليعامسإ نب سوم انثّذح :

 ایک هللا لوسر ْنكَي مل ِناتعکر» i ا

 . «رصعلا دّعِب ٍناتعكرو « حبصلا ةالص لبق ٍناتعكَر : ةينالع الو ًاَرس امهعَدَي

 1 نا

 aT :تلاق ةشئاع ىَّلَع ادهش اقورشتو

 .[097 « ۵٩۱ « 6۹۰ :ثيدحلا رظنا] . ( نيتعكَر



 و

 سلا فاصل اور ا : لاق د تح حيلتلا اذ ن

 :oor]. ثيدحلا رظنا] . «هلمع طبح رصعلا ةالص كرت نم : لاق

 ٍتقولا ٍباهَّذ دعب ناذألا باب "د

ys SS on 040نر اح ٥ 

e؛ اوعجعضاف < مكلتوأ انآ الب لاق . السلا نع اوما نأ تاعا لاق“.  
 ٌبجاح علَط لقو لك يلا ااف ا ةانيع هديلْغف هتلحار ىلإ ةهرهظ لالي َدنِسَأَو

 ضب هلل لإ : لاق . قلم ةو د يلع ْثّيقلأ ام : لاق ؟َتلق ام َنيأ ُلالب اي : لاقف « ٍسمشلا

 « ًأّضَوتف « ةالصلاب سانلاب ناف مق لالي اي « ءاش َنيح مكيلع اهّدرو « ءاش َنيِح مكحاورأ

 .[الةالا : يف هفرط - 60946 ثيدحلا] . «ىلصف ٌَماق تّضايباو ٌُسمشلا ٍتْعفتر ااملف

Ry ۳٦ 

 لاق . توت مشل تاك منوم يّلصأ ا السراب : لاق + نتيرت

 معلا ناتو ير ع لا ل ئل

 0 را علا

 ةالصلا كلت الإ ٌديعُث الو « اهّركذ اذإ ٌلَصِّيلف ًةالص ّيِسَن نَم باب - ٠"

 . ةدحاولا ةالصلا َكلت الإ ذي مل ةنس َنيرشع ةدحاو ةالص درت نم : ٌميهاربإ لاقو

o۹۷نع سن نع ةداتق نع مام انَدح :الاق ليعامسإ نب ىسومو ٍميَحُن وبأ انثدح -  

 ٌةرلَّصلا ِيِقَأَو © كلذ لإ اهل ةرافك ال )2 اهّركذ اذإ ٌلِصّيِلف ًةالص ّىسن نَم :لاق كو يبنلا

 لاقو ي َةوَلَّصلَأ وِقَآَو # : دعب لوقي هتعمس :ٌماّمه لاق :ىسوم لاق 4 ۍرڪزٳ

 .هّوحن كي ئبنلا نع ٌنسنأ انثّدح ةداتق اًمثَّدح ٌماّمه اتثدح : ناي



 اهلا نقار ياكك 001

 ئلوألاف ىلوألا تاولصلا ءاضق باب "8

 - ريثك يبأ نبا وه - اىيحي انثًدح :لاق ماشه نع اىيحي انّثّدح :لاق ٌدَّدَسُم انثدح _ ۸

 يلصأ تدك ام :لاقو مهّرافك ُبْسَي ٍقدنَحلا موي ٌرمع َلعَج» :لاق رباج نع ةملس يبأ نع

 .«برغملا ىَّلص مث « « ٌسمشلا ٍتّبَرغ امّدعب ىلصف َناحطُب انلزنف : لاق . ْتَب رغ ىتح رصعلا

 .[095 :ثيدحلا رظنا]

 ءاشعلا دعب رمسلا نم ٌةَركي ام باب 4

 : لاق ٍلاهنملا وبأ انثَّدح : لاق فرع ا لاق ىحب انئّدح لاق ٌدَّدسُم انثّذدح _ 8

 يلصي كيلا لوسر ناك فيك اننّدح : يبأ هل لاقف « ٌيملسألا ةززب يبأ ىلإ يب أ عم ٌتقلطنا»

 « ُسمشلا ضَحدَت َنيح  ىلوألا اهنوعذت يتلا يهو - - َريِجَهلا يلصي ناك :لاق ؟ةبوتكملا
 يف لاق ام ٌتيسنو . ةيَح ُنسمشلاو ةنيدملا ئصقأ يف هلهأ ىلإ اندحأ مجري مث رصعلا يّلصيو

 ٌتيدحلاو اهّلبق مونلا ُةركي ناكو :لاق .َءاشعلا َرخؤي نأ ٌبحتْسَي ناكو :لاق « برغملا

 . «ةئملا ىلإ َنيِتَّسلا نم أرقيو « هّسيِلَج انذحأ فرعي َنيح ةادغلا ةالص نم َلِتْفنَي ناكو .اهّدعب

 .[558 ٥٤١ . ٠651517 : ثيدحلا رظنا]

 ءاشعلا دعب ريخلاو هقفلا يف ٍرَمَّسلا باب 0

  _ oلاق دلاخ ُنب ةر انئّدح ئيفَتحلا عولع وبأ انتل : لاق حاَبَّصلا نب هللا دبع انثّدح :

 مث . ءالؤه انّناريج اناعد : لاقف ءاجف « دمايق ٍتقو نم انبرق ىٌح انيلع تارو « َنسحلا انزظتنا

 مث « انل ىّلصف ءاجف « هبي ٍليللا ُرطَش ناك ىتح ليل َتاذ ای ء يبنلا انرظن» : ُنَنَأ لاق : لاق

 «ةالصلا مترظتنا ام ةالص يف اولازت مل مكّنإو « اودقر وئ اوُلص دق سانلا نإ الأ : لاقف انَبَطَح

 نع ٍسنأ ثيدح نم وه : هدف لاق .َريخلا اورّظتنا ام ريخب َنولازَي ال موقلا َّنإو : : نسحلا لاق

 :ثيدحلا رظنا] . لَك يبنلا ٠۷١[.

 نب هللا دبع نب ملاس ينئّدح : لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ناميلا وبأ انثّدح ١

 ا اا داما لا ىلا :لاق ردع نبا دبع أ ملح يبأ ُنب ركب باو رمع

 هدف نم نواح ام لإ 4 هل لوس لاق يف اتا لوف ا شرا ره لع عو

 .«ضرألا رهظ ىلَع مويلا وه نّمم اىقبي مي ال» : لكي ئبنلا لاق امَّنإَو . ةنس ةئم نع ثيداحألا

 .[014 11 :ثيدحلا رظنا] ٠ «نرقلا كلذ مرخت اهّنأ كلذب ٌديري
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 َنامثع وبأ انئّدح يبأ انثًلح : لاق ٌناميلس ْنب ُرِمتْعُم اخ لاق ِنامعّتلا وبأ انثّدح - 1۲

 نم E CA RN ركب يبأ نب نمحرلا دبع نع

 ثالثب ءاج ركب ابأ ْنِإو ٠ سداس وأ ٌسماخف عبر ْنإو  ٍثلاثب ْبَهْذَيلَف نينثا ٌماعط ٌةَدنع ناك

 اتنيب مداخو - يتأرماو : لاق يردأ الف يّمَأَو يِبأَو انآ وهف :لاق . ةرّشعب ةا ئبنلا قلطناف

 عجر مث « ًءاشعلا ِتّيَلُص ُثيح َتَل م : هلك عربنلا دنع ىَّشعت ركب ابأ َّنِإو . ركب يبأ ټيټ نيبو

 : ةثأرما هل تلاق . هللا ًءاش ام ليللا نم ىضم ام دعب ءاجف « ةي ٌئيبنلا ىشعت ىّتح تلف

 اوا :تلاق ؟مهیتْيَشَع ام َوأ :لاق  كفيض :تلاق وأ - كفايضأ نع َكسَبَح امو

 - ّبّسو ٌعّدجف - ُرَمْنُع اي :لاقف .ٌتأبتخاف انأ ٌتبهذف :لاق .اوبأف اوضرُع دق « ءيجت

 نم ابر الإ ٍةمقَل نم دخان انگ ام « هللا ٌميأو . ًادبأ هّمَعطأ ال هللاو :لاقف .ًائينه ال اولك : لاقو

 اهيلإ رظنف . كلذ لبق تناك امم َرثكأ تراصو « اوعبّش ىتح ينعي :لاق . اهنم ةدكأ اهلفْسَأ

 :تلاق ؟اذه ام سارف ينب تأ اي : هتأرمال لاقف . اهنم ُرثكأ وأ يه امك يه اذإف ركب وبأ

 ناك امنإ : لاقو ركب وبأ اهنم لكف . ٍتاّرم ِثالثب َكلذ لبق اهنم ُرثكأ َنآلا يهل « ينيع ةّرقو ال

 . هدنع ثحبصأف لي يبنلا ىلإ اهلمَ مث لاه لك[ هنا هنيدي يتب - ناطيسلا نما كل
 هلا سانأ مهنم لجر لك عم الجر َرشع انثا [تقًرفف لجألا ئضمف « ٌدَقَع موق َنيبو انتي ناكو

 .لاقامكوأ . نوعمجأ اهنم اولكأف « ٍلُجر لك عم مك ُملعأ
 یف هفارطأ_ 507 ثيدحلا] : ۳١۸۱ ‹ 11٤١ 5١1١[.



 ناذألا باتك- ١6 ٠

 الا ناتك ٠

 ناذألا عدي باي-١

 دع رشا ر ی ر یو س کے

 ومي اَل موش مهنا تلد الو اوره اهو ذخآ ةو ل مشب

 [ 58 :ةدئاملا]

 [9 :ةعمجلا] «ِةَعْمَجْلا روب نم ةْوَلّصلِل ىووناَدِإ طب هلوقو

4 

 دا ادو لجو نع هلوقو

 نع ةبالق يبأ نع ءاذحلا ٌدلاخ انًلدح ِثراولا دبع انثدح ةرسْيَم نب ٌنارمع انئّدح - 1۳

 َاذألا َمَفْشَي نأ ٌلالب َرِمأف « ئراصنلاو دوهيلا اوركذف ٠ سوقاتلاو َرانلا اوركذ» : : لاق سنأ

 .[7 401 « ٦۰۷ , 505 0 550 : يف هفارطأ 501" ثيدحلا] . «ةماقإلا َرِتوُي ناو

 :لاق ٍجيَرُج نبا انّربخأ :لاق قازرلا دبع انّتَّدح :لاق َناليغ نب دومحم انثّدح - 4
 َنونّيحتيف ٌنوعمتجتي ةنيدملا اومِاق َنيح َنوملسملا ناك : : لوقي ناك رمع نبا نأ عفان ينربخأ

 سوقان َلثم ًاسوقان اوُذْخَنا : مهّضعب لاقف « كلذ يف اموي اومّلكتف . اهل ىدانُي سيل ةالصلا

 يدانُي الجر َنوُنَعِبَت الَوَأ :ٌرمع لاقف . دوهيلا ٍنرق لث ًاقوُب لب :مهضعب لاقو « ئراصنلا

 . «ةالصلاب دانف مق « « لالب اي : كي هللا لوسر لاقف ؟ةالصلاب

 ىنثَم ئنثُم ّناذألا باب "

 َبوُيأ نع ةيطع نب كام عاوز نب داجح احا لاق ٍبرَح نب ٌناميلس انثّدح - “0

 . «ةماقإلا الإ ةماقإلا رتو نأو ناذألا عفشَي نأ الب رمأ» : لاق سنا نع َةَبالَق يبأ نع

 .[507 : ثيدحلا رظنا]

 لاح انا : لاق ٍباّمولا دبع انربخأ :لاق  مالس نبا وهو - دمحم ينثّدح - ٦

 تقو اوملعي نأ اوركذ لاق ةمانلا ك امل : لآق كلام نب سنأ نع ةبالق يبأ نع ءاّذحلا



 ٠ ناذألا باتك< 100

 نادل فيلا لوا ا اوا ویر را اراه اورو نأ ورك , ةنوفرعَي ءيشب ةالصلا

 ٦٠١[. , 507" : ثيدحلا رظنا] ٠ (ةماقإلا رت توُي ناو

 «ةالصلا تَماق دق» ةلوق الإ ةدحاو ةماقإلا باب۳

 نع ةبالق يبأ نع ٌدلاخ انثّدح ميهاربإ نب ٌليعامسإ انئّدح هللا دبع نب عئلع انئّدح - 1¥

 : لاقف َبويأل ثركذف : ليعامسإ لاق «ةماقإلا َرِوُي ُب نو َناذألا عفشَي نأ لالب َرمأ» : لاق سنآ

 ,[505 25086 « 1٠۳ : ثيدحلا رظنا ٠ ةماقإلا الإ

 نيذأتلا لضف باب ٤

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انذيحأ + لاق: تفسؤي نيا دبع اخ 54
 عسي ال ىتح طارض هلو ٌناطيشلا َربدأ ة ةالصلل يدو اذإ» : لاق ةا هللا لوسر َّنأ ةريره يبأ

 لبقأ بيوثتلا ئضق اذإ ىح « َربدَأ ة ةالصلاب بوث ذ اذإ ىّتح « لبقأ ءادّلا ئضق اذإف « َنيذأتلا

 لجرلا َلظَي یتح «دكذَي ْنكَي مل امل اذك ركذا « اذك وكذا : لوقي هنو ءرملا نيب َرطْحَي ىتح

 ١ 21781 ۱۲۳۲ « ۳۲۸١[. ۱۲۲۲ : يف هفارطأ_ 708 ثيدحلا] ٠ «ىّلص مك يردي ال

 ءادنلاب توصلا عفر باب٥
 . انلزتعاف ّآلإو « ًاحْمَساناذأ ذأ : زيزعلا دبع نب ٌرمع لاقو

 دبع نب هللا ٍدبع نب نمحرلا ٍدبع نع كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح °۹

 لاق ّيردخلا ٍديعَس ابأ نأ ةربخأ ُهَّنَأ هيبأ نع ئنزاملا مث يراصنألا ةعّصْعَص يبأ نب نمحرلا

 عفراف ةالصلاب تنذأف كيدا وأ كمنغ يف تنك اذإف ةيدابلاو منخلا ٌبحت كارأ ينإ» :هل

 موي ُهل دهش الإ ةيش الو ٌندنإ الو رج ٍنّدؤملا ٍِتْوَص ىَدَم ٌعمسَي ال هنإف « ءادنلاب ٌَكَتوص

 ۷٥٤۸[. « 5595 : يف هافرط_ ٩۹ ٠١ ثیدحلا] . ةا هللا لوسر نم هتعمس : :ديعس وبأ لاق . «ةمايقلا

 ها ل ام باب - 5

 فك اا حبش إف رتو خصل ىح اب زغب نكي مل موق اب ازغ اذإ ناك كف لا أ

 اًملف « « اليل مهيلإ انيهتناف « ربيَح ىلإ انًجرخف : لاق . مهيلع ٌراغَأ اناذأ ْعمسَي مل نإو « مهنع

 ا عانس وكل دوس ملا وح



 ناذألا باتك- ۱٥٩ | | ٠

 اذإ اَنِإ . بيخ ثّبرخ < ٌنبكأ هللا « ٌربكأ هللا : لاق ا هللا لوسر مهآر املف :لاق .ٌسيمخلاَو

 . ["ا/١ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلَرَ

 يدانملا َعمس اذإ لوقي ام باب

 َديزي نب ِءاطَع نع باهش نبا نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثدح _ 1١“

 ٌلوقي ام لثم اولوقف ةادنلا مّتعمس اذإ» : لاق ةا هللا لوسر نأ عب ٌيرْذُحلا ٍديِعَس يبأ نع يللا

 .«ُنَذؤملا

 نب نب ميهاربإ ِنب ٍدمحم نع ىبحي نع ماشو انٿًدح :لاق ةلاضف ب ذاعم انثدح “1۲

 ًاموي ةيواعم عمس هنأ ةحلط ْنب ئسيع ينئّدح : لاق ثراحلا
 نأ دهشأو» : هلوق ىلإ ُهّلثم لاقف

 .«هللا لوسر ًادمحم

 . .ىبحي نع ماسه انثّدح :لاق ٍريِرَج نب ُبهَو انّتَّدح :لاق هيّوَهار نب ٌقاحسإ انثدح

 ٠517 ٩۱٤[. :يفهافرط_517 ثيدحلا] ٠ وحن

 : لاق ةالصلا ىلع يح :لاق امل» :لاق هنأ انناوخإ ضعب ينئّدحو :اديحي لاق _ ۳

 .[317 :ثيدحلا رظنا] . «لوقي كي مكيبن انْعِمَس اذكه :لاقو .هللاب الإ ةّوق الو لوح ال

 ءادنلا دنع ءاعّذلا باب

 نع ردكتملا نب ٍدمحم نع ةّرمح يبأ نب ُبيعش انثّدح :لاق شاّيع نب ئلع انثّدح_ 1١<

 ةوعدلا هذه بر َمهللا :ءادنلا عمسَي َنيِح لاق نَم» : لاق ةا هللا لوسر َّنأ هللا دبع نع رباج

 « هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقَم هثعباو « ةليضفلاو ًةليسولا ًادمحم تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةّماتلا

 .[41/19 :يف هفرط_ 5١5 ثيدحلا] .«ةمايقلا موي يتعافش هل ثلح

 ناذألا يف ماهتسالا باب-۹

 .ٌدَعَس مهتيب عرقأف ٍناذألا يف اوفلّتخا اماوقأ نأ ُركذُيو

 حلاص يبأ نع ركب يبأ ىلوم يَمُس نع كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا دبع انثدح_ ٥
 اودجي مل مث لوألا فاضلاو ءادنلا يفام ئمانلا ملحت ولا : لاق ای هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

 يف ام نوملعَي ولو « هيلإ اوقّبتسال ٍريِجْهَّتلا يفام َنوملعَي ولو « اومّهتسال هيلع اومهَتْسَي هي نأ الإ

 ۲۹۸٩[. « ۷۲۱ « 584 :يف هفارطأ_ 5١9 ثيدحلا] ٠ . «ًاوبَح ولو امهوتأل حبّضلاو ٍةمَتَعلا



 ٠ ناذآلا باتك- 0۷

 ناذألا يف مالكلا باي ٠

 .ُميِقُي وأ ٌَنْذوُيوُهو ٌكحضتي نأ ساب ال :ٌنسحلا لاقو . هناذأ يف دَرص نب ٌناميِلُّس َمَّلكتو

 مصاعو ّيدايرلا بحاص ديمحلا ٍدبعو بويأ نع ٌداّمح انتدح : لاق ٌدَّدسُم انثذح _ +

 يح ُنّذؤملا َلَب ملف « ْمْدَر موي يف سابع نبا انبَطَحا : لاق ِثراحلا نب مللا دبع نع ٍلوخألا

 لعف : لاقف « ٍضعب ىلإ مهّضعب موقلا َرظَنف < « ٍلاحّرلا يف ةالصلا : َيداَنُي نأ هر َرَمْأَف ةالصلا ىلع

 ۹۰١[. 2 574 : يف هافرط 5١5 ثيدحلا] .(ًةَمْرَع اهنإو ¢ هنم ريخ وه نم اذه

 هزيخت نم هل ناك اذإ ىمعألا ناذأ باي-١١

 نأ هيبأ نع هللا دبع دبع نب ملاس نع باهش نبا نع للام نع ةملسَم نب ولا دبع انثذح _ 1¥

 0 َيدانُي ىتح اوبرشاو اولكف < ٍليلب دوي الالب َّنإ» : لاق هك هللا لوسر

 . تحبصآ تحبصآ : هل لاقي ىتح يدان ال'ىمعأ الجر ناكو :لاق

 57١ ‹ ۲۳ 1779351918 ۷۲٤۸[. : يف هفارطأ 5١7 ثيدحلا]

 ريفا دعب باي ۱۲

 رنک يسر لص عيضل ادر يشلل ولا فكما نإ لك ل سر ن اصنخ

 VAY] ا و ايس همس

e 

 ١٠١۹[. : يف هفرط_ 7519 ثيدحلا]
0 

0 

 نأ رمع نب هللا دبع نع رانيد نب وللا دبع نع كلام انربخأ نسوي نب هللا دبع انئّدح _ ۲ ١

 . موت 2ا ا يدا یخی اوبر شاو اوا ٍليلب يِداَنُي الالب َّنإ» : لاق ةي هللا لوسر

 .[1119/ :ثيدحلا رظنا]

 رجفلا لبق ناذألا باي- ١

 نامفع يأ نع علا ُناَمِيلْس انثّدَح : لاق ديَعُز اند لاف نسوي نی دمحأ اقدح +3
 اذا RT مكدحأ ّنعنمَي ال» : لاق ةا حيبنلا نع ٍدوعسُم نب هللا دبع نع يدل

 َسيلو « مکمئان هّيَنُيلو « مكمئاق عجيل « ليلب قدا واذ ندي هنإف « هروحس نم ِلالب



 ناذآلا باتك- 10۸ ٠

eS 

 ثيدحلا] ٦۲۱ يف هافرط_ : ٥۲۹۸ « ۷۲٤۷[.

 نب مساقلا نع انثدح : اة ناق اع وأ انربخأ "لاق فانا انثذح 5771١

 .ح < لاق ا هللا لوسر َّنأ « َرِمُع نبا نع عفان نعو ؛ ةشئاع نع دمحم

 نع َرِمُع نب هللا دیبع انثدح : لاق لضفلا انئّدح : لاق ٌيزورملا 'ىسيع نب ٌفسوُي ينئّدحو

 تح ويرش او كف ٍليلب نذؤي الالب نإ : لاق هنأ لَو ّيبنلا نع ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا

 .[377 « ٦۱۷ :ثيدحلا رظنا] .[577 :ثيدحلا] ١919[. : يف هفرط_ 577 ثيدحلا] ٠ «موتکم ما نبا ددو

 ؟ةماقإلا ظني نَمَو , ةماقإلاو ناذألا َنيِب مك باب- ٤١

 نع ةديرُب نبا نع ٌيريَرُجلا نع ٌدلاخ انثدح :لاق ٌميطساولا قاجیشا اقدح - ٤

 اش نمل - انالث ڈ -ٌةالص نیتاذآ لک نیب : لاق ال هللا لوسر َّنَأ ينَرملا لَقعُم نب هللا دبع

 . ٦۲۷[ : يف هفرط_ 575 ثيدحلا]

1oا : لاق ةبعش انّئَّدح : لاق ٌرَدن انَنَّدح : لاق راشَب نب دمحم انثّدح  

 ايو يبنلا باحصأ نم سان ماق نَا اذإ ٌنّدؤملا ناك» :لاق كلام ن 33 سنأ نع ّيراصنألا ٍرماع

 نكي ملو « برغملا لبق نيتعكلا دوس كلذ مهو ا علا جرْخَي تح يراوّسلا نورتي

 الإ امهنيب ْنكَي ملا : ةيعش نع دواد یاو لج نين نامقع لاق .«ءىش ةماقإلاو ناذألا َنيِب

 .[907 :ثيدحلا رظنا] . «ليلق

 ةماقإلا َرظتنا نَم باب

 نأ ِريَبَرلا نب ةورُع ينربخأ : لاق ّيِرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ٍناميلا وبأ انثّدح -5
 نيتعكر عكرف ماق رجفلا ةالص نم ىلوألاب ُنّدؤملا تكس اذإ ل هللا لوسر ناك : تلاق ًةشئاع

 هيي ىح نميألا قش ىَلَع ٌعجطضا مث  ٌرجفلا نيسي نأ دعب رجفلا ةالص لبق ٍنيِتفيفَح

 5531١[. 6 ۱۱۷۰( ۱۱۹۰ ۰ 111 , 9494 : يف هفارطأ_ 577 ثيدحلا] ٠ «ةماقإلل ُنَّذؤملا

 ءاش نمل ةالص ِنيئاذأ لك نيب باب- 1

 هدب ديوب نب هللا دبع نع نالا ن 1 نسصهك ادخن: لاق َديِزَي ْنب هللا دبع انثدح 1¥



 مث  ةالص نيّتاذأ لك َنيب « ةالص نيّناذَأ لك َنيَب١ : ب ئبنلا لاق :لاق ٍلّفْعُم نب هللا دبع نع
 .[5؟14 :ثيدحلا رظنا] . «ءاش نمل - : ةثلاثلا ىف لاق

 دحاو ٌنَّدؤم رفسلا يف ْنذّوّيل :لاق نَم باب- ۷
 نب ِكلام نع ةبالق يبأ نع بويأ نع بيَمُو انّنّدح :لاق ٍدَسأ نب ىَلعُم انثڌح -

 .ًاقيفَر ًاميحَر ناكو « ٌةليل َنيرشِع ٌةَدنع انمقأف ٠ يموق نم ٍرفن يف ةي يبنلا ُثبتأ» ِثريَوُحلا

 ترّضح اذإف < اوُلَصَو مهوملعو:مهيف اوتاوكف و : لاق انيلاهأ نلإ نقوش ث ئأر املف

 كذبك لوا « مكذحأ مكل ُنَدَوُيْلفة ةالصلا

 VY] 35608784484015 تمزق تهمل 111 ‹ °7 : يف هفارطأ_ 1۲۸ ثيدحلا]

 عمجو ةفرعب كلذكو « ةماقإلاو ةعامج اوناك اذإ نيرفاسملل ناذألا باب- ۸

 .ةريطَملا وأ ةدرابلا ةليللا يف «لاحترلا يف ةالصلا» ِنَدَوملا لوقو

 نب ٍديز نع ٍنسحلا يبأ رجاهُملا نع ٌةبعش انئّدح : :لاق ميهاربإ نب ملسم انثذح “4

 دراو TT لاق ٌرَذ يبأ نع بهو

 اقف « َلوُلُتلاٌلظلا ىّواس ىتح « هربأ : هل لاقف َنّدَوي نأ دارأ مل .د أ : هل لاقف نذوب نأ دارأ

 ٥۳۹[. , هاله : ثيدحلا رظنا] . هج حيف نم حلاة : : ا ٌئيبنلا

 نع َةبالق يبأ نع ِءاذحلا ٍدلاخ نع نايس انثَّدح :لاق َفسوي ْنب دمحم انثّدح - ۹

 امثنأ اذإ : لل ئبنلا لاقف « رقسلا ِناديرُب ةي يبنلا ٍنالجر اىتأ» : لاق ِثرِيوُحلا نب كلام
 ٠۲۸[. :ثيدحلا رظنا] . «امكْربْكأ امكّمّويل مث « اميقأ مث « اندَاف ا

 ةبالق يبأ نع ُبويأ انثدح : لاق باَهَولا دبع انثّدح : لاق ملا نب دمحم انتدج >۳1

 « ليلو ًاموي َنيرشع ُهَدنع انمقأف َنوبراقتُم ةببش نحنو لكي عيبنلا ىلإ انْيتأ» كلام اًنثَّدح : لاق

 ةكغ ناين انقتشا دق وأ - انلهأ انيهتشا ِدق اَن َّنَظ املف « ًقيفَر امي يكول هللا لوسر ناكو

 ۔ مهورشو « مهومّلعو مهيف اوميقأف « مكيلهأ ىلإ اوعجرا : :لاق « ٌةانربخأف « اندعب انكرت

 ةالصلا تّرّضح اذإف < يلصأ ينومتيأر امك اوُلَّصو - يطا لوا Î ًءايشأ ردو

 ٦۳١[. 2578 :ثيدحلا رظنا] . 'مكذبكأ مكَّمْوبْلَو مكدحأ مكل ْنّذوُيلَف

 َنَّذَأ» : لاق عفان ينثّدح : لاق مع نب هللا ٍديِبَع نع ىبحي انربخأ : لاق ٌدَّدسم انئّدح- ۲

 ناك هك هللا لوسر نأ انّربَحُأف . مكلاحر يف اوُلص : لاق مث « نانْجَضب ةدراب ٍةليل يف رمع نبا



 ناذألا باتت - ۱1۰ ٠

 .«رفسلا يف ةريطَملا وأ ةدرابلا ةليللا يف لاحترلا يف اوُنص الأ : هرذإ َلَع لوقي مث نوي انَذؤُم رمأي
 . [ ٦٦١ : يف هفرط_ 577 ثيدحلا]

 نب ٍنوَع نع ِسّمُعلا وبأ انثّدح : لاق ٍنوع نب ُرْفعَج انربخأ :لاق قاحسإ انتر ا- ۳

 مث « ةالصلاب داف لاب ةا + حطنألاب ةا ل هللا لوسر تیأر» :لاق هيبأ نع ةفيَحُج يأ

 . «ةالصلا ماقأو . حطبألاب كي هللا لوسر يدي نيب اهّركر ىتح ةّرتَعلاب الب جَّرخ
 ١ ٥١۱[. 459494 598 272/50 ۱۸۷ : ثيدحلا رظنا]

 ؟ناذألا يف ٌتفَتلَب لهو « انهاهو انهاه هاف ُنَّذؤملا ٌعّبَتَتَي له باب 9
 04 ت ےل 5 م 2 1-2 5 ت

 . هينذأ يف هيعبصإ لعجي ال رمع نبا ناكو « هيّنذَأ يف ِهيَعَبصِإ َلعَج هنأ ٍلالب نع ُرَكْذُيو
 . ةنسو ىح ءوضؤولا : ءاطع لاقو . ٍءوضُو ريغ ىلع نذؤي نأ س أب ال : ميهاربإ لاقو 2 ٣ ت 2 086 0 5 0 5

 . هنايحأ لك ىلع هللا ركذي كي ٌعوبنلا ناك : ةشئاع تلاقو

 هنأ هيبأ نع ةفيحُج يبأ نب نوع نع ُنايُِس اََلَدَح :لاق ففسوي نب محم انئّدح - ۳4
 . «ناذألاب انهاهو انهاه هاف ْعَِجتتأ ٌتلَعجف نّذوُي الالب ىأر»

[WT (0° ١١ 2۹4٩ 5580 ۳۷۲ »› ۱۸۷ : [ثیدحلا رظنا 

 ةالصلا انّتَتاف ٍلُجرلا لوق باب۰

 . ٌحصأ الب يبنلا لوقو « كرد مل : لقيل نكلو ءةالصلا اننتاف : لوق نأ َنيريس نبا ةرَكو
  Toلاق هببأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ىبحي نع نابیش انّنَّدح : لاق معن وب ا ا :

 يلي يبنلا عم يلصُت نحن امنيب» ٠ :اولاق ؟مكنأش ام : لاق ىَلص اًملف « ٍلاجر َةبلَج َمَِس ذإ

 مسكرا اعنا كلا يجامل الملا كاان وع إب :لاق .ةالصلا ىلإ انلجغتسا

 وُقِيَأف مكئاف امو « اوصف 4

 راقّولاو ةنيجّسلاب ِتأَيْلَو , ةالصلا ىلإ ئعسَي ال باب-١

 . كي ئبنلا نع َةَداَتق وبأ هلاقو .اوُمتأف مكتاف امو « اولصف متكَرْدأ ام :لاقو

 نع ٍبّيسملا نب ٍديعس نع ُيِرِهّزلا انن : لاق بئذ يبأ نبا انثّدح : لاق مدآ انثّدح - ۳7

 اذإ» : لاق كف يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ٌيرهُزلا ٍنعو . ي يبنلا نع ةريره يبأ

 ردا امف اوغلو « راقّولاو ةنيكّسلاب مكيلعو ةالصلا ىلإ اوشماف ة ةماقإلا مُتَعِمَس

 .[1954 : يف هفرط_ 575 ثيدحلا] . «اومتأف مكتاف امو < اولصف



 ٠ ناذألا باتک ( 51

 ؟ةماقإلا دنع َمامإلا اؤأر اذإ ُسانلا ٌموقي ئتم باب- ١

 يبأ نب هللا دبع نع ىيحي ىلإ ّبتك : لاق ماش انثدح : لاق ميهاربإ نب م م انثدح د ۷

 .2ينوّرت ىتح اوموقت الف ةالصلا ِتَمِيقُأ اذإ» : اک هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع َةدانق

 .[3104 « 1۳۸ : يف هافرط 517 ثيدحلا]

 راقّولاَو ةنيكّسلاب ْمُقِيِلَو , ًةلجعتسم ةالصلا ىلإ ىعسي ال باب_ ۳

 : لاق هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع 'ىيحي نع ُنابيَش انّثّدح : لاق معن وبأ انثّدح 3۸

 ةعبات . .«ةنيكًسلاب مكيلعو « ينور ىتح اوموقت الف ةالصلا ِتَميِقَأ اذإ» : لك هللا لوسر لاق

 .[ 37197 : ثيدحلا رظنا] . كّرابملا نب ىلع

e 

e E E 
 ةالصلا تما

 « مكناكم ىلع : لاق ٌفرصنا « ريكي نأ انرظتنا ُه الصم يف ّماق اذإ ىح « ٍفوفصلا تدعو

 ۲۷١[. : ثيدحلا رظنا] ٠ . لّستغا ٍدقو ًءام هُّسأر فطن انيلإ جرخ ىتح « انتئيَم ىَلَع انثكمف

 هورظتنا عجر ىتح «مكتاكم» مامإلا لاق اذإ باب ٥

 مرر هاك سا وم نا ا 24

TS ETT 

 ٦ - انيَّلَّص ام :ٍلُجرلا لوق باب

 انّربخأ :ُلوقي ةَملَس ابأ ُتعمَس :لاق ئىيحي نع ُنابيَش انّثَدح :لاق میَعن وبأ انئَّدح ۔ ۱

 لوسر اي : : لاقف قدنخلا موي ٍباَطَخلا نب ٌرمع ُهءاج ةا يبنلا ّنأ» هللا دبع نب باج
 و هللا

 ايب ئبنلا لاقف . . مئاصلا رطفأ ام دعب َكلذو « ُبْوِعَت نسمشلا ٍتداك ىتح يّلصأ ْنَأ تدك ام

 5 ٌرصعلا ينعي - ىلص مث اف عشانا ناحطت ىلإ لب خربنلا َلّرَتف . اهُتيَّلِص ام هللاو

 .[098 2597 :ثيدحلا رظنا] .«تبرغملا اهدعب ىَلِص حث 2 لا غ



 ناذألا باتك- 1۲ ٠

 ةماقإلا دعب ةجاحلا هل ضرْغَت مامإلا باب-۷

 زيزعلا دبع انّثَّدَح : لاق ثراولا دبع انثدح : لاق ورمع نب هللا دبع ِرمَعَم وبأ انئّذح 547
 امف « دجسملا بناج نم اجر يجات ال ئوبنلاو ٌةالصلا ِتَميقأ' : لاق سنأ نع ٍبيهص نبا
 .[1۲۹۲ « 547“ :يف هافرط_ 547 ثيدحلا] ٠ . «موقلا مان ىتح ةالصلا ىلإ ماق

 ةالصلا ٍتميقأ اذإ مالكلا باب ۸

 اتباث ُتلَأَس : : لاق ٌديمُح انّثّدح :لاق ىلعألا دبع انََدح :لاق ِديلولا نب شایع انثّدح 54
 ِتَميِقأ : لاق كلام نب سنأ نع ينئّدحف « ةالصلا ُماَقُ امدعب ملكتي لجرلا نع يا
 ها ةع | :نسحلا لاقو . تالصلا ٍتميقأ امدعب ةَسَبَحف ٌلُجر كو ئينلل ضّرَعف « ةالصلا
 ٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . اهْعِطُي مل هيلع ةقفش ةعامج يف ِءاشعلا نع

 ةعامجلا ةالص بوج باب 4
 . اهْمِطُي مل ٌةقْفَش ةعامجملا يف ءاشعلا نع هما ُهْنَعتم نإ : ٌنسحلا لاقو

 نع جرعألا ِنع دانّزلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح 64
 بطب مآ ذأ تمم دل ا يتم يلوا : لاق وي هلل هللا لوسر نأ 00

 یا لاسر ىلإ تلاخأ قو سانلا ميف الجر ُرمآ مث < « اهل ُنَّدُيف ةالصلاب ٌرمآ مث « بطحُيف

 نيتتسح ِنيَتامزم وأ ًانيمّس ًاقرع جَ هنآ مهّذحأ ٌملعَي ول « هديب وسفن يذلاو مهتويب مهيلع

 ٦٥۷ « ۲٤۲۰ « ۷۲۲٤[. : يف هفارطأ_ 144 ثيدحلا] .؟ ءاشعلا َدِهشَل

 ةعامجلا ةالص لضف باب

 . َرَحآ دجسم ىلإ بهذ ٌةعامجلا هتاف اذإ دوسألا ناكو

 . ةعامج ىَّلصَو ماقأو َنّذأف « هيف َيَّلّص دق ٍدجسم ىلإ ٌسنأ ءاجو
“fَّنأ َرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ : :لاق فسوي نب هللا دبع انئّدح  

 .(ةجرد ٌنيرشعَو عبسب دلا ةالص لضفت ةعامجلا ة ةالص) : لاق ةي هلل ۱ لوسر

 ]۹: يف هفرط- 5140 ثيدحلا]

 نع باح نب هللا دبع نع داهلا نبا ينثّدح ُثيللا انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدح_- 5



 كن ناذألا باتك- ٠

 سمخب ّذَملا ةالص ُلْضَفَت ةعامجلا ٌةالص» :لوقي لَك يبنلا عمس هنأ ٌيرْذُخلا ٍديعَس يبأ

 . (ةجرد نيرشعو

 :لاق شمعألا اخ :لاق دحاولا ٌدبع انتدح : لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح- ۷

 يف ٍلجرلا ةالص» : ةا هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ تعمس :لوقي حلاص ابأ ٌثعمس

 ًاضوت اذإ هنأ َكلذو « ًافْعِض َنيرشعو اسمح هقوُس يفو هتيب يف هتالص ىلع بعضُ ةعامجلا

 طخ مل « ةالصلا لإ ةجرخُي ال دجسملا ىلإ جر مث « ءوضؤلا َنسحأف
 هل ٌتَعفُر الإ ة ةوطخ

 : هاالَّصُم يف ماد ام هيلع يلصت ٌةكئالملا ِلَرَت مل ىّلص اذإف « ٌةئيِطَح اهب هنع ْطُحَو ٌةجرد اهب

 . «ةالصلا َرَظَتنا ام الص يف مكُدحأ لاري الو « ُهْمَحِرا َمهَّللا « هيلع ٌلَصَّمهللا

[EVV EEO CIV: : [ثيدحلا رظنا 

 ةعامج يف رجلا ٍةالص لضف باب١۳

 بّيسملا نب ٌديعَس ينربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع ُبيعش انربخأ لاق ناّميلا وبأ انثّدح-- 4

 ةالص لضفت : لوقي وي هللا لوسر ثعمس» :لاق ةريره ابأ نأ نمحرلا كف يل واو

 الا ل ل

رق نإ © متئش نإ اورقاف :ةريره وبأ لوقي مث «رجفّلا ةالص
 اوم تراك رجم نا

 ثيدحلا رظنا] :۱٦۷ «2 ٤٤٥ « ٤۷۷ « 141 [.

 نيرشعو عبسب اهلّضفَت :لاق رمع نب هللا دبع نع عفان ينَتَّدحو :ٌبيعُش لاق ۹
 ١ 3882 لا رظنأ] ةر

 الاش س لاق فال ات دخ لاق يبأ انّثَّدح : لاق صفح نب ٌرمع انثّدح- ۰

 كتا ام : تلقف « ٌبَضْعُم وهو ءادْزّدلا وبأ يلع لخد : لوقت ءادزدلا مآ ُثعمس : لاق

 ةمأ نم ٌفرعأ ام هللاو : لاقف
 َنوُلِصُي مهّنأ الإ ًائيش هل دمحم

 : . «ًاعيمج

CAنع وللا دبع نب ِديَرُب نع ًةماسأ وبأ انثدح : لاق ِءالعلا نب دمحم انثّدح_ 
 نع ةدْزُب يبأ 

 . ىشمَم مهدعبأف مهُدَعِبأ ةالصلا يف ًارجأ سانلا ُمظعأ» و يبنلا لاق : لاق ىسوم يبأ

 . (مانيَّمث يَلَصُي يذلا نمآرجأ ٌمظعأ مامإلا عم اهّيَلَصي ىتح ةالصلا ظني يذلاو

 ٍرهظلا ىلإ ٍريِجُْمَّتلا لضف باب
 7 هك 5 سدس 0 ىلا 1 0 ة ا 1 0 ل

 ةريره يبأ نع ِن | حلاص يبأ نع ركب ابأ ىلوم يمس نع ِكلام نع ةبيّتق انثدح- ۲



 َناذآلا باتك- 1٤ ٠

 « ُهَرَّخَآف « قيرطلا ىلع كوش ّنصُع َدَجَو قيرطب يشمَي بر امئيت) : : لاق ةي هللا لوسر َّنَأ

 .[7 41737 : يف هفرط_707 ثيدحلا] ٠ «هل َرَمَعَف 0 ٠

 « مدهلا ٌبحاصو « قيرَعلاو « نوطبملاو « ٌنوعطملا : :ةسمخ ٌءادهشلا# : لاق مث - ۳

 لإ اودجَي مل مث « لوألا ٌففصلاو ءادنلا يف ام ُسانلا ُملعَي ول» : لاتو فا لبيس يف يهشلاو
 oVTYT]. 0 56. الاد : يف هفارطأ 507 ثيدحلا] :(هّيلغ اومهتسال اومهتسُي نأ

 حبّصلاو ةمتعلا يفام َنوملعَي ولو « هيلإ اوقبتسال ٍريِجْهّتلا يفام نومْلَعَي ولو
 ٦٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاوبَح ولو امهؤتأل

 راثآلا ب باستحا بای ۳۳

 ٌديمح اَنَتَدح :لاق باهولا ٌدبع انثًدح : لاق بشوَح نب هللا دبع نب دمحم انثدح - ٥
 و ف فان لاو .«مکراثآ نوبت الأ ةملَس ينب ايل :3 ةا ئبنلا لاق :لاق سنأ نع
 .[۱۸۸۷ « 591 : يف هافرط_ 708 ثيدحلا] ٠ مهاطخ : لاق 4شرا واود ام ْبْنكَيَو »

 ةملَس ينب َّنأ» سنأ نع ٌديِمُح ينثّدح َبوُيَأ نب ىبحي انربخأ : : ميرم يبأ نبا لاقو - تا

 اورْمُي نأ لكي هللا لوسر ةركف : لاق « لي بلا نم بيرق اولزنيف مهلزانت نع اولّوحتي نأ اودارأ

 ضرألا يف يشملا وأ « مهُزاثآ : مهاطخ : دهاجم لاق . «مكَراثآ نوبستحت الأ : :لاقف ةنيدملا

 .[108 :ثيدحلا رظنا] ٠ مهِلُجرأب

 ةعامجلا يف ٍءاشعلا لضف باب 4

 حلاص وبأ ينثّدح : :لاق شمعألا انلح : لاق يبأ اننَدح : لاق صفح نب مع انثّدح- ۷
 ولو: ءاشعلاو رجفلا نم نيقفانملا ىلع لقثأ ة ا سلال : ه6 عيبنلا لاق : لاق ةريره يبأ نع

 ُمُؤَي الجر َرْمآ مث « َميِقِيف َنْذؤُملا َرْمآ نأ تمم دقل .ًاوبَح ولو امهؤَنأل امهيفام َنوملعُي

 . دعب ةالصلا ىلإ ُجْرْحَي ال نَم ىلع ٌقّرحُأف ران نم داعش َدُحآ مث ٠ « َسانلا

 .[5115 : ثيدحلا رظنا]

 ةعامج امهّقوف امف ٍنانثا باب د

 ِكلام نع َةبالق يبأ نع ٌدلاخ انثدح : :لاق ٍعِبَرَز نب ُديَِي انئَّدح : : لاق ٌدَّدسُم انثذح 5

 انيكك امكَمؤَيِل مث ءاميقأو انذأف ةالصلا ت تَرضح اذإ» : لاق دك ّيبنلا نع ِثِريَوُخْلا نبا

 1۳١ « 1۳١[. « 1۲۸ : ثيدحلا رظنا]



 ٠ ناذألا باتك- 110

 ٍدجاسملا لضفو  ةالصلا ٌرِظَتني دجسملا يف َسلَج ْنَم باب

 ةريره يبأ نع جرعألا نع ِدانّزلا يبأ نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انئّدح - 10۹ َّنَأ ة

 رفغا مهللا : : ثِدحُي ملام ه ا لصُت ةكئالملا» : لاق ءم هللا لوسر

 ىلإ َبِلَقني نأ هٌعنمي ال « ٌهّسيحت ةالصلا ٍتماد ام ةالص يف مكُدحأ لاري ال .ُهْمَحرا َحهللا « هل

 .[14482 1٤۷ « غالال ,. 458 . ١/7 :ثيدحلا رظنا] . «ةالصلا الإ هلهأ

 نب بيب ينثّدح :لاق هللا دیبع نع ییحی انثَّدح :لاق ٍراَشَب نب دمحم انئثّدح حل

 لظ يف هلا مِهلِظي ةعبسا : لاق لَك يبنلا نع ةريره يبأ نع مصاع نب صفح نع ِنمحرلا درع

 يف قلعُم هبلق ٌلجرو « هّبر ةدابع يف أشَن ٌتاْشَو « لداعلا مامإلا : هّلِظ الإ ٌلظ ال موي

 صنم تاذ أما ُهَْبَلَط لجرو « هيلع اقرت هيلع اعَمَتجا هللا يف اًباحت ِنالجَرو « دجاسملا

 یب یف اع هلام ملفت ال ع ا ندع "ديرو هدا فاعا ىلإ لاف لار

 1803٠[. 341/9 14717 :يف هفارطأ_ 7١ ثيدحلا] . «هانيغ ثضافف ًايلاخ هللا ركذ ٌلِجَرو

  0١نأ لئس» :لاق ٍديِمُح نع ٍرفعج نب ليعامسإ انثّدح :لاق ةبيتق انئَّدح- 0
 انيلع لبق مث « ليللا رطش ىلإ ءاشعلا ةالص ٌةليل رح « معن : :لاقف ؟ امتاخ ةا ملل هللا لوسر 1

 ظنا ينأكف : لاق .اه نمت طنا دنه اولازت ملو اودفزو شالا ىل لاقف ىَّلص امدعب ههجوب

 :ثيدحلا رظنا] . (همتاخ صيبَو ىلإ ٥۷۲ « ٦٠١[.

 حار نَمَو ٍدجسملا ىلإ ادغ نَم لضف باب

 فّرطم نب دمحم انآ : لاق َنوراه نب ٌديزي انثّدح : لاق هللا ٍدبع نب مولع انثّدح- او

 ٍدجسملا ىلإ ادغ نم» : : لاق كي يبنلا نع ٍنع ةريره يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ٍديز نع

 .«حار وأ ادغ املك ةّنجلا َنِم ُهَلْزُن هل هللا دعا حارو

 ةبوتكملا الإ ةالص الف ٌةالصلا ٍتَميقأ اذإ باب- "8

 نب صفح نع هيبأ نع ٍدعس نب ميهاربإ انثَدح :لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح <

 ينئدحو :لاق «. . .يلجرب يي خلا 0 ea ویلا دبع نع مصاع

Tsار نيب فلام ل لاقي دزألا سور ثم  

 لک هللا لوسر فرصنا اًملف < ‹ نيتعكر يلصُي ةالصلا ِتَميقَأ دقو الجر ائأر هلي هللا لوسر



> 

 ۱1٦ / ٠ ناذألا باتك-

 نع ُذاعُمَو دنع ةعبات «ًاعبرأ حبصلآ « ًاعبرأ َحِبّصلآ : ل هش هللا ٌلوسر هل لاقو « ُسانلا هب تال
 :داّمح لاقو . ةنيحُب نب هللا دبع نع صفح نع ٍدعَس نع : ا و

 . كلام نع صفح نع دعس انربخأ

 ةعامجلا َدهْشَي نأ ضيرملا َّدَح باب 4

 ميهاربإ نع شمعألا انثّدح : لاق يبأ ينتَّدح :لاق ِثايغ نب صفح نب ٌرمع انثدح- 4
 هل ميظعتلاوةالصلا ىلع ةطاومل انركذف اتع فا يضرّةشئاع دنع اتك ؛ٌةوسألا لاق :ل لاق
 اورم : لاقف « َنذأف ةالصلا ٍتَرّضحف هيف تام يذلا ُهَّضَرم ةئ هللا لوسر صرم امل : تلاق

 يصب نأ علَتسَي مل كماقم يف ماق اذإ فيس لج ركب ابأ نإ هل ليقف . . سانلاب لصدام ركب ابأ
 ركب ابأ اورم + تسوي تحاوص ةركتإ :لاقف ةثلاعلا َداعأف هل اوذاغأف“ 6 داعا ر سانلاب

 َنيب ىَداهُي جَرخف « ةّفِخ هسفن نم ب ئيبنلا دجوف ٠ ىّلصف ركب وبأ جرخف < سانلاب ٌلصيلف
 هه ينل هل موأف « شت أ ركب وبأ داراق « عجول نم ٍناَطُختهيلجر وظنأ يناك « نيل
 ركب وبأو يّلصُي يي يبنلا ناكو : شمعألل ليق . .«وبنج ىلإ سلج ىتح وب يآ مث ٠ كام نآ

 ةبعش نع واد وبأ هاور « معن : : هسأرب لاقف ؟ركب يبأ ةالصب َنوُلصُي سانلاو « هتالصب يّلصُي

 .ًامئاق يَّلصُي ركب وبأ ناكف « ركب يبأ راسي نع ّسلج :ةيواعموبأ دازو « هّضعب شمعألا نع

 .[۱۹۸ : ثيدحلا رظنا]

 لاق يرهزلا نع زمعت نع ترو ب مان انج "لاق بوم نب ٌميهارب| انندحد 1٥“

 َنَدأتسا ُهَعَجو تشاو يک ئبنلا ل ةئث امل» :ةشئاع تلاق : لاق هللا دبع نب هللا دیبع ينربخأ
 َنيب ناكو « ضرألا هالجر طحت ِنيَلُجر َنيب جَرخف « هل َنِذأَف  يتيب يف َضَرمُي نأ ةجاوزأ

 . (ًرخآ ٍلجرو ِساّبعلا
 ٌلجرلا نَم يردت لهو : يل لاقف « ٌةشئاع تلاق es : هللا ٌديِبع لاق

 .[554 2194 :ثيدحلا رظنا] . بلاط ىبأ نب مولع وه : لاق .ال : تل اق ؟ةشئاع مست مل يذلا

 هلحر يف َيَّلصُي نأ ِةَّلعلاو ٍرْطَملا يف ةصخؤلا باب - ٠

 ةالصلاب َّنَّذَأ رمع َنبا َّنأ» عفان نع كلام انربخأ :لاق فسوي ُنب هللا دبع انثّدح - 5
 3 *مأي ناك لكي هللا لوسر َّنإ ٠ لاق مث .ٍلاحّرلا يف اوُلص الأ : : لاق مث جيرو ر 10 يح

 .[5757 :ثيدحلا رظنا] . 222 لوق ِرَطَمَو درب ثاذ هليل تناك اذإ - َنذّوملا

 ٌيراصنألا عيبتلا نب , دومحم نع ٍباهش نبا نع كلام ينثّدح : لاق ٌليعامسإ انثدح- 1۷



 اهّنِإ ء وللا لوسر اي : الك هللا لوسرل لاق هّلأَو « معآ وهو ُهَموق موي ب ناك كلام نب َنابتع َّنأ»

 دخن اناكم يتيب يف هللا لوسر اي لصف < ريع ٌريرض لج انأو « ُليَّسلاو ةملظلا وكت

 ‹ تيبلا نم ٍناكم ىلإ راشأف ؟يّلصأ نأ بحت ّنيأ :لاقف هلك هللا لوسر ٌهَءاجف < « ىَّلصُم

 ٤۲٤ ٠ ٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . ب هللا ل

 ؟رطملا يف ةعمجلا موي ُبّطْخَي ْلَهَو ؟َرْضَح نمب ٌمامإلا يَّلصُي له باب- ١

 ٍديمحلا دبع انثّدح :لاق ٍديز ُنِب ُداّمح انثَدح :لاق باّهولا دبع نب هللا دبع انثّدح 1۸

 « ْمْدَر يذ موي يف سابع نبا انبطخ : لاق ثراحلا نب هللا دبع ٌثعمس : لاق ّيدايزلا ٌبحاص

 ىلإ مهضعب رظنف ٠ لاحّرلا يف ةالصلا :لق :لاق «ةالصلا ىَلَع َيَح» غلب امل َنّدؤملا َرمَأف

 ن ينم ريخ وه نم ُهلعف اذه َّنِإ « اذه مُثركنأ مكنأك : :لاقف ٠ اوركنأ مهتاکف ضعب

 .[115 :ثيدحلا رظنا] . مكجرحأ نأ تهرك ينإو « ةع اهنإ- لَك يبنلا

 :لاق هنأ ريغ « هّوحن سابع ٍنبا نع ثراحلا نب هللا دبع نع مصاع نع ٍداّمح نعو

 . «مكبَكُر ىلإ ٌنيطلا نوسودت نوئيجتف « مكَمّنْؤُأ نأ ٹھرک

 تلا : لاق ٌةملَس يبأ نع ىبحي نع ماشو انَنَدح : : لاق ميهاربإ نب 0 5559

 - لخنلا ديِرُج نم ناكو تقلا لاس نتعب ثررطوف ةا توا 0 ا

 يف نيطلا ٌرثأ ٌتيأر ىتح « نيطلاو ءاملا يف ُدَجِسَي ةا هللا لوسر ُتيأرف « ةالصلا ِتَميِق

Eرتب ارو ا« ين:  OTAولو ل  Tete 

I ۷۰ 
 لَك يدلل عنصف - ًامخص الجر ناكو - ٌكعم ةالصلا عيطتسأ ال ينإ :راصنألا ّنم ٌلجر لاق»

 لاقف «  نيتعكر هيلع ىَلصف ريصحلا فرط حنو « ًاريصَح هل طَسبق « هلزنُم ىلإ هاعدف ًاماعط

 آلإ اهدا تارام لاف ؟ىحّضلا يلصُي ةا ئيبنلا ناكأ : سنأل دوراجلا لآ نم ٌلجر

[A yS 

 ِءاشلاب ُأَدْبَي رمع نبا ناكو , ٌةالصلا ِتَميِقأو ٌماعطلا ّرضح اذإ باب ۲ 0001

 . عراف هيلقو هتالَص ىَلَع لبقُي ىتح هِتَجاح ىلع هلابقإ ءرملا هقف نم : ءادْرَّدلا وبأ لاقو

 ةشئاغ ثعمس لاا د يه سا ۷۱

 . «ءاشعلاب اوؤَدِئاف 5 ةالصلا تَّميق أَو ءاشعلا عضو اذإ) : لاق هنأ لي ئبنلا نع

 ٤٦١ ٠[. : يف هفرط_ 51/١ ثيدحلا]



 ناذألا باتك- ۱۸ ٠

 ٍكلام نب سنأ نع باهش نبا نع ليّقُع نع ثيللا انثدح : لاق ريكُب نب 'ییحی انثّذح 1

 اولجسعت الو برغملا ًةالص اوُلصُت نأ لبق هب اوؤدباف ٌءاشيلا مق اذإ» : لاق ي هللا لوسر نأ
 .[0 457 : يف هفرط- ٦۷۲ ثيدحلا] ٠ «مكئاشع نع

 : لاق مع نبا نع عفان نع للا ٍديِبُع نع ةماسأ يبأ نع ليعامسإ نب دبع انئّدح - نفد

 لجعي الو « ِءاشَعْلاب اوؤَدباف ٌةالصلا ٍتميقأو مكيحأ ُءاشَع عض اذإ» : : كو ثلا لوسر لاق
 هنإو « عرفي ىتح اهيتأي الف ٠ ةالصلا ُماَقْنَو ٌماعطلا هل ْعَضوُي رمع نبا ناكو . ؛هنم ْعُرْفَي ىتح
 .[0414 « 317/4 : يف هافرط_ 1۷۳ ثيدحلا] ٠ مامإلا ةءارق مسيل

V4لاق : لاق ّرمع نبا نع عفان نع َةبقُع نب ىسوم نع َلامثع نب ُبهّوو ٌريَمَز لاقو -  

 ٍتَميقأ نإو « هنم هَّتجاح يضقي يج ل ااف مالا ىلع مكدحأ ناك اذإ» : ديب ئيبنلا
 ٦۷۳[. : ثيدحلا رظنا] .عنيِدَم ٌبهَوو « َنامثع نب بهو نعرذنملا نب ميهاربإ هاور «ةالصلا

 لكأي ام هديبو ةالصلا ا 3 يعد و

 ا ا راق ها نإ ر يزعج یا

 ۲١۸[. :ثيدحلا رظنا] . «أضوتي ملو ىّلصف َنيّكسلا حَرطف ماقف ةالصلا ىلإ يعدف

 ٌجرخف ةالصلا ٍتَميقأف هلهأ ةجاح يف ناك نَم باب - ٤ ل هو

 :لاق دوسألا ٍنع ميهاربإ نع ٌمكَحلا انئَّدح : :لاك عش اخ لاق ٌمدآ انثدح لح ل ۷٦

 ةمدخ ينعت - هلهأ ةنهَم يف ٌنوكي ناك : تلاق ؟هتبب يف عنصي كَم ئينلا ناك ام : ةشئ ةشئاع ٌتلأسا

 .[1089 « 0575708 : يف هافرط_ 875 ثيدحلا] . «ةالصلا ىلإ جرخ ٌةالصلا ٍتَرّضح اذإف - هلهأ

 هَّتْنسَو لي 0 لل :

e e VYديا ا  

 e لاق ؟يّلصُي ناک فيك : :ةبالق يبأل تلقف راعي داك يحل باز تقنع ىلسأ

 ةعكرلا يف ّضهنَي نأ لبق دوجسلا نم ُهَسَأر َمفَر اذإ ُسِلِجَي ًاخيش ناكو : :لاق 0

 ۔[٤۸۲ ١ 81482 ۸۰۲ :هفارطأ- 1۷۷ ثيدحلا] ٠ «ىلوألا



 ٠ ناذآلا باتك- 4

 ةمامإلاب ٌقحأ لضفلاو ملعلا ٌلهأ باب- 5

 : لاق ٍريمُ نب ِكلملا ٍدبع نع َةدئاز نع ٌنيسح انثّدح :لاق رص نب ٌقاحسإ انثّدح-
 ركب ابأ اورث 0 نضر : لاق يسوم يبأ نع ةدرُب وبأ ينئدح

 00 ا ایج ىف رئال یاش 4 كوسرلا ةانَأف ؛ 4 يو

 . 17786 : يف هفرط_ "78 ثيدحلا]

 ةشئاع نع هيبأ نع َةَورُع نب ماشه نع كلام انربخأ : لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح- 4 َ

 يّلصُي ركب ابأ اورُم : هضرم يف لاق ةا هللا لوسر نإ : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر َنيِنمْؤُملا م

 ٌرمع رمف « ءاكبلا نم سالا عمسُي مل كماقم يف اق اذإ ركب ابأ نإ تلق : :ةشئاع تلاق . سانلاب

 عمسُي مل َكِماَقَم يف ماق اذإ ركب ابأ نإ هل يلوق ةصفحل تلقف : :ٌةشئاع تلاقف « سانلل لصيلف

 ًدكَنإ « هما: كي وللا لوسر لاقف « ةصفح ثلعفف . سانلل لصُيلف ّرمع رمف ءاكبلا نم سانلا

 تنك ام ا صفح. تلاقق .سانلاب ٌلَصُمَلَف ركب اَبأ اورُم ا

 .[558 2555 :cA ثيدحلا رظنا] ٠ اريح كي يمال

 كلام نب ُسنأ ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق نامّيلا وبأ انثّدح-
 هك بلا مج يف مهل يلم ناک ركبابأ نأ - - هتحيصو ُهَمدخو الب ةيبنلا عيت ناكو- يراصنألا
 رتس كو ئبنلا تفشكف < ةالصلا يف ٌفوُفّص مهَو نينثإلا موي ناك اذإ ىتح « هيف يفوت يذلا

 لف نا وللا ؛ كحضي ٌمّسِت مث « ٍفحصُم ٌةقرو ُهَهجَوَنأك مئاق وهو انيلإ ُرظنَي ةرجحلا

 هي يتلا أ نظو « فصلا لصيل هيبِقَع ىلع ركب وبأ نصكتف ٠ ب يبا ةيرب حرفلا ّنم
 نم َيّفوُيف « تسلا 'ئخرأو «مكتالص اوت نأ ةي ئيبنلا انيلإ راشأف « ةالصلا ىلإ ٌجراخ
 .[1448 58١ 2 ۷۰٤ , 1١006 :يف هفارطأ_ 548٠ ثيدحلا] . (هموَي

 :لاق سنأ نع زيزعلا ٌدبع انثّدح : لاق ثرأولا ٌدبع انثدح : لاق ٍرِمعَم وبأ انثذح- ۱
 ا هللا عيبن لاقف « مّدقتي ركب وبأ تهذف « ةالصلا ٍتَميِقأف ٠ ثالث لب ئيبنلا جرخُي ملا

 هد ّبجعأ ناك ًارظنم انرظن ام ب يبنلا هجو ّحْضَو املف « ةعفرف باجحلاب

 ال يبنلا ئخرأو « مّدقتي ْنأ ركب يبأ ىلإ هديب كك ئ لا اموأف .انل مضَو نيح َنيح هلو خيبنلا
 58٠[. : ثيدحلا رظنا] . «تام ىتح هيلع ْرَدَقُي ملف ٌباجحلا



 ناذألا باتكد 14 0

AYباهش نبا نع سنوي ينثّدح : لاق بهو نبا انّنَّدح : لاق َناميلس نب ىبحي انثّدح-  

 ةالصلا يف هل لبق ُهُعَجَو ال هلا لوسرب ٌدتشا املا : لاق هيبأ نع ٌةَربخَأ هنأوهللا دبع نب ًةزمح نع

 « ٌءاكبلا ُهَبلغأرق اذإ ٌقيِقَر ٌلجر ركب ابأ نإ :ٌةشئ ٌةشئاع تلاق « سانلاب لصْيلف ركب ابأ اورم : لاقف

 نباو يدي ةعبات «تفسوي ُبِحاوَص ّنكُإ « يلصق هور : لاق ةثدواعف « لصيف ءور : لاق

 نع يره ّزلا نع ٌرمعَمو ٌليَقُع لاقو . ٌيرهّزلا نع ٌيبلكلا ىيحي نب قاحسإو ٌيرهّزلا يخأ

 زال ئبنلا نع ةزمح

 ٍةلعل مامإلا ٍبْنَح ىلإ ماق نم باب ۷

 هيبأ نع ةورع نب ٌماشه انربخأ : : لاق ٍريَم نبا انثَّدح :لاق ىبحي نب ُءایرکز انثدح- <87

 . مهب يَّلصُي ناكف « هضّرم يف سانلاب يصب نأ ركب ابأ كي هللا وسر رتا : تاو ذاع 32

 وبأ هآر املف « َسانلا مو ركب وبأ اذإف ٠ جرخف ٌةَقِخ هسفن يف كي لا لوسر جوف : ةورع لاق

 ناكف « هبنَج ىلإ ركب يبأ َءاذح ةي هلل هللا لوسر سلجف « تن امك نأ هيلإ راشأف « َرَحَأتسا ركب

 . اركب يآ ةالضب توُلصُي نم انلاو « هيَ هللا ٍلوسر ةالصب يّلصُي ركب وبأ

 .[ 519525580 2555 2١9/48 : ثيدحلا رظنا]

 لوألا ُمامإلا ًءاجف ّسانلا َّمُؤَيِل لخد نم باب- 6

 . ايب ينلا نع ةشئ ةشئاع هيف « هثالص ْثّراج ْدََخَأتَي مل وأ لوألا َرّخأتف

 ِنب لهس نع رانيد نب مزاح يبأ نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح- 5

 «ةالصلا تناحف « مهنيب َحلصُيل فوع نب ورمع ينب ىلإ بهذ كيلا لوسر نأ يدعاسلا ٍدعس

 ًءاجف « ركب وبأ ىلصف . .معن : :لاق ؟ميقأف سانلل يّلصأ :لاقف ركب يبأ ىلإ ُنّدؤملا ءاجف

 ناكو « ُسانلا َقّفصف « فصلا يف قو ىتح َصْلختف « ةالصلا يف ٌئانلاو ل هللا لوسر

 ا وا رمل ُسانلا رثكأ املف « هتالص يف ُثفتَْي ال ركب وبأ

 ُهرَمَأ ام ىلع هللا دوحف هيدي هنع هللا يضر ركب وبأ عفرف ؛ « كّئاكَم ثكما نأ لكي هللا لوسر هيلإ

 را هلل هللا لوسر مدقتو « فصلا يف ىوتسا ىتح ركب وبأ رخأتسا مث كلذ نم كيلا ل وسر هب

 ناك ام : ركب وبأ لاقف ؟ٌكّترمأ ذإ تيت نأ َكَعنم ام ركب ابأ اي :لاق ٌفرصنا املف « ىَّلصف

 مترّثكأ مكتيأر يلام : الڳ وللا لوسر لاقف « لكي هللا لوسر يدي نيب يَلصْي نأ ةقاحق يبأ نبال

 قيفصتلا امّنِإَو « هيلإ تفل حبس اذإ هنإف ‹« حّبسُيلف هتالص يف ءيش ُهَبار نم ؟قيفصتلا

 ۱۲۳٤١ ۰ ۲۹۹۰ ۲۹۳۰ 7١9١:4[. ۱۲۱۸( ۱۲۰۲ 2 ۱۲۰۱ :ىف هفارطأ_ 584 ثيدحلا] . «ءاسنلل



 ٠ ناذألا باتك- ۱۷۱

 مهزّكأ مِهَمّؤَيْلَف ةءارقلا يف اوّوَتسا اذإ باب - 9

 نب ِكلام نع ًةبالق يبأ نع بويأ نع ٍديز نب ٌدامح انّنّدح ٍبرَح نب ٌناميلس انثّدح - 6

 ناك ليل نيرشع نم اوت هلع انف د تولا يللا ىلع انما :لاق ثريّوحلا

 يف اذك ةالص اوُلصُيلف مهورُم « مهومّتملعف مكدالب ى إ متعجر ول : لاقف ًاميحَر هيب خيبنلا

 هگوو 2 مكّذحأ ْندؤيلف ةالصلا ِتَرْضَح اذإو « اذك ٍنيح يف اذك ةالصو < اذك نیح

 :oA ITI cT ° TYA] ثيدحلا رظنا] . (مكزربكأ

 مهّمأَف ًاموق ُمامإلا َراز اذإ باب 5٠

Aينربخ أ :لاق ٌيِرهُّزلا نع ْدمْعَم انربخأ هللا دبع انربخ ٍدَسَأ نب ذاعُم انئّدح  

 2 هل ُتنَأف هك عيبنلا َنذأتسا» : لاق ىراصنألا ِكلام نب نابتع ثعمس : :لاق عيبا نب دومحم

 انَْمّصَو ًماقف « ُّبِحُأ يذلا ِناكملا ىلإ هل ثرشأف ؟َكِتيب نم َيْلِصَأ نأ بحث َنيأ :ل :لاقف

 .[553/ 0 4738 2 474 :ثيدحلا رظنا] . «انملَّسو مَّلس مث « هفلَح هفلخ

 هب متو ُمامإلا َلعُج امنإ باب-١
 . ٌنسلاج وهو سانلاب هيف يفوت يذلا هضرَم يف لكي ئبنلا ىلصو
 . مامإلا عبتي مث عفر ام ٍرذقب كمف ُدوَعَي مامإلا لبق عفر اذإ :دوعسم نبا لاقو

 0 :دوجسلا ىَلَع ٌردقي الو نيتعكر مامإلا عم عكري نميف - نسحلا لاقو

 ل ا

“AYنيرا ا نب عب ر زانل ا لاق سنوي نب ٌدمحأ انئّدح -  

 ؟ِهِلَك هللا لوسر ضرم نع ينيثّدحُت الأ :ٌتلقف ةشئاع ىَلَع ثلخد» : لاق ةبتُع نب هللا دبع

 يل اوعَض :لاق . َكَنورظتني مه « ال :انلق ؟ُنمانلا ىَّلصأ :لاقف لي ئيبنلا لقث .ىلب :تلاق
 : لَك لاقف قاف مث « هيلع يمغأف « َءوُنَيل بهذف لّستغاف .انلعفف : تلاق « بّضخملا يف ًءام

 . بضخملا يف ًءام يل اوعض : :لاق هللا و كنورظح مهل :انلق 7 سالا ىَلَصَأ

 ال :انلق ؟7 ”سانلا ىّلصأ : لاقف ٌقاَقَأ مث « هيلع يمغأف: وبل ا لستغاف دعقف : تلاق

eا  O0  

uاسراف - ةرخآلا ا  



 ناذآألا باتك- ۱۷۲ ٠

 نأ َكرْمأي ةي هللا لوسر ّنِإ :لاقف لوسرلا ُاتأف ٠ سانلاب يلصُي نب ركب يبأ ىلإ يك عينا

 تن :* مع هل لاقف ٠ سانلاب لص مع ايد ا فو ركب وبأ لاقف . سانلاب َيَلصُ

 نيب جرخف « ةفخ وسفن نم َدَجَو لي يبنلا لإ مث .مايألا َكلت ركب وبأ ىّلصف :كللدي قَحَأ

 تمد رك وا a يلع رك رار قا زوما ٌساَبعلا امهُدحأ - نيلجر

 ٍبنَج ىلإ ٌهاسلجأف « ِهبنَج ىلإ يناسلجأ : لاق « َرخَأتي ال ناب ل ئبنلا هيلإ أموأف « َرَخأَتيِ

 ركب يبا ةالصب ُسانلاو اي يبنلا ةالصب ٌمتأي وهو يّلصُي ركب وبأ لعجف :لاق « ركب يبأ
 كيلع ضرعأ الأ : : هل ٌتلقف سابع نب هللا دبع ىلع ٌتلخدف : هللا ٌديِبُع لاق . تعاق هيك نبلاو

 ةنم َركنأ امف . اهئيدح هيلع ٌتْضّرعف . تاه : : تلاق ؟هلك يبنلا ٍضَرَم نع ٌةشئاع ين قدح ام

 .ٌميلع وه :لاق .ال : : تلق ؟سابعلا عم ناك يذلا َلُجرلا كل ثّمسأ : لاق هنآ ريغ « ایش

 :ثيدحلا رظنا] 25542194 ٦٦۰٩ ۰ ٦۷۹ ‹ 147[.

A^ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ : لاق ٌفسوي نب هللا دبع انثّدح -  

 ا « كاش وهو هتيب يف ي هللا ل وسر ىَّلص» : تلاق اهنأ َنينمؤملا ٌمأ

 عكر اذإف « هب َمتْؤُيل مامإلا ليج امّنِإ : لاق ٌفرصنا اًملف « اوسلجا نأ مهيلإ َراأف « آمايق موق

 . «ًاسولج اوّلصف ًاسلاج ىلص اذإو « اوعفراف عفر اذإو « اوعكراف

 .[ 5ك. ۱1. ١١١١ : يف هفارطأ ٦۸۸ ثيدحلا]

 ّنأ» ِكلام نب سنأ نع باهش ٍنبا نع كلام انربخأ : لاق ٌفسوي نب هللا دبع انثّدح - 5/14

 وهو ِتاولصلا نم SET نيالا هفش شحجف « ُهنع َعرصف ًاسرف بكر لكي هللا لوسر

 ااف ىلص اذإف هن َمَتْؤُيل مامإلا لعج امّنإ : لاق ٌفَرصنا املف « ًادوعق ُهءارو انيَّلصف « ٌدعاق

 :اولوقف هّدمح نمل هللا حوس لاق اذإو « اوعفراف مهر اذإو « اوعكراف عكر اذإف « آمايق اوُلصف

 .«نوعمجأ ًاسولُج اولصف ًاسلاج ىّلص اذإو « ًامايق اوُلصف ًامئاق ىَّلص اذإو . ٌدمحلا كّلو انئر

 هضرم يف وه «ًاسولج اوُلصف ًاسلاج ىَّلص اذإ» :هلوق :ٌيديمحلا لاق :هللا دبع وبأ لاق

 امنإو « دوعقلاب مهْرُمأي مل « امايق ُهَفلَح ٌسانلاو اسلاج اإ بنلا كلذ دعب ىَّلص مث < « ميدقلا

 .[۳۷۸ : ثيدحلا رظنا] . الب ئبنلا لعف نم رخآلاف رخآلاب دخ

 اوّدجساف ٌدِجَّس اذإف :سنأ لاق ؟مامإلا فلخ نم ُدِجِسَي ىتم باب ۲

 : لاق قاحسإ وبأ ينئَّدح :لاق َنايِفُس نع ٍديعس نب 'ىيحي انئّدح :لاق ٌدَّدسم انئّدح -

 لاق اذإ هَ هلل هللا لوسر ناك" : لاق بوذك ُريغ وهو ًءارّبلا ينئّدح : لاق ديزي نب هللا دبع ينئّدح



 ٠ ناذألا باتك- ۷۳

 .«هدعب ًادوجُس عقن مث « ًادجاس لكي عيبنلا عقب ىتح ُهَرهَظ ام ٌدحَأ نحب مل هدوح نمل هلا عمس

 . اذهب ٌةوحن قاحسإ يبأ نع نايس نع ميعُن وبأ انثّدح

 :يف هافرط_١59 ثيدحلا] ۷٤١ « ۸١١[.

 مامإلا لبق ةأر ٌَعْفَر نَم مثإ باب ۳

 هملايا ويعمل هانا لاق ٍلاهنم نب جاّجح انثدح - ٦۹۱

 نأ مامإلا لبق ُهَسأ عفر اذإ - کدحا نشحي ال وا مكدحأ ىشخي اَمأ» : : لاق يَ يبنلا

 .«رامج ةروص ةتروص هلا لعجي وأ « ٍرامج سار ُهَسأر هللا لعجي

 فحصملا ّنم ٌُناوكَذ اهُدع اهُّمٌؤَي ةشئاع تناكو ‹ ئلوملاو ٍدبعلا ةمامإ باب ٤

 مهؤرقأ مهمو ايي يبنلا لوقل < ملتحي مل يذلا مالعلاو يبارعألاو ٌيَبلا ٍدلَوو

 . ولا باتكل

 نبا نع عفان نعوهلا ديبُع نع ضايع نب ُنسنأ انَدح : : لاق رذنملا نب ٌميهاربإ انثدح - ۹۲

 ناك هلا لوسر مدقم لبق - ءابقب عضوم ةبضغلا َنولؤألا نورجاهملا مق املا : 5

 ۷٠۷١[. : يف هفرط_ 597 ثيدحلا] . «ًانآرق مُهَرثكأ ناكو «٠ ةفيذح يبأ ىلوَم ملاس مهم

 سن نع ٍحاّيّتلاوبأ ينثدح : : لاق ةبعش انثّدح « ىبحي اند راش نب دمحم انثدح - 14۲۳

 . بيبر ةسأر ّنأك عوشبح هح > ليعتسا نإو اوعيطأو اوعمسأ# : لاق ايب يبنلا نع

 .[595-71537 : يف هافرط_ 597 ثيدحلا]

 ُهَفلَخ نَم ّمتآو ٌمامإلا َّمِتُي مل اذإ باب 0

 انَثَدح :لاق ُبّيشألا 'ئسوم ُنب ٌنسحلا انَثَّدح :لاق ٍلهَس نب لضقلا انئّدح - ٤
 E , ٍديَز نع ٍرانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 .«مهيلَعو مكلف اوؤطخأ نإو « مكلف اوباصأ نإف « مكل َنوُلصُيا : : لاق ي هلل هللا لوسر

 هّتعدب هيلعو لص :ٌنسحلا لاقو < عِدتبُملاَو نوَتفَملا ةمامإ باب- 55

 نع ُيِرِهّزلا انثّدح ٌميعازوألا انّثَّدح : فسوي نب دمحم انل لاقو : هللا دبع وبأ لاق - 140

 داع نيب ا اع لجو ی يرق ني ناو نع نيخرلا دع بح

 ةنتف مامإ انل يَلصُيو « ىر ام كب لزنو « ٍةّماع ٌمامإ َكنإ : :لاقف ٌروصحم وهو هنع هللا يضر



 ناذآلا تاک ۱۷٤ ٠

 اذإو « مهعم ْنِسحأف « سالا َنَسحأ اذإف « ُسانلا لمعي ام ُنسحأ ةالصلا :لاقف « ٌجرحتنو

 .«مهتءاسإ بنتجاف اوؤاسأ

 بال ةرورض نم الإ ِثَنخملا فلخ ىّلصُي ْنَأ ىرن ال» :ُئرِهُرلا لاق :ُيِدْيبّرلا لاقو

 . (اهنم

  “۹٦كلام نب سنأ عمس هنأ حالا يبأ نع ةبعش نع ٌردَتُعانّنَدح َنابأ نب دمحم انئّدح :

 ثيدحلا رظنا] . .«ٌةبيبَر هَسأر َّنَأك عئشبحل ولو ْعِطَأو عمسا» : : ٌرذ يبأل لكي ئيبنلا لاق : ٦۹۳[.

 نينا اناك اذإ ًءاوَس هئاذجب مامإلا نيمي نع ٌموقَي باب - ۷

 ریبج نب ٌديعس ُتعمَس : لاق مكحلا نع ةبعش انَلَّدح : لاق برخ نب نامیلس انثّدح 4۷

 كك وللا لوسر ىّلصف ةنوميُم يتلاخ ٍتيب يف تبا :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع

 نع ينلَعجف هراسَي نع ٿم ُتئجف « ماق مٿ « « ًمانّمث « ٍتاعكر َحّيرَأ ىّلصف ءاج مث « ءاشعلا

 طل لاق وا ٌةَطيَطَع ُتعمس ىتح مان ع « ‹ نيتعكر یلص مث ٍتاعكر َسِمَح ىلصف « هيم

 .1147 ء 184 « ۱۱۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةالصلا ىلإ جرخ مث

 امهتالص ْدسفَت مل هيمي ىلإ مامإلا ةلّوحف مامإلا راسي نع ٌلجرلا ماق اذإ باب- ۸
 نع ٍديعس نب هير دبع نع ٌورمع انثَّدح :لاق ٍبهَو نبا انَثَّدح :لاق ٌُدمحأ انثّدح ۔ 8

 دنع تمنا : : لاق امهنع للا يضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوم ٍبيرُك نع َناميِلُس نب ةمرخم

 يندخأف « هراسي ىلع ثمقف « يّلصُي ماق مث ؛ ًأضوتف « ةليللا كلت اهدنع ايب ئوبنلاو ةنوميم

 مث ,خفن مان اذإ ناكو « ّحْفَن ىتح مان مث « ةعكر ةرشع ثالث ىّلصف « هِنيمَي نع ينآعجف

 576-2 لاقف ًاريكب هب ٌتئَّدحف :ورمع لاق . (ًأّضوَتَي ملو ىّلصف جرخف ُنّدّوملا ات

 .[5917 ۰ ۱۸۳ 21178200111 :ثيدحلا رظنا] . كلذب

 مهّمأف موق ًءاج مث« َّمْوَي نآ ٌمامإلا وْنَي مل اذإ باب- ه9

 نب ٍديعس نب هللا دبع نع بوي نع ميهاربإ ْنِب ليعامسإ انئَّدح : لاق ٌدَّدسم انثّدح 8

 دا وا :لاق سابع نبا نع هيبأ نع ريبج

 هيمي نع ينماقأف يسأرب ٌدخأف هراسي نع ُثمقف ٠ ةعم يلصأ

 .[1۹۸ 2 1۹۷ ل149 ۰ ۱۳۸ ‹ ۱۱۷ : ثيدحلا رظنا]



Vo -ناذألا باتك ٠ 

 ىّلصف َجرخف ٌةجاح ٍلُجرلل ناكو ٌمامإلا لّوط اذإ باب - ٠

V۹ٍلبَج َّنب داعم نأ» وللا دبع نب ٍرباج نع ٍورمع نع ٌةبعُش انّنَّدح : لاق ملسم انثذح -  

 .«هّموق ميف عجري مث « كي ئبنلا عم يَّلصُي ناك
 5٠6١5([. ل١١ الءه العلا : يف هفارطأ ۷٠١- ثيدحلا]]

 ا ايا ا 1

 . اقف كو يلا غل نم لوا ذاع ٌنأكف لجرلا فرصناف « ةرقبلاب ارقف ءاشعلا ىلصف

 طّسوأ نم ٍنيَتروسب ُهرَمَأو « آنا « آنتاف « ًآنتاف لاق وأ (رارم ثالث) « ُناَتف « ناف « ناّتف

 ۷٠١[. :ثيدحلا رظنا] . ADE ورمع لاق . لّصفملا

 ٍدوجسلاو عوكرلا مامتإو , مايقلا يف مامإلا فيفخت باب - ١"

 : لاق ًاسيق ٌتعمس :لاق ٌليعامسإ انّنَدح :لاق يهز انَّدح شوي نب ٌدمحأ انئّدح - ۷۲
 لجأ نمي ةادَعلا ةالص نع ُرَخأتأل ينإ « هللا لوسر ايولاو : لاق الجر نإ» :ٍدوعسُم وبأ ينربخأ

 َّنِإ :لاق مث . ذئموي ُهنم ًابضَع َّدْسَأ ةظعوَم يف ةا هللا لوسر ُثيأر امف ٠ انب ليطُي امم ٍنالف

 . «ةجاحلا اذو َريبكلاو ٌفيعضلا مهيف ف نف « زوجیْلف سانلاب ىَّلص ام مكيأف « َنيِرْفنُم مكنم

 .[۹۰ : ثيدحلا رظنا]

 ًءاش ام لٌوطُّيَلَف هسفنل یلص اذإ باب - "؟

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انًربخأ : لاق ٌفسوي نب هللا دبع انئّدح -۳
 فيعضلا مهنم ّنإف « فمْحْيْلف ساّنلل مكُدحأ ىّلص اذإ» : : لاق ءال هللا لوسر نأ ةريره يبأ

 . «ءاش ام لٌوطْيلَف هسفنل مكُدحأ ىّلص اذإو « ٌريبكلاو َميقَّسلاو

 ك

 امم رجفلا ىف سلا نم رخال ىز هلل ةرسو الجر لا EET ا
 هنم ًابضغ دشا ناك عضو يف بضغ هثيأر ام ليث هللا لرو يف + اهبف نلف ا ربطت

 ُهَفَلَخ َّنإف « ٌزّوجتيلف َسانلا َّمأ نمق < َنيرفنُم مكنم لإ « ُسانلا اهّيأ اي :لاق مث « ذئموي
 .[ل05 ٠9٠ :ثيدحلا رظنا] . «ةجاحلا اذو َريبكلاو فيعضلا



 ناذألا باتك- ۱۷٦ ٠

  - V0:لاق سايإ يبأ نب مَآ انثدح  EREلاق راثد نب ُبراحُم انثدح :

 قفاوف  ليللا َحنَج دقو نيَحضانب لجر لبق :لاق ّيراصنألا هللا دبع نب َرباج ٌتعمس

 ٌقلطناف  ءاسنلا وأ - ةرقبلا ةروسب 0 « اعم ىلإ لقا ةكض هان كرتف < يَّلصُي ًاذاعُم

 لجرلا ٠ الك ئبنلا لاقف « ًاذاعُم هيلإ اكشف لي بنا افلا اا أ ةغلبو :

 ٍسمشلاو كير م مسا حّبسب تيلص الولف « (رارم ثالث) - نتاف وأ - تن ٌناَتِفَأ ا

 ا «ةجاحلا وذو ُفيعضلاَو ذيبكلا َكَءارَو يّلصُي هنإف « ' ىشْغَي اذإ ليللاو اهاحضو

 ا لا ا

 ةعباتو «ةرقبلاب ءاشهلا يف ذاعُم أرق» : رباج نع ٍريبزلا وبأو مسقم نب هللا ديبعو ورمع لاق

 17٠ ۷٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . براحُم نع شمعألا

 اهلامكإو ةالصلا يف زاجيإلا باب- 4

 : لاق سنأ نع زيزعلا ٌدبع انثّدح :لاق ِثراولا ُدبع انثّدح : لاق ٍرمعَم وبأ انثّدح ۷°“

 . «اهلمكُيو ةالصلا رجوي هلي م ٌيبنلا ناك»

 ّيبصلا ِءاكُب دنع ةالصلا ٌفخأ نَم باب - "6

 ٍنب ىبحي نع ٌئيعازوألا انثَّدح :لاق ٌديلولا انربخأ :لاق ئسوم نب ٌميهاربإ انثدح - ۷۰۷

 ةالصلا يف موقأل ين 0 : : لاق ل يبنلا نع ةداتق يبأ هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا ٍدبع نع ريثك يبأ

 ةعبات . (هّمَأ ىلع نشأ نأ ةيهارك يتالص يف ُزّوجتأف يبصلا ءاكب عمسأف < « اهيف لّوطأ نأ دير

 .[14854 : يف هفرط-۰ ۷ثيدحلا] . ٌععازوألا نع ٌةيقبو ِكَرابملا م ناو ركب ري رش

 و 5-4

 هللا دبع نب كيرش اتثدح :لاق ٍلالب نب ٌناميِلُس انثدح : لاق ٍدلْحَم نب ڈلاخ انثّدح- ۸ ٠

 م مال دا تعا طق م او صا لو كلاغ نيا هح لا

 . هنأ نع َنتفت نأ ةفاخم ُفُفْخُيف ئبصلا َءاکب ْعَمْسَيَل ناك ْنِإو ‹ لكي يبنلا

 انثّذدَح7: لاق ٌديعس انئّدَح. + لاق ٍعيَز نب ڈیز الد : :لاق هللا دبع نب يلع انئّدح - 7⁄۰۹

 . اهتلاطإ ٌديرأ انآو ةالصلا يف لخدأل ينإ» :لاق ايب يبنلا َّنَأ هّتّدح كلام نب نس نأ ٌةدانك

 .«هئاكب نم ِهّمَأ ٍدِجَو ةّدش نم ُملعَأ امم يتالص يف ُرّوجتأف ئبصلا ء ءاكبو عمسأف

 ۷٠١[. :ىف هفرط_ا/9١ ثيدحلا]



۷V -ناذألا باتك ٠ 

 00 :أ نع ةداتق نع ٍديعس نع ّيِدَع يبأ ُنبا انّدح : :لاق ٍراّشَب نب دمحم انثّدح
 ' رجنأف ئيبصلا اك ٌعمسأف « « اهتّلاطإ ٌديرأف ةالصلا يف ُلُخدأل نإ» :لاق كب يبنلا نع كلام

 نسا انثدخ هداف انثّدَح ناب اكد سوم لاق «هئاكب نم هقأ ِدْجَو ةّدش نم ُملعأ امم

 ۷٠۹[. :ثيدحلا رظنا] . هلثم . . ةا جيبنلا

 ًاموق ّمَأ مث یلص اذإ باب- 5

 نع َبويأ نع ٍديز نب ُدامح انّنَّدح :الاق نامعا وبأو برح نب ُناميلُس انثّدح - ۷۱۱

 . “مهب يلصيف هَموق يتأي مث ال ئبنلا عم يلصي داعم ناك : لاق ٍرباج نع رانيد نب ورمع

[V0 CV oV ثيدحلا رظنا] ٠: 

 مامإلا َريبكت َسانلا ٌعمسأ نم باب_ "1

 نع ميهاربإ نع شمعألا انتَّدح : لاق دواد نب هللا ٌدبع انّتَّدح :لاق ٌدَّدسُم انثدح 7

 الب ةاتأ هيف تام يذلا هضم يي خيبنلا ن ّيِضرم امل» : تلاق امهنع هللا يضر ةشئاع نع دوسألا

 يكب َكَماقَم ْمُعَي نإ « فيس ٌلجر ركب ابأ َنِإ تلق . لصيف ركب ابأ اورم : لاقف ةالصلاب ِهَنذْؤُي

 تكا ا هلثم تلقف . 0 0 ارق ىلع ق الف

EREلَم ذأ ا رامأ ٠ وأب بمذ رکی أرامل  

O ا OT 

 مومأملاب ٌسانلا متأيو « مامإلاب ٌمتأي لُجرلا باب.
 . ؟مكّدعَب نم مكب متلو ٠ يب اوُهتتا» كي ئبنلا نع رَكذُيو

 دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع َةيواعُم وبأ انّثَّدح : ناف ا ب ف اا الل

 َيلضي نأ ركب ابأ اورم : لاقف ةالصلاب ُهُنْْؤُي الب ءاج لَك هل هللا لوسر لقت اکل : تلاق ةشئاع نع

 عسي ال َكتاقَم مف ام ىتم هنإو « فیس لج ركب ابأ نإ « وللا لوسر اي :ٌتلقف . سانلاب

 ابأ نإ هل يلوق :ةصفحل ُتلقف « سانلاب يَّلِصُي ركب ابأ اورم :لاقف .ّرمع ترمأ ولف « سالا

 نكن :لاق .رمع ٌترمأ ولف < « َسانلا عي ال َكماقَم مي ىتم ِهّنإو « فيس ٌلُجر ركب

SEEدجو ةالصلا يف لخد املف « سانلاب يلصُب نأ ركب ابأ اورم ‹ فسوي  



 ناذألا باتك- 1۷۸ ٠

 لخد ىّتح ضرألا يف ناَطخَت الجرو يلج َنيب ىداهُي ماقف « ةّقِخ هسفن يف ةي هللا لوسر
 َءاجف « ةا هللا وسر ویل أمْؤأف « رحتي ركب وبأ بهذ ُهّسِح ركب وبأ عمس املف ٠ + لحسملا
 ناكو « آمئاق يَّلصُي ركب وبأ ناكف « ركب يبأ راسي نع َسلج ىتح 5 هللا لوسر
 ةالصب َنودَتَقُم سانلاو .٠ ةا هللا لوسر ةالصب ركب وبأ يدتقي دتقَي ًادعاق يلصُ ةي هللا لوسر

 Y۲ AY «AY] »3۷۹ تكد 25514 ‹ 1۹۸ :ثيدحلا رظنا] . (هنع هللا يضر ركب يبأ

 سانلا ٍلوقب كش اذإ ٌمامإلا دخ له باب 4
 نع ينايتُخّسلا ةميمت يبأ نب بويأ نع سن نب , كلام نع َةملْسَم نب هللا دبع انثدح-45

 : نيديلا وذ هل لاقف « ِنينثا نم فَرصنا كيلا لوسر نأ :ةريره يبأ نع َنيريس ِنب دمحم
 : سانلا لاقف ؟ِنيِدَيلا وذ قَدصَأ : : هلك هلا لوسر لاقف ؟دللا لوسر اي تيسن مآ ة ةالصلا ِتَرّصَقَأ
 وأ هدوجس لثم دجسف « ربك مث < 06 « نِيَيرخأ نيّتنثا ىّلصف ةا هللا لوسر ماقف . معن
 .[487 :ثيدحلا رظنا] . «لوطأ

 NT :لاق ٍديلولا وبأ انثدح - 71ه

 مث نيتعكر ىلصف ٠ ٍنيتعكر َتيلص : ليقف « ٍنيتعكَر رهظلا لك ئبنلا ىلص» : لاق ةريره يبأ
 ۷١٤[. « 587 :ثيدحلا رظنا] . «نيتدجس دجس مث مل

 ةالصلا يف ٌمامإلا ىكب اذإ باب - 07

 أوك آَمَّنِإ ارقي فوفصلا رخآ يف انأو ّرمع يشن ٌتعمس :دادش نب هللا دبع لاقو
 . 4ّا لإ نرو

 نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ست ُنب كلام انّثَدح :لاق ليعامسإ انثذح- ۷1٦
 تلاق « سانلاب يلصُي ركب ابأ اورم : هضرم يف لاق ةي هللا لوسر ّنأ» َنينمؤملا م أ ةشئاع
 : لاقف . لصيف رمع زمف ءاكبلا نم سانلا عمسُي مل كام يف اق اذإ ركب ابأ لإ تلق : : ةشئاع
 مل َكِماَقَم يف ماق اذإ ركب ابأ َّنِإ هل يلوق :ةصفحل ةشئاع تلاق . سانلل لصْيلف ركب ابأ اورم
 د هللا لوسر لاقف « ةصفح تلعفف « سانلل ٌلصْيلف رمع مف « ءاكبلا نم سانلا عمسُي

 ةشئاعل ةصفح تلاق .سانلل لصيف ركب ابأ اورُم فو تحاوضص شال نكن هم
 VI CY TAY «AF] »3۷4 » 110 ‹ 11 £ ‹ 1۹۸ :ثيدحلا رظنا] . ريخ كنم بيصأل تنك ام

 اهدعبو ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست باب-١
 نب وؤمع ينربخأ :لاق ةبعش انتدح :لاق ِكلملا دبع نب ماشه ديلولا وبأ انثدح- ١

 ل oh لاا ا بس للا



 ٠ ناذألا باتك- ۱۷4

 : ةي ئبنلا لاق : لوقي ريشب َّنب َنامعُتلا ُتعمس : : لاق دعجلا يبأ نب , ملاس ثعمس : 0

 .«مكهوجُو َنيب هللا َنَفلاَخُيل وأ ٠ مكفوفص نوت

 لكَ يبنلا نأ سنأ نع زيزعلا دبع نع ِثراولا دبع انّنَّدح :لاق رمْعَم وبأ انثدح -4

 yT د نا ر تلك کارا ناد ا ارميا : لاق

 فوفصلا ةيوست دنع سانلا ىّلَع مامإلا ٍلابقإ باب

 ةمادق رب ةدئاز انّنّدح : لاق وِرمع ُنب ٌةيواعُم ان : لاق ءاجر يبأ نب ٌدمحأ انئّدح - ۷14

 ههجوب ةي هلا لوسر انيلع َلبقأف ةالصلا ِتَميقأ» : لاق سنا انَنَّدح ليوطلا ديمح انتدح :لاق

 .[714 :ثيدحلا رظنا] . «يرهظ ءارو نم مكارأ ينإف « اوُصارَتَو مكفوفص اوميقأ : لاق

 لوألا فصلا باي

V۰لاق : :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ْيَمْس نع ِكلام نع مصاع وبأ انئّدح -  

 ٠٠۳[. :ثيدحلا رظنا] . ( مِدهلاو « ُنوطبملاو « ٌُنوعطملاو « ُقِرَعلا : ءادهشلا» : : ي خيبنلا

 حبصلاو ةمَتَعلا يف ام َنوملعي ولو « اوقبتسال ٍريِجَّْنلا يف ام ُنوملعَي ولو» :لاقو ١

 .«اومُهَتْسال مّدقملا فصلا يفام َنوملعيولو « ًاوْبَح ولو امهؤَتأل

 .1104 ٦٠١ : ثيدحلا رظنا]

 ةالصلا مامت نم فصلا ةماقإ باب 4

 نع مامه نع ٌرمْعَم انربخأ : ”لاق قازرلا اد لان رحب نا ايدام 7"

 عكر اذإف « هيلع اوفلتخّت الف « هب ٤ َمَتْؤُيَل مامإلا لعج امّنإ» : لاق هنأ ايب ئبنلا نع ًةريره يبأ

 اذإو « اوُدجساف دّجَس اذإو « محلا كل انّبر اولوقف هدوح نمل للا عمس : لاق اذإو « اوعکراف

 نم فصلا ةماقإ ناف ¢ ةالصلا يف فصلا اوميقأو 4 نوعمجأ اسولج ا ا

 ۷۳٤[. : يف هفرط-۷۲۲ ثيدحلا] . «ةالصلا نسح

 اوُوَس» :لاق لي ئبنلا نع سنأ نع ةداتق نع ٌةبعش انثَّدح :لاق ديلولا وبأ انثّدح 77

 . «ةالصلا ةماقإ نم ٍفوفصلا َةيِوسَنَّنإف مكفوفص

 قوفصلا ّمتُي مل نَم مثإ باب
 1 و 2 5

 دبع نب دیس انويخأ لاف امو ت قفا اوا : لاق ٍدسأ نب ذاعُم انثدح ٤-

 :هل ليقف « ةنيدملا َمِدق هنأ» : كلام نب سن نع ٌيراصنألا راسي نب ريب نع يئاطلا



 ناذآلا باتك- ۱۸۰ ٠

 وميقت ال مكنأ الإ اعيش ثركنأ ام :لاق ؟ هل هللا لوسر تدهع موي نم اني تركنأ ام
 .«فوفصلا

 .اذهب . . .ةنيدملا كلام نب ُسنأ انيلع مق : راسي نب ريشي نع ِديَبَع نب ةبقع لاقو

(€ 

 قصلا يف مدقلاب مدقلاو بكنملاب بكنملا قازلإ باب

 .هبحاص بعكب ُهَبعك ُقِزُي نم لجرلا ُثيأر : ريشب نب نامعُتلا لاقو

 : لاق ةي بنلا نع سنأ نع ٍديَمُح نع ڙيَهز اند : :لاق ٍدلاخ نب ورمع انثدح - 0*0

 ا و ك3 قزل انُدحَأ ناكو . يرهَظ ءارو نم مكارأ ينإف « مكفوفص اوميقأ»

 ۷١۹[. « ۷۱۸ : ثيدحلا رظنا] . «همدقب همدقو

 هُتالَّص ْتّمت هنيمي ىلإ ُهَفْلَخ مامإلا هَّلَوَحَو مامإلا ٍراسَي نع لجرلا ماق اذإ باب-۷

Abنبا ىلوم پیر نع رانید نب ورمع نع ٌدواد اند : : لاق ديعس نب ةبيتق انثّدح -  

 هراس نع ُتمقف ٍليل تاذ الب يتلا عم تيلصا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سابع

 ماقف ٌُنّدؤملا ُءءاجف « دقّرو ىلصف ٠ هيمي نع ينلعجف يئارّو نم يسأرب كي هللا لوسر ٌدخأف

 .[594: 5438 591/18 1981١1 :ثيدحلا رظنا] . «أّضوتي ملو ىَلَصو

 ًافَص ٌنوكت اهّدحَو ٌةأرملا باب

 :لاق ِكلام نب سنأ نع ٌقاحسإ نع ُنايِفُس انئَّدَح : لات صحت نی ا ديانة ديد ففي

 ۳۸١[. :ثيدحلا رظنا] . انقل ميلس مأ - ي ىو « لكي 4 عربنلا َفْلَح انتي يف ميتيو انأ ٌتيلص

 مامإلاو د دجسملا ةنميَم باب-۹

 هللا يضر سابع نبا نع يبعشلا نع صاع اند ديزي ُنب تبث انثدح يسوم انثّذح - -

 نع ينماقأ ىتح يدضعب وأ - يديب ٌدخأف « لكي ئبنلا راسي نع يلصأ ةليل ٌثمق : لاق امهنع

 .[/13 399 1۹۸ 331,18 , ۱۳۸ 001117 :ثيدحلا رظنا] . يئارو نم هديب لاقو « هنيمي

 ٌةرتّس وأ طئاح موقلا َنيبو مامإلا َنيَب ناك اذإ باب- ٠

 هَ هئيبو َكيبَو َيَلصُي نأ ساب ال : ٌنَسحلا لاقو

 امإلا َريبكت عمس اذإ- ٌرادج وأ ٌقيرط امهتيب ناك نإو - مامإلاب مت داي زلجم وبأ لاقو



 ٠ ناذألا باتك- 1۸۱

 ةشئاع نع ةرمَع نع ّيراصنألا ٍديعس نب 'ىيحي نع ٌةدبع انّربخأ : لاق دمحم انثّدح 4

 نمانلا ىَأرف « ٌريصق ةرجحلا ٌرادجو « هترجُح يف يللا نم يّلصُب كيش هللا لوسر ناك» :تلاق

 ةيناثلا ةليل ماقف « كلذب اوثّدحتف اوحبصأف « هتالصب َنوُلِصُي انآ ماقف « لب ئيبنلا نصخش

 َسلج كلذ دعب ناك اذإ ىتح « ثالث وأ نيتّليل كلذ اوعنص « هتالصب نوُلصُي * 000

 مكيلع َبّتكُت نأ ٌتيشَح ينإ : :لاقف « ئمانلا َكلذ ركذ حبصأ اًملف « ٌجْرْحَي ملف ال هللا لوسر

 .[ 050 ٩۲٤ ۰ ١١۲۹ ۰ ۷۳۰ :يف هفارطأ_ ١/15 ثيدحلا] . «ليللا ةالص

 ليللا ةالص باب-١

 نع بئذ يبأ ُنبا انّنَّدح : لاق كيَدفلا يبأ نبا انّنّدح : لاق رذنُملا نب ميهاربإ انثّدح -۰

 ٌريِصَح هل ناك كو يبنلا َّنَأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ِنمحرلا ٍدبع نب ةملس يبأ نع ٌيربقملا

 .[۷۲۹ :ثيدحلا رظنا] . و ارا نان ذيل اف ٍليللاب ُةْرجّتْسيو راهنلاب طس

 نع ةبقع نب ئسوم انثدح : لاق تيَهعُو انتّرح :لاق داّمح نب ىلعألا دبع انثّدح 7١

 لاق - ةرجُح ٌذختا لي هللا لوسر ّنأ» باث نب ٍديز نع ٍديعَس نب رپ نع ٍرصّنلا يبأ ملاس

 نم ٌسان هتالصب ىّلصف < ‹ ياي اهيف ىلصف َناضمر يف  ٍريصَح نم :لاق هنأ تبيح
 نم ُثيأر يذلا تفرع دق : :لاقف مهيلإ جّرخف < ٌدُعَقَي لعَج مهب مَع املف « هباحصأ

 الإ « هتیب يف ء ءرملا ةالص ةالصلا لضفأ إف « مكويُب يف ُسانلا اهُبأ اوّلصف ٠ « مكعينَص

 نع ليز نع رس نع ولا انآ ةفع را اج وو فدع اع لاف كا

 .[۷۲۹۰ ‹ ٦۱۱۳ :يف هافرط ۷۳١ ثيدحلا] . يلي عيبنلا

 ةالصلا حاتتفاو ٍريبكتلا باجيإ باب_- ١

 ِكلام نب ُسنأ ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق نامّيلا وبأ انثّدح _ ۲

 es ْنميألا ُهّقِش شجُجف اسرف بكر ل هللا لوسر َّنأ» ٌيراصنألا

 امّنإ :ٍمَّلس امل لاق مث « ًادوعق هءارو انيلصف « ٌدعاق وهو تاولصلا نم ًةالص ٍذموي انل ىًلصف

 « اومفراف مفَراذإو « اوعگراف عكر اذإو « اايق اوصف مئاق یلص اذإف « بو بتؤُيل مامإلا ليج

 .«دمحلا كلو انو : : اولوقف هَدِمَح نمل هللا عمس : لاق اذإو « اوّدجساف َدجّساذإو

 .[549 2 ۳۷۸ :ثيدحلا رظنا]

 :لاق هنأ لام نب سن نع باهش نبا نع تيل انّنّدح : لاق عتب ديف اقعد 0

 ٌفّرصنا مث « ًادوعق ةعم انيَّلصف « ًادعاق انل ىًلصف « َنشِحجَف سرق نع للي هللا وسر َوَح»



 ناذألا باتك- ۱۸۲ ٠

 او راف ر ام اورتكو رك 3ك م 1 - ٌمامإلا لعج امّنإ وأ - مامإلا امن :لاقف

 د اذ[ ود: ديحلا كل انكر :اولوقف هَدِمَح نمل هللا عمس : :لاق اذإو « اوعقراف عفر اذإو

 .[/87 ٦۸٩ 70/4 :ثيدحلا رظنا] . «اودجساف

V4نع جرعألا نع دانرلا وبأ ينثّدح لاف اا :لاق نامَيلا وأ انثّذدَح  

 عكر اذإو ٠ اورټکف رک اذإف « وب من تول م مامإلا لعج امّنإ» : لَو عيبنلا لاقو :لاق ةريره يبأ

 واق دج ادو دملا كلو ار اولوقف هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو « اوعکراف

 .[۷۲۲ : ثيدحلا رظنا] . ياا ارا فا لاج لاو

 ًءاوس حاتتفالا عم ئلوألا ةريبكتلا يف ٍنيدّيلا عفر باب-۳

 هيبأ نع وللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح - ل07

 اذإو « عوكؤرلل رڳ اذإو ٠ ةالصلا حف اذإ هيبكنم َوَذَح هيدي عفري ناك كيلا لوسر نأ

 ناكو « محلا كلو انّبر هدمح نمل هللا َعمَس : لاقو ًاضيأ كلذك امهَعفر عوكُولا نم ُهّسأر عفر

 .[۷۳۹ « ۷۳۸ 27/85 : يف هفارطأ 770 ثيدحلا] . «دوجشلا يف كلذ لعفَي ال

 عفر اذإو « عكر اذإَو « َرّبك اذإ ٍنيَدّيلا عفر باب -4

 ي رهّزلا نع سنوي انربخأ ها لا لب د اح 7

GS tSعوكؤل كي يح  ) 

 يف كلذ ٌلعفي الو « هَدِمَح نمل هللا عمس :لوقيو عوكؤلا ّنم ٌهَسْأر عفر اذإ كلذ لعفيو

 .[لاه :ثيدحلا رظنا] . «دوجسلا

 هنأ» ةبالق يبأ نع ٍدلاخ نع هللا ٍدبع نب ٌدلاخ انثّدح : لاق ٌيطساولا فاحش انثّدح -ا/ا/

 مفر اذإو « هيدي عقر عكري نأ دارأ اذإو « هدي عفرو ربك ىّلص اذإ ِثريوُحلا َنب َنب كلام ئأر

EE ذكم ص قولا لوسر نأ دو « ويت مفر عوكالا نمار . 

 :هباحصأ يف ٍديَمُح وبأ لاقو ؟هيدّي عفر َنيأ ىلإ باب-٥
 «هْيَبِكْنَم َوْذَح يب ٌيبنلا َعفر»

 دلل | دبع ْنب ملاس انربخأ : : لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ناميلا وبأ انثّدح -
 َنيح هيدي مقرف ةالصلا يف ريبكتلا َمتَفا كي يبنلا ُثيأر» : : لاق امهنع هللا يضر َرمُع نب هللا دبع

Cn 



 ۱۸۳ نا

 هدو نمل هللا حمس لاق اذإو « ُهَلثِم لعف عوكؤلل ربك اذإو < بح هیبکنم وذَح امهلعجي ىتح بک

 نم ُهَسأر عفرَي ّنيح الو ٌدَجسَي َنيح كلذ ٌلعفي الو « محلا كلو انّبر :لاقو ُهّلثم ّلعف

 VT] الالم : ثيدحلا رظنا] .«دوجسلا

 نيتعكّرلا ّنم ماقاذإ ِنيدّيلا عفر باب- 8“
 ٌرمع َنبا نأ» عفان نع هللا ٌديِبُم انَثَّدح :لاق 'ىلعألا دبع انّتّدح : لاق شايع انثّدح ۹

 هدمح نمل هللا عمس لاق اذإو « هيدي عفر عكر اذإو « هيدي مقرو ريك ةالصلا يف لحد اذإ ناك

 هاور . . هك هللا يبن ىلإ رمع نبا كلذ عفرو 3 هيدي عفر نيتعكّرلا نم ماق اذإو ١ هيدي عفر

 توا نع تامهط نا اورو . 445 ينلا نع َرمع نبا نع عفان نع َبويأ نع ةملَس نب ُداَّمح

 .[۷۳۸ « ۷۳۹ ۰۷۳۲۰ :ثيدحلا رظنا] .ًارصتخم َةبقع نب 'یسومو

 ىرسُيلا ىَلَع ئنمُيلا عضو باب -۷
 ناك :لاق ٍدعس نب لهَّس نع مزاح يبأ نع كلام نع َةملسَم نب هللا دبع انثّدح ٠

 : مزاح وبأ لاق « ةالصلا يف ىرسُيلا هعارذ ىلَع ىنميلا يلا ٌلِجَرلا عضب نأ َنورَمْؤُي سالا

 . 1يمنَي١ لقي ملو «كلذىمنُي ي ليعامسإ لاق : هلي عيبنلا ىلإ كلذ يمني الإ ةٌملعأ ال

 ةالصلا يف 0 باي-

 ل : لاق لكي للا لوسر

 .[418 :ثيدحلا رظنا] . «يرهظ َءارو نم مكارأل ينإو

 نع ةداتق ُتعمَس :لاق ةبعش اننَّدح :لاق ٌردنُع انئَّدح :لاق راش نب دمحم انثّدح 5

 - يِدعَب نم مكارأل ينإ هللاوف « دوجسلاو عوكُولا اوميقأ» : : لاق ي يبنلا نع كلام نب سنأ

 .[ 4١9 : ثيدحلا رظنا] . . «متذجَسَو متعكر اذإ يرهظ دعب نم - لا امو

 ريبكتلا دعب ٌلوقي ام باب 4
 ركب ابأو ةا جبنلا َّنأ» سنأ نع ةداتق نع ٌةبعش انّثَّدَح :لاق رمع نب صفح انثّدح_ 41

 .«نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاب ةالصلا َنوحتتَتفي اوناك امهنع هللا ىضر َرمعو

 نب ٌةرامُع انثَّدَح :لاق دايز نب ٍدحاولا دبع انّنَّدَح :لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح- ٤4



 ناذألا باتك- ٠ م8:

 نيب تكس كي هللا لوسر ناك» : لاقآ و وبا اهتم لاق ءاجنتلا

 لإ لاوس اف مارا يأ :ٌتلقف - ةه :لاق ٌهبِسحأ :لاق - ةتاكشإ ةءارقلا َنيِبَو ريبكتلا
 َتدعاب امك َياياطَخ نيبو ينيب ْدِعاب هللا :لوقأ لاق ؟لوقت ام ةءارقلاو ٍريبكتلا َنيب َكتاكسإ
 ّمهللا « سلا ّنِم ضيبألا ُبوثلا ىّتنُي امك اياطخلا ّنم ينّقن هللا « برغملاو قرشملا نيب

 .«دّرَبلاَو جلثلاو ِءاملاب ياياطخ لِسغا

 باي ٠

 نع ةكيلُم يبأ نبا ينئّدح : :لاق رمع نب عفان انربخأ :لاق میرم يبأ نبا انئدح - ,ىآ وى
 عكر مث ٠ « مايقلا اط ماقف « ٍفوسككلا ةالص ىلص الب بنا أ١ :ركب يبأ تنب َءامسأ
 لاطأف دجس ّمث « عفر مث « عوكرلا لاطأف عكر مث < AE عوكُولا لاطأف
 لاطأف عكر مث « مايقلا لاطأف ماق مث ‹ دوجسلا لاطأف جس مث < عفر مث « دوجسلا

 ّمث « ةوجسلا لاطأف دجسف عفر مث ؛ « عوكذلا لاطأف عكر مث ٠ « مايقلا لاطأف عفر مث و
 اهيلع َتأَرَتِج اول ىتح ٌةنجلا ينم ْتَنَد دق : لاقف ٌفرصنا مث « دوجسلا لاطأف دجس مث < عفر
 ةأرما اذإف ؟مهعم ااو كر يأ : تلق ىتح ٌرانلا ينم ْثَنَدو , اهفاطق نم ٍفاطقب مكتتجل
 « ًاعوج تتام ىتح اهْنَسْبَح : اولاق ؟هذه ّنأش ام :ُتلق «٠ هره اهشدخت - لاق هنأ ٌتبسح -
 . ضرألا شاشخ وأ شيشَح نم :- لاق هنأ ٌتْبِسَح عفان لاق - ةلكأت اهْيَلَسِرَأ الو « اهْيَمَعطَأ ال

 .[77515 : يف هفرط_/45 ثيدحلا]

 ةالصلا يف مامإلا ىلإ ٍرّصَبلا عفر باب-١

 َنيح ًاضعب اهضعب ُمْطْحَي منهج ٌتيأرف» فوسكلا ةالص يف ءب ٌميبنلا لاق : :ةشئاع تلاقو

 . «ٹرخأت ينومتيأر
 نع ٍريَمُع نب ةرامُع نع شمعألا انّنَدح : لاق دحاولا دبع انتدح : لاق 'ىسوم انثدح- ٩

 :انلق .معن : : لاق ؟رصعلاو رهظلا يف أرقي ر ل هللا لوسر ناكأ : باټخل انلق» : : لاق ِرَمعَم يبأ
 .[۷۷۷ « ۷٠١ « ۷١١ : يف هفارطأ-١٤۷ ثيدحلا] . (هتيحل بارطضاب : لاق ؟كاذ نوف رعت متنك مب

VVديزي نب هللا دبع ثعمس : لاق ٌقاحسإ وبأ انأبنأ :لاق ٌةبعش انئّدح جاج انثّدح-  
 ّنم ُهَسَأر عفرف كي ئبنلا عم اوُلص اذإ اوناك مهنأ بوذك َريغ ناكو ٌءارَبلا انثّدح» لا طل

 594٠[. :ثيدحلا رظنا] . «دّجَس دق هنوري ىتحأمايق اوماق عوكُدلا

 نع راسي نب ءاطع نع ّملسأ نب ب ديز نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثّدح -4



 ٠ ناذألا باتك- ۱۸0

 . لكك هللا ٍلوسر ٍدهع ىَلَع ُسمشلا ٍتْفَسَح» :لاق امهنع هللا يضر سابع ٍنب هللا دبع

 ق َتْمَكْضَكَت كانيأر مث « َكِماقَم يف نيش لوا كانيأر وللا لوسر اي: :اولاق « ىلصف
 . «اينّذلا ِتّيقب ام هنم ْمُمْلكَأل هذخأ ولو ًادوقنُع اهنم ُتلّوانتف ةدجلا ُثيِزَأ ينإ

 ٤١١[. 2 ۲۹ : ثيدحلا رظنا]

 نب سنأ نع يلع نب لاله انَنَدَح : لاق حيف انَّدح : لاق ٍنانس نب ٌدمحم انثدح -۹
 دقل :لاق مث ٍدجسملا ِةلبق لبق هيديب راشأف ربنملا يقر مث ٠ هلك ئبنلا انل ىلص» :لاق ِكلام
 SE RE ةنجلا  ةالصلا مكل ُتيَلص نم - نالا تاز
 Kole APSE UIE ٌرشلاو ريخلا يف مويلاك

 ةالصلا يف ٍءامسلا ىلإ ٍرّصّبلا عفر باب - 47

 ةبورع يبأ نبا انتل : :لاق ٍديعس نب یحی انربخأ :لاق هللا دبع نب يلع انثذح - فيلا
 ٌنوعفرَي ماوقأ لاب اما : كك عربنلا لاق :لاق مهثدح كلام ب َسَنأ َّنأ ةداتق انثدح :لاق
 وأ كلذ نع ْنُهَبْنَمَل :لاق ىتح كلذ يف هلوق ٌدتشاف ؟مهتالص يف ءامسلا ىلإ مهّراصبأ

 . «مهراصبأ ٌنفطخُتل

 ةالصلا يف تافتلالا باب_ 4

 هيبَأ نع ٍميَلُس نب تعش انّثّدح : :لاق صَوْحألا وبأ انّثّدح : لاق د ن ناالاقاا
 ”رسالتخا وه لاقف ةالصلا يف ِتافتلالا نع ايك هللا لوسر ُتلأس» : تلاق ةشئاع نع ورسم

 .[۳۲۹۱ :يف هفرط ۷١۱ ثيدحلا] . «دبعلا ةالص نم ناطيشلا ةستخي

 TT لا ا VoY ش

 وُتْناو مهَج يبأ ىلإ اهب اوبَمْذا « هذه مالعا ينشاغش : :لاقف ٌمالعأ اهل ةصيمخ يف
 .[۳۷۳ :ثيدحلا رظنا] . ؛ةّيناجبنأب

 ةلبقلا يف ًاقاصُي وأ ًائيش ىري وأ « هب ٌلِزَنَي رمأل ثفتلي له باب 4
 لك ّيبنلا ىأرف هنع هللا يضر ٍركب وبأ تفتلا :لهس لاقو

Vorىأر» :لاق هنأ رمع ٍنبا نع عفان نع ٿيل انثّلح : ا ديم ا ا  

 نإ : فرضنا َنيَح لاق مث < او ا

 ءاور ؛ةالصلا يف هجو لق ٌدحأ نمي الف « ههجو لبق هللا إف ةالصلا يف ناك اذإ مكدحأ

 .[45 ٦ :ثيدحلا رظنا] . عفان نع ِداَوَر يبأ باو ةبقع نب 'ىسوم



 ۸1 ٠
 ناذألا باتك-

E و دعم و تل داع :لاق ريكي نب ىيحي انثّدح - Vo 

 رتس فشك هل هلل هلا وسر الإ مهأجُفَي مل رجفلا ةالص يف نوملسملا امنيبا : لاق ٌسنأ ينربخأ

 ا فر را و وا وو ا ا رظنف ةشئاع ةرجح
 مهتالص يف اونِتفَي نأ نوملسملا مهو ء جورخلا ڈيرُي هلأ نظف < ‹ فصلا هل لصيل هيبقَع «

 مويلا كلذ رخآ نم يفوتو « َرتسلا ىتشرأف مکتالص اوم وُكَتَأ مهيلإ ٌراشأف ».

 .[14) ٠548٠ : ثيدحلا رظنا]

 اهّلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوج باب - 10°

 تفاخُي امو اهيف ُرَهَجُي امو« ٍرفسلاو ٍرْضَحلا يف

 : نب ٍرباج نع ٍريمع نب ِكلملا دبع اَنثَّدَح :لاق ةناوَع وبأ انتدح :لاق یس وم انثّدح 6

 مهيلع ٌلمعتساو « ٌهلَّرعف « هنع هللا يضر َرمع ىلإ لا اكش» لاف ةر

 ءالؤه نإ قاحسإ انأ اي : :لاقف هيلإ لسرأف « يّلصُي ُنِسحُب ال هلأ اوركذ ىتح اوَكَّشف « ًاراَمَع

 ةالص مهب يلصأ تنك ينإف هللاو انآ اق : : قاحسإ وبأ لاق . يلصُت ُنِيحُت ال نأ َنومُعَْي

 . نييرخألا يف ُتفحَأَو نْييلوًألا يف دكر ءاشولا ةالص يّلصأ ء اهنع ٌمرخأ ام كي أ هللا لوسر

 لهآ هغ ناسف ةفوكلا ىلإ الاجر وأ - 5ًاجر هعم لسرأف . قاحسإ ابأ اي كب ٌظلا َكاذ :لاق

 ؛ سبع ينبل ًادجسم لخد ىتح « ًافورع َنونثيو « هنع لأس الإ ًادجسم دي ملو « ةفوكلا

 ناك ًادعّس ّنِإف انَتْدَشَن ذإ اَمأ :لاق َةدعَس ابأ اونُكُي ةد ةداتق نب ٌةماسأ هل لاقي مهنم ٌلجر ٌماقف

 نَّوعْدأل هللاو امأ دس ا . ةّيضقلا يف ُلِدعَي الو « ةّيِوّسلاب مقي الو « ةّيرسلاب ُريِسَي ال

 ْهضْرَعو « ةرقف للأو « ةرمع لآ عمو ءاير اق ابذاك اذه دبع ناك نإ مهللا : ِثالثب

 :كلملا دبع لاق . . دعس ٌةوعَد ينشباصأ « نوت كبك خيش : لوقي لس اذإ ٌدْعَب ناكو « نّئفلاب

 قرطلا يف يراوجلل ضّرعتيل هنإو « ربكلا نم ديني ىَلَع ةابجاح طقس دق ُدعب هير انأ

 ۷١۸ « ۷۷١[. : يف هافرط_اله5 ثيدحلا] . هرمي

 نب دومحم نع ُيرِهّزلا انثدح لاق نا اا : لاق هللا دبع نب ئلع انثّدح - ۷٦

 .«باتكلا ةحتافب أرقي مل ْنَملةالص ال» : لاق ا هلل هللا لوسر َّنَأ تماصلا : نب ةدابع نع عيبلا

VoVيبأ نب ٌديعس ينٿدح : لاق هللا دیبع نع 'ییحی انثّدَح : لاق ٍراْشَب نب دمحم انئّدح -  

 مّلسف < ىلصف لج لخدف « ةجسملا لحد كيل هللا لوسر َّنأ ةريرُه يبأ نع هيبأ نع ٍديعس

 مّلسف ءاج مث « ىّلص امك يّلصُي َمَجَرَف « ّلِصُت مل َكنإف لصف مجرا : لاقو رف ةي ئبنلا ىلع



A۷ -ناذألا باتك ٠ 

 قحلاب َكثعَب يذلاو :لاقف .«اثالث) ّلصت مل ٌكنإف لصف عجرا : :لاقف , يب يبلا ىَلَع

 نم كعم ركن اه ا رقااك4 يكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ :لاقف . ينمّلعف « هريغ يح ام

 دملت ىتح خس مف ٠ مئات ىنح غرا مث « آعكار ٌنشمطت نتح كرا مث « نارق

 . اهلك ٌكِتالَص يف كلذ لعفاو « ًاسلاج ّنئمطت ىتح عفر مث « ًادجاس

 .NIY 5750725561١] الثا“: يدنا ا/ها/ ثيدحلا]

 ةَرمَس نب رب رباج نع ريمُع نب ِكلملا دبع نع ةناوَع وبأ انَدح نامعا وبأ انثّدح - 74 م

 دكرأ :اهنع ٌمرخأ ال ٌيشَعلا يئالص ل هللا لوسر ةالص مهب يلصأ كنك : مالا :لاق
 .2َكب طلا كلذ : هنع هللا يضر مع لاقف 3 ِنييَرْخَألا يف فذحأو ِنيَيوَألا يف

 ۷٠١[. : ثيدحلا رظنا]

 ٍرِهّظلا يف ةءارقلا باب 45

 هيبأ نع َةداَتق يبأ نب هللا ٍدبع نع يحي نع ٌنابيش انَثَدح :لاق ميعن وا اني دعم 74

 نيتَروسو باتكلا ةحتافب رهظلا ةالص نم نيبلوألا نيكولا يف e : لاق

 باتكلا ة ر ا مرتا را ر

[VV4 VVA لالالا VY : ارا N 

 نع ةرامع ينثدح شمعألا انثّدَح : ك : لاق صفح نب ٌرمع انثذح الك

 ٌّيأب :انلق « معن : لاق ؟رصعلاو ٍرِهُّظلا يف رقي لي عيبنلا ٌناكأ اباَبَح انلأس» :لاق ٍرّمْعَم يبأ

 و

 رصعلا يف ةءارقلا باب-۷

 نع ٍريِمُع نب ةرامُع نع شمعألا نع ٌنايفس انَثَدح : لاق َفسوي نب دمحم انثّدح- ۷٦1

 . معن : : لاق ؟رصعلاو رها يف ذ أرقي ةي عبنلا ناكأ :ٌترألا نب باّبخل تلق : لاق ٍرِمْعَم يبأ
 . «هتيحل بارطضاب : لاق ؟هّتَءارق ٌنوملعَت متتک ءيش E تلق لاق

 ثيدحلا رظنا] : ۷٤١ « ۷٠٦١[.

aT V۲ا ا را اري يل  

 ةروسو باتكلا ةحت ةحتافب رصعلاو ٍرهظلا ّنم نيتعكّرلا يف رقي ةي ئبنلا ناك» : لاق هيبأ نع

 Vo04 : EER]. «ًانايحأ ا و 3 ةروس



 ناذألا باتك- ۸۸ ٠

SEنك  

 E ERAT ا ل عال ل

 نم ٌثعمس ام دخال اهنإ ةروُسلا هذه كتءارقب ينترگذ دقل لاو « يتب اي : تلاقف 4 م افرع

 ٤٤١۹[. : يف هفرط_157 ثيدحلا] . «برغملا يف اهب أرقي ةا هللا لوسر

 نع ربيرلا نب ةورُع نع ةكيلُم يبأ نبا نع ٍجيرُج نبا نع مصاع وبأ انئّدح - 4
 ُثعمس دقو « ٍراصقي برغملا يف ًارقت د كلام : ِتباث نب ٌديز يل لاق» : لاق مكحسلا نب ناور

 . «نيِيلوطلا ىلوطب أرقي هلي بلا
 برغملا يف ٍرهّجلا باب 8

 نب ٍريَبُج نب دمحم نع باهش نبا نع كلام انربخأ : لاق ّفسوي ّنب هللا دبع انثّدح- الكم

 . «ٍروُطلاب برغملا يف أرق لكي هللا لوسر تعمسا : : لاق هيبأ نع معطُم

 +06٠ , ٤٠۲۳ 2 ٤۸٥٤[. : يف هفارطأ_ا/56 ثيدحلا]

 ءاشعلا يف رهجلا باب ٠

abُتيَّلص١ : لاق عفار يبأ نع ركب نع هيبأ نع ٌروَتعُم اند لاق ةامعتلا و بأ الخ  

 ل :لاق :هل ٌتلقف « دجسف «# َتَّيَمَن ه هالا 15| أرقف ةمتتلا ةريرُه يبأ عم

 1١1/4 0 1١17[. « ال4 : يف هفارطأ_57 ثيدحلا] . هالا ىتح اهب دجسأ لازأ الف لَك مساقلا يأ

 ناك كك يبنلا نأ» َءارّبلا ٌتعمس :لاق يدع نع ٌةبعش انّئَّدح : لاق ديلولا وبأ انثّدح_7107

 . «نوتيزلاو ِنينلاب ِنيَتَعكَرلا ىدحإ يف ءاشعلا يف أرقف « رفس يف
 ۷٦۹ . 49637 « ۷٠٤١[. : يف هفارطأ 1/517 ثيدحلا]

 ةدجّسلاب ٍءاشعلا يف ةءارقلا باب ١

 عفار يبأ نب ركب نع ْعيِميَّتلا ينثّدح : :لاق عيرز نب ديزي انئدح :لاق ٌدَّدسم انثدح ۷۸

 : لاق ؟هذه ام :ٌتلقف « ّدجسف تّ نهال اإ 3 ًارقف « ًةمتعلا ةريره يبأ عم ُتيَّلِص :لاق

 .[757 :ثيدحلا رظنا] . هاقلأ ىتح اهب ٌدجسأ لازأ الف « الب مساقلا يبأ فلخ اهب ثدجس



 ٠ ناذألا باتك- ۱۸۹

 ءاشعلا يف ةءارقلا باب- ٠١5

 ًءارّبلا عمس ِتباث ْنب يدع اًنئَّدح : : لاق رعسم انثّدح : لاق 'ىيحي نب دالخ انثّدح ۷۹

 ًادحأ ُثعمس امو « ءاشعلا يف أ ن أرقي لكي يبنلا تعمسا :لاق هنع هللا يضر
 VY] : ثيدحلا رظنا] :٠ (ةءارق وأ هنم ًاتوص َنسحأ

E ل 

 UG e sS لا :لا ةر

 : لاق . لَ هللا لوسر ةالص نم هب ٌُثيدتقا ام ولآ الو ١ نيترخألا يف ٌفذحأو نييلوألا

 ۷٠١ ۷١۸[. :ثيدحلا رظنا] . «كب يّظ وأ « كب ّنظلا كاذ « َتقدص

 ٍروّطلاب يَء ُيبنلا أرق :ةملس ٌمُأ تلاقو .رجفلا يف ةءارقلا باب- ٠١ ؛
 و : لاق َةَمالَس رب ُراَيَس انثدح :لاق ٌةبعش انثدح : لاق مدآ انثّدح- ١

 َنيح رهظلا يَّلصُي لكي ئيبنلا ناك : لاقف ٍتاولصلا ٍتقو نع ةانلأسف « يملسألا ةَْب يبأ ىلع
 يف لاق ام ينو + کک مغلو بدلا ضنا ىلإ لجرلا مج نو معلا وف نشجتلا كو
 ٌثيدحلا الو اهلبق مولا بحي الو لينا تل ىلإ ٍءاشعلا ريخأتب يلابُي الو ٠ برغملا
 امهادحإ وأ نيتعكرلا يف ارقي ناكو « ُهَسيِلَج فرعيف لُجرلا ٌفِرَصنَف حبصلا يَلصْيو « اهّدعب

 ,[099  ة58 241708141١ :ثيدحلا رظنا] . «ةئملا ىلإ نيتّسلا نيب ام

 ينربخ أ :لاق ٍجيَرج نبا انربخأ : ناف مارا نب لعام الج : لاق دسم انثدح-۲
 الك هللا وسر انعّمسأ امف « أرقُي ةالص لک يف» : لوقي هنع هلا يضر ةريره ابأ عمس هنأ ءاطع
 وهف َتدز ْنِإو « ْتآَّرجأ ٍنآرقلا ٌمَأ ىَلَع ذرت مل ْنإو ٠ مكنع انيقخأ اًنع ىفخأ امو « مكانعمسأ
 . ريخ

 رجفلا ةالص ةءارقب ٍرهجلا باب - ١٠١6

 SS ارو ا و

 e IT انی ر

 ىلإ ٌنيطايشلا ٍتعجرف < « ُبِهّشلا هيلع ْتّلِسِرَأو « ِءامسلا ربح َنيبو ٍنيطايشلا َنيب ليج



 : اولاق . هلا اع قلي اواو ءاذينلا نبع نيرا روكا اولاقف ؟مكلام :اولاقف مهموق

 اورظناف اهَبِراخَمو ضرألا ٌقراشَم اوبرضاف « تدح يش لإ ِ ءامسلا ربح َنيبو مكتيب لاح ام

 نعل ةماهت وحن اوهّجوت َنيذلا كئلوأ ٌفّرصناف . ءامسلا ربح َنيبو مكتيب لاح يذلا اذه ام

 اوعمَس اًملف < « ٍرجفلا ةالص هباحصأب يلصُي وهو ًظاكُع قوس ىلإ َنيِدماع ةلخنب وهو ةي جيبنلا

 را ل مو مق لاح يلا لوا اولاقف هل اوعّمتسا َنآرقلا

 ادع آر رش ناو ويانماَضد لا لإ عدي کاکا اتنی انعم سان 9 انموق اي : اولاقو مهموق ىلإ

 . (ٌنجلا لوق هيلإ ّيحوأ امنإو إىل ال يبن ىلع هللا لزنأف

 5971١[. : يف هفرط_الال” ثيدحلا]

 ا رو :لاق ٌدَدسُم انئدح- ٤

 ةعكرلا يف ٍنيتروسلا َنيِب عمجلا باب ١
 : بئاسلا نب هللا دبع نع ُركْذُيو . ةروس ٍلَّوأبو « ةروس لبق ةروسبو < ميِتاوخلاِب ةءارقلاو

 تاعا سیم رک وأ راحو يصوم 2ك ءاج اذإ ىتح < حبصلا يق ةرسمؤملا ؟ ئبنلا ًارق»

 نم ةروسب ةيناثلا يفو « ةرقبلا نم ٌةيآ نيرشعو ٍةئمب ىلوألا ةعكرلا يف رمع أرقو «مكرف ةلعّس

 7 ي . ىناثملا

 رمع عم ىّلص هنأ َرّكْذو . . نسوي وأ َفسويب ةيناثلا يفو ىلوألا يف بنهكلاب ُفنحألا ًارقو

RN َنيعبرأب دوعسم نبا أرقو امهب حبصلا هنع هللا يضر
 نم روس 

 يف 557 ةروس ددر وأ ‹ نیتعکر 8 او ةروس أرقي 0 0 0

 ٍراصنألا نم جر ناك» : ا ف ا و "7

الصلا يف مهل اهب أرقي ةروس حلا املك ناكو « ابق دجسم يف مهوب
 لقب حتا هب أرقي امم ة

 هدا ل ل ل

 نأ انف « ئرخأب ارفت ىتح َكُترجُت اهنأ ىرت ال 86 مث ةروسلا هذهب حتت َكّنِإ : اولاقف هّياحص

Eyكلذب هوا نأ متبَبحَأ نإ « اهكراتي انآ ام :  

 املف ريغ مهّمْؤَي نأ اوهركو مهلضفأ نم ُهَنَأ َنورَي اوناكو « مكّتكَرَت متحرك نإو « ٌتلعف ٌتلعف



 ٠ ناذألا باتك- ۱۹۱

 0 ماي ام لعفت نأ كعنمي ام « الف اي : لاقف « ربخلا ٌةوُربخأ الب خيبنلا ٌمهاتأ

 0 لاقف . اهثحأ ينإ : لاقف ؟ةعكر لك يف ةروسلا ِهِذه مول ىَلَع َكلمحَي امو

 . اًدَّنجلا كلَخدأ

VVoءاج» : : لاق ٍلئاو ابا ثعمس : :لاق َةَرُم نب ورمع نع ٌةبعش اَنّنَدح : لاق مد انثذح  

 دقل .رعّشلا ذهك اذه :لاقف . ةعكر يف ةليللا ٌلّصفملا ثأرق :لاقف دوعسم نبا ىلإ لجر

 نم ِنيئروُسو «لّصفملا َنم ةروس َنيرشِعَركذف . هيب ُنرقَي لَو ئبنلا ناك يتلا ٌرِئاظَنلا تفرع
 .[9 047 « 44957 : يف هافرط_الاله ثيدحلا] ٠ ةعكر لك يف ميماح لآ

 باتكلا ةحتافب ٍنيَيَرْخألا يف أرقي باب- ۷

 نع دات يبأ نب للا دبع نع یحی نع ماعم انشا : : لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح ۷۷٦

 نيّيعكرلا يفو: « نيتروُسو باتكلا ٌمأب نييلوألا يف رهّطلا يف ذ أرقي ناك لڳ يبنلا نأ» 2
 ةعكرلا يف لوطي ال ام ىلوألا ةعكرلا يف ٌلّوطْيو « ةيآلا انموسُيو « ٍباتكلا ٌمأب ِنييرخ

YT[9ل57؟ . ۷١۹ :ثيدحلا رظنا] . . 

 رصعلاو رهّظلا يف ةءارقلا تفاخ نَم باب-
 ”د00 : لاق ٍديعَس نب بيق انثدح - اال

 : انلق . معن : :لاق ؟رصعلاو ٍرِهُّظلا يف أرقي ٠ ال هللا لوسر َناكأ : باّبخل تلق» ٍرمْعَم
 .[951 ۷٤١ « 0175٠6 :ثيدحلا رظنا] ٠ يل بارطضاب : لاق ؟تملع

 ةيآلا مامإلا َعَّمسأ اذإ باب 4

 ينثدح ريثك يبأ نب ىبحَي ينئَّدح ٌيعازوألا الح ٌفسوي نب دمحم انثزح 0 ۸

 نم نيتعكرلا يف اهّعم ةروُسو باتكلا ٌمأب أرق : ناک كي يبنلا َّنأ هيبأ نع َةداَنق يبأ نب هللا دبع
 . «ىلوألا ةعكّرلا يف زيطُب ناكو « انايحأ هيل انُموسُيو « رصعلا ةالصو ٍرهّظلا ةالص

 ۷١۹ « ۷١١ « ۷۷١[. : ثيدحلا رظنا]

 ىلوألا ةعكّرلا يف ٌلوطُي باب-١

 هيبأ نع ةداتق يبأ نب هلا دبع نع ريثك يبأ ِنب بحي نع ماشو اند معن وبأ انئدح - ۷۷۹
 ”اعفيو « ةيناثلا يف ُدّصَقُيو « ِرهّظلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا يف لوطي ناك يب يبنلا نأ

 [۷۷۸ « ۷۷١ ,الث7 ۰ ۷0۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ «حبصلا ةالص يف كلذ



 ناذألا باتك- ۱۹۲ ٠
 سلا اا

 ٍنيمأتلاب مامإلا رهَج باب-۱

 و . ةّجَلَل دجسملل نإ ىتح هءارو نمو ريتزلا نبا نم .ءاعد َنيمآ :ءاطع لاقو

 « مهّضحَيو « هْعَدَي ال رمُع نبا ناك : عفان لاقو نیما يمت الا: : مامإلا يدانُي ةريره وبأ

 .ًاريخ كلذ ىف هنم ٌتعمسو

 ٍّيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام انرربخأ : لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح -

 مامإلا َنّمأ اذإ» : لاق لَك يبنلا نأ ة ةريره يبأ نع ٌهاربخأ امهنأ نمحرلا ٍدبع نب َةَملَس ىبأو

TTباهش نبا لاقو . .«هبنذ نم مَدقت ام هل َرْفغ ةكئالملا ةزيما#  : 

 ٠٤١١[. :يف هفرط-١۷۸ ثيدحلا] . «َنيمآ : لوقي ةه هللا لوسر ناکو»

 ِنيمأتلا لضف باب ۲

 نع جرعألا ٍنع ِدانّْزلا يبأ نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انثّدح 8١
 ةريره يبأ

 ءامسلا يف ةكتالملا ِتلاقو « َنيِمآ مكدحأ لاق اذإ» :لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 . ههبْنَذ ْنِم َمّدقَت ام هل َرِفَغ « ئرخألا امهادحإ ْتَفَقاوف « مآ

 م

 برس >> ص دخل ور

 نع حلاص

 0 ا لاق اذإ» لاق ل ف هللا لوسر 1 هريره يبأ

 درب ديت ا . «هينذ نم مَّدقَت ام هل َرِفَغ ةكئالملا لوق هّلوق ققاو نم هنإف « َنيِمآ : اولوقف

 . لَك ئبنلا نع ةريره يبأ نع َةملَس يبأ نع ورمع

 1541/8 :يف هفرط-/87 ثيدحلا] . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ُرمجملا ٌميَعْنو

 فصلا َنوُد َعكَراذإ باب - 4

 نسحلا نع- دايز وهو د ملعألا نع ٌماَكه انَّدح : لاق َليعامسإ نب 'ىسوم انثّدح 78

 كلذ َركذق « فصلا ىلإ لصَي نأ لبق كرف عكار وهو ةا ةوبنلا ىلإ | ىهتنا هنأ» ةرکب يبأ نع

 . ادعت الو . ًاصرح هللا َكَّداز : لاقف كي عوبنلل

 عوكّرلا يف ريبكتلا مامتإ باب. 6

 ٍثٍريَّوحلا نب كلام هيفو « ي ٌّيبنلا نع سابع نبا هلاق

 ٍفرطُم نع ءالَعلا يبأ نع ٌيِريَرَجلا نع ٌدلاخ انّثَّدح : لاق ٌيطساولا ٌقاحسإ انثّدح -4



 ٠ ناذألا باتك- ۹۳

 ٌلَجَوْلا اذه انَرَّكَد :لاقف ة ةرصبلاب هنع هللا يضر يلع عم ىلص» :لاق . نيصح نب نارمع نع

 ۶ ں۶

 .«عضو امّلكو عفر امّلك ذكي ناك هنأ رَكَذف 2 ای هلل |[ 00 اک

 .1875 0 ۷۸۲ : يف هافرط_/84 ثيدحلا]

VAنع َةملَّس يبأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا بع انثدح _  

 مكهبشأل ينإ : لاق َفَرَصنا اذإف « ّمفَرو ّضفَح امَّلك بكي مهب يّلصُي ناك هنأ» ةريره يبأ

 .[80 ۰۷۹۵ ۰ ۷۸۹ :هفارطأ_ 45 ثيدحلا] ٠ ب هللا لوسرب ًةالص

 ٍدوجسلا يف ٍريبكتلا مامتإ باب ١5

YAملا دبع نب فرم نع رج نب َناليغ نع ٌداّمح انئّدح : لاق ِنامعتلا وبأ انثّدح _  

 َدَجَس اذإ ناكف ِنيصُح ْنِب ٌنارمعو انآ هنع هلا يضر بلاط يبأ نب ٌيلع َفْلَح تيلص» : لاق

 يديب ّدخَأ ةالصلا ىضق اًملف .رّبك نيتعكرلا نم ضهت اذإو « ربك ةسأر عفر اذإو رک

 رو و
 ا اش د لاق وأ ال دمحم ًةالص اذه ينرٌكذ دق :لاقف ٍنيَّصْح نب ٌنارمع

 . :ثيدحلا رظنا] ٠ الل ب لمحم

YAYالاجر ٌُتيأر» : لاق م ركع نع رشب يبأ نع ميشه انثّدح : لاق ٍنوَع نب ورمع انثّدح _  

 هنع هللا يضر سابع َنبا ثربخأف « عضو اذإو ماق اذإو فرو ضخ لك يف ټک م اقّملا دنع

 .[۷۸۸ يف : هفرط- ۷۸۷ تيدحلا] ؟؟كل أ ال لي عيبنلا ةالص كلت َسيلَوأ : لاق

 دوجسلا َنم َماق اذإ ريبكّتلا باب ۷

  _ VAAلق تركو زو هاك ىف ةكادخا :لاق ليعامسإ نب ىسوم انثّدح ١صلَيتٌ

 ةكمب خيش َفْلَح « ٠ لاق 6 قمح نإ": : ساب اّبع نبال ُتلقف « ةريبكت َنيرشعو نيتنِث َربكف

. 
 لكي مساقلا يبأ هس ب < ليا لکت

 . ةمركع انثّدح ةداتق انّددح نبأ انّنَّدح :'ىسوم لاقو

 َربخأ :لاق باهش نبا نع ليقع نع ثبللا انَثَدح : لاق ٍريكُب نب ىيحي انثّدح _ ۷۸۹

 a هللا لويمر ناكذ لوقي م ريره ابأع مس هنأ ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ

 ُهَبلَص عفرَي نيج هَّدِحَح نمل هللا حمس : لوقي مث <« عكر نيح رّبكي مث < موقي َنيح رّبكُي ة ةالصلا

 كلو «نيللا لع تاق يزل عملا دمحلا كل انئر :مداق وهو لوقي ملا ةفكذلا نو

 َنيح ركي مث « ُدجسَي َنيح بكي مث « هّسْأر عفر ّنيح بكي مث ‹ يوه َنيح ريكي مث  ٌدمحلا



 ناذألا باتك- ۱۹٤ ٠

 5 ا رب سس ل و ی EE ۰ ا ۰ يده 200 و

 دعب نيتننلا نم موقي َنيح ٌرّبكيو « اهّيضقَي ىّتح اهلك ةالصلا يف كلذ لعفي مث « هّسأر عفري

 ۷۸١[. :ثيدحلا رظنا] .«سولُجلا

 عوكّرلا يف بكؤلا ىلع ٌفكألا عضو باب-

 هيتبك ر نم هيدي لَك يبنلا َنكمأ :هباحصأ يف ِديَمُح وبأ لاقو

 دعس نب بعصُم تعمس :لاق روعي يبأ نع ُةبعش اَنَّنَدح : لاق ديلولا.وب أ انثّدرح -

 :لاقو يبأ يناهنف « ّيَدخف َنيَب امِهّتعضَو مث يمك نيب تقطف يبأ بنج ىلإ ُتيَلَص١ : لوقي

 . «بكذلا ىلع انيِديأ عض نأ انْرِمُأو هنع انيهّتف ةّلعفت انك

 عوكؤلا ٌمِتُي مل اذإ باب ۹
 بهو نب يز ٌتعمس :لاق َناميِلُس نع ٌةبعش انثّدح :لاق مع نب صفح انئّدح - ۷۹۱

 ريغ ىلع تُم تُم و ةةيلصااه : لاق دوجسلاو عوكُولا عتب ب ال الجر ةفيذح ىأر» :لاق

 .[۳۸۹ :ثيدحلا رظنا] . لكي اه محم هللا رطف ىتلا ةرطفلا

 عوكُرلا يف ٍرِهَّظلا ءاوتئسا باب- ١

 . ُهَرِهَظ َرَصَه مث كي ئبنلا عكر : هباحصأ يف ٍديمح مح وُبَأ لاقو

 ةنينأمطالاو , هيف ٍلادتعالاو عوكُرلا مامتإ ّدَح باب-١0

 نع ىليَل يبأ نبا نع ُمَكَحْلا ينربخأ لاف عش اخ : لاق رئحملا نب َلَدَب انثّدح -۲

 ا عوكؤلا َنم عفر اذإَو ٍنيَتَدحّسلا َنيِبَو ُةدوج وجُسَو للك عوبنلا عوكُر ناك» :لاق ِءاربلا
 .[ :١ CA 8٠٠ يف هافرط ۷۹۲ ثيدحلا] . «ءاوَّسلا َنم ًابيرق - دوعقلاو مايقلا

 ةداعإلاب ةَعوكر ٌّمِتُي ال يذلا يَ ّيبنلا ٍرمأ باب- ١
 يربقملا ٌديعس انثدح : لاق هللا ٍديِبَع نع ٍديعس نب ىيحي ينربخأ : لاق ٌدَّدسم انثدح - 97

 0 « ىلصف لُجر لخدف ةجسملا لخت يلي يبنلا نأ" : ةريره يبأ نع هيبأ نع
 « ىلصف < « لصُت مل كف لصف جرا : لاقف مالسلا هيلع الب ئبنلا درف « ايب ئينلا
 TT لاقف (اثالث) لص مل كنإف لصف عجرا : لاقف ال يبنلا ىلع ملف
 مث « ٍنآرقلا ّنم كعم َرَّسِيَت ام أرقا مث < ‹ بكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ :لاق . قمع زرع سخا



 ٠ ناذألا باتك- 10

 ۷٥۷[. : ثيدحلا رظنا]

 عوكرلا يف ءاعُدلا باب ١١

V۹ £ٍقورسَم نع ىحّضلا يبأ نع ٍروصنم نع ٌةبعش اَننَدح : لاق َرمع نب صفح انثّدح _  

 ّمهللا َكَناَحِبْس : ِهدوجُّسَو هعوكُر يف لوقي ايب ئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .[4458 ٤۲۹۳ « ٤۹٩۷ < ۸۱۷ : يف هفارطآ-٤۷۹ ثيدحلا] .«يل رفغا َمِهّللا « كدمحبوانير

 ا را مل هن راج راو رام ام باب-٤

 E AL هللا : et ا

 . «زبكأ هللا : لاق نيَتَدِجَسلا نم ماق اذإو « ُرّيكُي ُهَسأر عفر

 «ٌدمحلا كل انّبر ّمهللا» لضف باب. ١

 نع حلاص يبأ نع يمس نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح _ 5
 :اولوقف هّدمَح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ" : لاق ةَ هللا ل وسر نأ هلع هللا يضر ةريرع يا

 . (هبْنَذ نم دق ام هل رفع ةكئالملا لوق هّلوق قار , نَم هنإف « دمحلا كل انب ابر هللا

 .[۳۲۲۸ : يف هفارطأ 1/9” : ثيدحلا]

 باي-١ 5

 ةريره يبأ نع ًةملَس يبأ نع ىبحي نع ماسه اندح : لاف ااف رن ذاع اكدخو 4۷

 . نم ئرخألا ةعكر يف ُتنْقَي ُهنع هللا يضر ةريره وبأ َناكف . الك يبنلا ةالص َنبّرقأل» : لاق

 وعديف « هدمح نمل هللا عمس لوقي امدعب حبصلا ةالصو « ءاشعلا ةالصو ٍرِهّظلا ةالص

 . «رافكلا ُنَعلَيَو َنينمؤملل

L146 ¢ TAY 0: E04۸ « 4056 371840 15715 0٠١2405 [يف هفارطأ القال : ثيدحلا: 

 ةبالق يبأ نع ءاذَحلا ٍدلاخ نع ليعامسإ ا لاق دوسألا يبأ نب هللا دبع انثذح ۸

 1٠١4[. :يف هفرط-۷۹۸ ثيدحلا] . ؟رجفلاو برغملا يف ثونقلا ناك» :لاق هنع هللا يضر ست نع

 نب يلع نع ٍرِمْجُملا هللا دبع نب ميعُت نع ِكلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح _ ۹



 25 وس را o 5 0 ت 5
 ءارو يلصن ًاموي انك» :لاق يقرا عقار نب ةعافر نع هيبأ نع يقررلا دالخ نب ىبحي

 كلو اتبر : ُةءارَو لجر لاق . ا لاق ةعكولا م ُهَسَأر َمَر اًملف « لكك ئبنلا

 تيار لاق انآ لاق ِنَم :لاق ٌفّرصنا اًملف . هيف ًاكرابم ًابّيط ًاريثك ًادمح ٌدمحلا

 . لَ اهي مها اهّنورِدَتبي اكلم َنيث دو ةعضب

 عوكُرلا نم ُةّسأر ٌعفري نيح ةنينأمطالا باب
 ةناكم راقف لك ّدوعَي ىتح ىّوتساو هيب يبنلا َعفَر :ٍديَمُح وبأ لاقو

 ةالص انل ُتعْنَي ٌسسنأ ناك» :لاق ٍتباث نع ةبعش اًنئَّدح :لاق ديلّرلا وبأ انثّدح- 6٠

 . (َيِسَن دق لوقن ىتح ٌماق عوكرلا نم ُهَّسأر عفر اذإو « يلصُي ناكف ٠ يب يبنلا

 . ۸۲١[ :يف هفرط_ 8٠١ ثيدحلا]

 هللا يضر ء بلا نع ىليل يبأ ٍنبا نع مكحلا ٍنع ٌةبعش انئّدح : لاق ٍديِلَّولا وبأ انثّدح-١

 نم ًابيرق ِنيَتَدجَسلا نيَو عوكرلا نم ٌةَسْأر عفر اذإو هُدوجُسَر هل يبنلا ٌعوكُر ناك : لاق ُهنع

 .[۷۹۲ : ثيدحلا رظنا] . «ءاوّسلا

 : لاق ةبالق يبأ نع َبوُبَأ نع ليز نب ُداّمح انّنّدح : لاق برح ُنب امیل انثّدح- ۸۲ 5

 نا ٍةالص ٍتقو ريغ يف كاذو « لإ يبنلا ةالص ناك فيك انيرُي ثريّوحلا نب كلام ناك»

 ةالص انب ىّلصف : لاق . هُم ٌتصتآف ُهَسَأر عفر مث < « عوكلا َنكمأف عكر مث  ٌمايقلا ّنكمأف

 .«ضهَت مث « ًادعاق ىّوتسا E ا لح

 .[ 5الا/ل :ثيدحلا رظنا] ٠

 ْدُجْسَي نيح ٍريبكتلاب يوهي باب ١

 هيتبكُر لبق ِهِيَدَي ُعْضَي َرمع نبا ناك :ٌعفان لاقو
 دبع نب ركب وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيَعَش انّثَدح : لاق نامّيلا وبأ انئّدح- 6“ انك

 ةالص لك يف ُبكُي ناک ًةریرُ ابأ ّنَأ نمحرلا دبع نب ًةملَس وبأو ماشه نب ثراحلا نب ِنمحرلا

 عِمَس لوقي مث « ْعَكرَي نیح ُرّبكُي مث « موي َنيح كيف هريغو ٌناضمَر يف اهريغو ةبوتكملا ّنم
 يوهَب َنيح ربكأ هلا لوقي مث « َدجسَي نأ لبق محلا كلو ابر لوقي مث « هدمَح نمل هلا

 عفرَي نيح ركب مث « ٌدجسَي َنيح رکي مث ‹ دوجسلا ّنم ُهَسَأر فري َنيح رب ب مث « ًادجاس
 ىتح ٍةعكر لك يف كلذ لعفيو « نيتنثالا يف سولُجلا نم ٌموقي َنيح رّبكُي مث دوجُشلا َنم ُهَسْأر



 ٠ ناذآلا باتك- 1۹۷

 ةالصب ًاهَبَش مكُيَرقأل ينإ « هديب يسفن يذلاو :ُفِرَصنَي َنيح ٌلوقي مث « ةالصلا ّنم عرفي
 .[۷۸۹ ۰۷۸١ :ثيدحلا رظنا] . «ايندلا قراف ىتح ُهتالصّل هذه تناك نإ . ا هللا لوسر

 ٌةَسأر عقرب َنيح - ةي هللا لوسر ناكو» :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاقو :الاق- 4
 0 وقبل مقزامماب عيكس 0 ديف 0 ا

 لقت نیلا لاو ك

 .[۷۹۷ : ثيدحلا رظنا] . «هل َنوُفِلاَخُم َرَّضُم نم

Aoتعبت : لاق ٌيِرهُّزلا نع ةّرم ريغ ٌنايفُس انثَّدح :لاق هللا دبع نب ٌجلع انثدح -  

 شف - سر نم ٌنايفس لاق امبرو - وس اي

 ُنايفُس لاقو .انْدَعَقَو ًادعاق انب ىّلصف رضا كير دوو ارم اع ادا الا

 « اورثكف رک اذإف « هب َه 0 لاق الا يف اف + ادوعق الص

 كلو انّبر :اولوقف هدمَح نمل هلل وس لاق اذإو « ارعقراف مف اذلو ٠ اومراف مك اذا

 لنج كمل“ لاق . . معن 0 نايس لاق: اودجساف َدَجَس اذإو « ٌدمحلا

 لاق ٌيرهزلا دنع نم انجرخ اًملف .نّميألا هش نم ٌتظفح « محلا كلو : ُئيرهُّرلا لاق اذك
 .[۷۳۳ ۰۷۳۲ ۰ 1۸٩ ع ۳۷۸ : ثيدحلا رظنا] ا ا ف :هدنعانأو جيَرج نبا

 ٍدوِحّسلا لضف باب 9

 تسلا نب دعس رخ لاف يرعزلا نع يغش انربخأ لاق ناميلا و بأ انا 53
 انّبر ىَرَن له « هللا لوسر اي :اولاق سانلا ّنأ» :امهربخأ ةريره ابأ نأ غرثيللا ديزي نب ءاطعو

 . هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ٌباحَس ُهَنوُد سيل ردبلا َةليل رمقلا يف َنورامُّت له :لاق ؟ةمايقلا موي
 هدول 00 :لاق .ال را احس اهّتود سيل سمشلا يف نورامُت لهف ا

 ذل مهیا اهو اه ألو قو ۰ تيئاوطلا مش نع مهو ۰ رق مي نق

 هللا مهيتأيف .هانفرع اني ءاج اذإف « ار اً ىتح انکم اذه : 0 لوقيف

 « َمَنِهَج ْيَنارِهَط نيب طارصلا ُبَرْضُيِف مهوعديف « انُير تأ :نولوقيف « مكبر انآ :لوقيف

e e 



 ناذألا باتك- ۱۹۸ ٠

 ُفَطْخَت « هللا الإ اهِوَّظِع َرْدَق ُملعَي ال هّنأ ريغ « ٍنادعّسلا كوش ٌلثم اهنإف :لاق . معن :اولاق
 ةمحر هللا دارأ اذإ ىتح . وجني مث ُلَدْرَحُي نم مهنمو « ولمعب قوپ نم مهنمف : مهلامعأب سانلا

 ‹« مهنوجرخُيف « هللا ُدِبعَي ناک نم اوجرخُي نأ ةكئالملا هللا َرَمَأ رانلا لهأ ن نم دارأ نم

 « رانلا نم َنوُجْوَْيَف . دوجسلا َرَّأ لكأت نأ رانلا ىلع هللا مَرحو ٠ دوجسلا راثآب مهتوفرعيو

 ُءام مهيلع ٌبّصْيف « اوشحتما دق رانلا نم َنوِجُرْخَيف « دوجسلا ر رثا لإ ٌرانلا هلكأت ّمدآ نبا لكف

 'ىقبَيو « دابعلا َنيِب ِء ءاضقلا نم هللا عوفي ةي مث « ليلا ليمَح يف ٌةَبحلا تبنت امك َنوُئبِنَيف « ةايحلا

 : لوقيف « ٍرانلا لبق ههجوب لبق - ا رولا نا اقوم رانلاو َةّنجلا َنيِب ٌلجر

 نإ َتيَسَع له :لوقيف . اهزاكَذ ينقرحأو اهُحيِر بشق ثق دق « رانلا نع يهجو فرصا ٌبر اي
 « قاثيمو ٍدِهَع نم ٌءاشَي ام هللا يطيق . َكتَّرعو ال : لوقيف ؟ٌكلذ ريغ لاس نأ كب كلذ لع

 نأ هللا ًءاش ام تكس « اهتّجهب ىأر ةَّنجلا ىلع هب هب َلبقأ اذإف « ٍرانلا ٍنع ُهَهْجو هللا فرصيف ٠

 دوهخلا تيطعا دك نبل :هل هللا لوقيف « نجلا باب دنع ينْمَّدق ٌبر اي :لاق مث « تكسي

 . كقلخ 'ىقشأ نوكأ الج وا لف ؟َتلأس تنك يذلا ريغ لأَن ال نأ قاثيملاو

 هر ا وف هديع لاش آلا نأ كلذ ثيطعأ نإ تسع انف :لوقيف

 ا « ٍقاثيِمَو ٍدهع نم َءاش ام ُهّبر يِطْعْيف « كلذ

 ينلخدأ ٌبر اي : لوقيف « تكس نأ هللا ءاش ام ُتُكسَيف ٍرورُسلاو ةَرصّنلا ّنِم م اهيف امو اهترهز

 A ترجل كيما د دق َسيِلَأ !َكَرَدْغَأ ام « ّمَدآ نب اي َكَحِيو :هللا لوقيف « ةّنجلا
 لجو رع هللا كضيف ٠ ‹ ٌكقلَخ ىقشأ ينلعجت ال ٌبر اي : ٌلوقيف ؟َتيطعأ يذلا ريغ َلأست ال
 رع هللا لاق هتيم مآ حقنا اذإ ىتح « یتمتیف « نعت: ٌلوقيف نجلا لود يف هل ندي مث « هنم

 كلذ كل :'ىلاعت هللا لاق ٌموئامألا هب ثّهتنا اذإ ىتح - ةير ُوُكَذُي لقأ - اذكو اذك نم : لَو

 : لاق ي ل هللا لرز: نإ :امهنع هللا يضر ةريره يبأل يِردُحلا ٍديعس وبأ لاق . عم ُهلثِمَو

 كلا هلو الإ الك هلا لوسر نم ظّمحأ مل : ةريره وبأ لاق . هلاثمأ ٌةَرْشَعَو كلذ كل : هللا لاق»

 . «هلاثمأ ةرشعو كل كلذ» :لوقي ُهّيعمس ينإ : ديعس قرأ لاق هم لولد

 ٦٥۷۳ « ۷٤۳۷[. : يف هافرط_5١٠8 ثيدحلا]

 ِوجُسلا يف يفاجُيو ِهيَعْيَض يِدِبُي باب ٠

 نع ٌرُمرُه نبا نع ٍرفعَج نع َرَضُم ُنِب ٌركَب ينٿدح ' :لاق ٍريكُب نب ییحی انئّدح _ ۷
 . «ديطبإ نضايب ودب ىتح هيدي نيب جرف ىَّلص اذإ ناك يلي بلا ّنأ» يحي ب نب كلام نب هللا دبع

 ]°4 : ثيدحلا رظنا] .هّوحَن ةعيبر نب رفعج ىنثّدح :ثيبللا لاقو



 ٠ ناذألا باتک ۱۹۹

 لَ يبنلا نع يدعاسلا ِديَمُح وبأ هلاق .ةلبقلا هيلجر ٍفارطأب ٌلِبقَتسَي باب ١
 ايا ۳۲

 x E ب ال الجر ئأر

 .[۷۹۱ ۰ ۳۸۹ :ثيدحلا رظنا] . كي دمحم هنس ريغ ىَلَع تُم تُم و: : لاق ةبسحأو

 مّظعَأ ٍةعبَس ىلع ٍدوجّسلا باب 16

 : سابع نبا نع سوواط نع ٍرانيد نب ٍورمَع نع نايس انئَدح : لاق يضيف انكرتتع ۸۰۹

 ةهبجلا الو و « ءاضعأ ٍةعِبَس ىلع َدُجسَي نأ الب غيبنلا َرِيأ»

 .[415 « ۸۱١ 8117 ۸۱۰ :يف هفارطأ_ ٠ 6١ ثيدحلا] .«نيلجّرلاو « :ريتبكؤلاو « ٍنيِدّيلاَو

 سابع نبا نع سوّواط نع ورمع نع ةبعش اَنَنّدح : لاق هيهارتإ ل 48٠١

 بوت فكن الو مظعأ ةعبَس ىلع َدُجسَت نأ انزمأ» :لاق لك يبنلا نع امهنع هللا يضر

 تو

 انثدح يوطَحلا َديزَي نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثح مدآ انئّدح - ۸1۱

 نمل هل هلا حمس لاق اذإف « ل يبنلا َفْلَح يص اتك : لاق بوذك ٌريغ وهو - باع نب ُءاربلا

 . «ضرألا ىلع ُهَتِهِبَج ج هلك غيبنلا َعَضَي ىّبح ُهَرِهَظ اتم ٌدحأ نحب نمل هدِمَح

 ۷٤١[. 2595 :ثيدحلا رظنا]
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 فنألا ىلع دوجُسلا باي- ٤

 نبا نع هيبأ نع سوؤاط نب هللا دبع نع بو انّثَدح : لافتا نب نلعل اذ عي م١

 -ةهبجلا ىلع : مّظعأ ةعبس ىلع َدجسأ نأ ُتْرِمأ» : كَ عيبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع

 .«َرَعَشلاو َبايثلا تفك الو « ِنيمَدَقلا فارطأو نيتبكْلاو نيَديلاو- هفنأ ىلع هديب َراشأو

 ۸٠۹٩[. : ثيدحلا رظنا]

 ٍنيَّطلا ىلع ٍدوحُّسلاو فنألا ىلع ٍدوجّسلا باي ٠

 ىلإ ُتقلطنا :لاق ةملَس يبأ نع 'ىيحي نع ٌماَمَه انَثَّدح :لاق 'ئسوم انثّدح - ۳
 ينئّدح تلق» :لاقف .جرخف ؟ثّدحتَت لخّئلا ىلإ انب جرحت الأ ثلقف ٌّيِردُخلا ٍديعس يبأ



٠ Y۰ناذآلا باتك-  

 َداضمر نم لوألا رَ ء كَ هللا لوسر فكتعا :لاق ؟ِرْدَقلا ةليل يف كي يبنلا ّنِم ٌتعمَس ام
 eT كقمامأ ُبْلطَت يذلا لإ : لاقف ليربج ٌءاتأف « ُهَعم انفكتعاو

 نم َنيرشع ةحيبّص ًابيطخ ل يذلا ماق .كمامأ ٌُبْلطَت يذلا لإ :لاقف ليربج ُهاتأف « هعم

 . اهم ينإو « رذَقلا ةليل ثيرأ يئإف جرف لي بلا عم تفكتعا ناك نم : :لاقف ٌناضمر

 فَقَس ناكو .ءامو ٍنيط يف ٌدججسأ ينأك ٌثيأر ينإو « رتو يف رخاوألا رشَعلا يف اهنإو

 EE « انزطمأف ةعْزق ثءاجف « آئيش ءامسلا يف ىر امو « ٍلخّنلا َديِرَج ٍدجسملا

 .ايؤُر َقيِدصن تبن هلي هللا لوسر ةهبَج ىلع ِءاملاو نيطلا َر أ ٌتيأر ىتح ب عيبنلا

 .[179 : ثيدحلا رظنا]

 اهَّدشو بايثلا ٍدَقَع باب ٦
 فا

 0 ل

 دال Ohm ودفاع مهو ا عم وصي الا ناک

 . "37 :ثيدحلا رظنا] . «ًاسولج لاجرلا يوسي یتح نكَسوؤر نعفرت ال

 ًارغش فكي ال بام ۷

 نع نچ نيو رمع نعد ديز نبا وهو  ٌداّمَح انثّدح :لاق ِنامعتلا وبأ انثذح _ ٥

 هيو فكي الو « معا ٍةعبَس ىلع َدجسَي نأ كي عيبا رم :لاق ساّبع نبا نع سوواط

 اما نكن نمد ثيدحلا رظنا] ٠ «ةرعش الو

 ني نا

 ردع كنف ال تدعم نع اا أ : لاق لي ئيللا نع امهنغ هللا يضر سابع
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 ِدوجُسلا يف ءاعألاو حيبسُتلا باب ۹
A۱۷نع ٍملْسُم نع ٌروصنم ينثّدح لا نايف نع يعجب اند: نان هيما دع -  

 هعوكُر يف لوقي نأ ثك لكي ئبنلا ناك» :تلاق اهّنأ اهنع هللا يضر ًةشئاع نع تورس
 ۰ :«نآرقلا نراعي ىل فغا هللا + يحبو انبز كهللا كتاحبش :ةدوجتو

 . ۷۹٤[ : ثيدحلا رظنا]



 ٠ ناذآلا باتك- 6 ۲۰١

 ٍنيتّدجسلا َنيِب ثكملا باب

 نب كلام َّنأ» :ةبالق نبأ نع بويا نع داَمَح انثَّدَح :لاق نامعتلا وبأ انثّرح- 6

 - ةالص نيح ريغ يف كاذو : لاق لكك هللا لوسر ةالص : هدأ الا : هباحصأل لاق ث ريّوحلا

 ف ةه هّسأر عفر مث « دّجس مث « يه ماقف هَسأر عفر مث ٠ رك را ماقف

 يف ٌدعقي ناك « ُهتولعفَي مهَرأ مل ًائيش ٌلعفَي ناك : بويا لاق اذه انخيش َةَملَس نب ورمع

 ۸٠۲[. « 1۷۷ : ثيدحلا رظنا] .«ةعبارلا وأ ةثلاثلا

 اذك ةالّص اوُلَص < « مكيلهأ ىلإ ٍمُتعِجَر ول : لاقف ُهَدنِع انمقأف كي يبنلا انيتأف : : لاق 4

 « مكذحأ ْنْدَوُيََف ةالصلا ِتَرَّضَح اذإف « اذك ٍنيح يف اذك َةالص اوُلص « اذك نيج يف

 1۸٩[. تمر < ٦۳۰ < ٦۳۱ < 1۲۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ مكَئؤيلو

 ا : لاق ارا ل ب

 .[801 ء۲٩۷۹ :ثيدحلا رظنا] :«ءاوسسلا نم ًاييرق نيتدجسلا نب ؛ةوعفو ةعوكذو

 هنع للا يضرٍسنأ نع ِتباث نع ليز ْنب ُداّمح اند : لاق رح نب ٌنامیلس انئدح- ١

 عتصَي سنأ ناک : ٌتباث لاق انب يّلصي لك ئبنلا ُثيأر امك مكب يّلصُأ نأ ولآ ال ينإ» :لاق

 N وتس مان عوتالا اقارب اننا 0

 ل

 0 ا ٍديَمَْح وبا لاقَو

 0 e و ا

 .[255 2۳۱( 11۷( ۱۳£«( 11۲£« 200 ‹ ۲21 :ثيدحلا رظنا] . ( لكلا طاسبنا

 ضهن َّمث هتالص نم رتو يف ًادعاق یوتسا ٍنَم باب ۲

 نع ًءاذحلا ٌدلاخ انربخأ :لاق ميشه انربخأ :لاق 2 نب دمحم انثّدح - ۳

 رتو يف ناك اذإف « يّلصُي لكي عيبنلا ىأر هنأ ئيللا ِثريَوُحلا نب كلام ان :لاق ةبالق يبأ

 . «ًأدعاق يوسي ىتح ضهنَي مل هتالص نم



 ناذألا باتك- ۰۲ ٠

 ةعكّرلا نم َماق اذإ ضرألا ىَلَع دمتعَي فيك باب - ۳ ١

  eانثّدَح  Eير ل 06

E N توب لاق . یل چ ی تار فی كير LL 

 مب خيشلا كلذ ناكو : ٌُبويأ لاق ًةملّس نب ّورمع ينعي - اذه انخيش ةالص ّلثم : لاق ؟ةثالص

 (ماقَّمث « ٍضرألا ىلع دمتعاو َسلج ةيناثلا ةدجسلا نع ُهَّسْأر عفر اذإو ؛ ةديبكتلا .

 .[۸۱۷۸ ۰ ۸۰۲ ‹ 5الال : ثيدحلا رظنا]

 ٍنيَتَّدِجّسلا نم ْضَهْنَي َوهَو ُرَّيكُي باب - 4
 هتضهت يف ربك ٍيَْرلا نبا ناكو

 :لاق ثراحلا نب ٍديعس نع َناميلُس ْنب ُحيَلف اح : لاق حلاص نب ىبحي انثدح مه

n Ca 

 a a E Ee اذه
 اذإ ناكف « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع فل ًةالص ٌنارمعو انآ ُثيَّلَصا : لاق ٍِفيَطُم

 :لاقف يديب ُنارمع ذأ ملم املف ؛ ربك ٍنيتعكولا نم ضهن اذإو « ربك عفر اذإو « ربك جس

 . الك دمحم الص اذه ينَرَّكذ دقل- لاق وأ اک دمحم ةالص اذه انب ىَلص دقل

 .[/85 2/464 : ثيدحلا رظنا]

 ٍدْهْشَّتلا يف سولُجلا ةن باب ٠٥
 ةهيقف تناكو « ٍلُجَرلا ةسّلج اهتالص يف ٌسِلِجَت ٍءادْوّدلا أ تناكو

AYVبع نب هللا لبع نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ِكللام نع ةمّلْسَم نب للا دبع انثدح-  
 « َنلَج اذإ ةالصلا يف م عّبرتَي امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع ىرَي ناك هنأ» : ةربخأ هنأ هللا

 َبصنت نأ ةالصلا َهَّنُس امنإ اور ربع هلا ع ابكت ّنسلا ثيدَح ٍذئَموي انأو ُهُملعف
 .«ينالوحت ال يلجر َّنِإ : لاقف « كلذ لعفت كنإ :ث تلقف « ىرّسّيلا ي ينثتو ىنميلا ٌكّلِجر

 نب دمحم نع كيعس نع دلاخ نع ُثَِللا اقدح : لاق ريكي نب اىيحَي انثدح 4

 بيبح يبأ نب + ديزي نع ثيللا اندو .ٍءاطع نب وِرْمَع نب دمحم نع ةلَحلَح نب وِرْمَع
- 



YY -ناذآلا باتك ٠ 

 ناك هنآ» : ءاطع ِنب وِرْمَع نب دمحم نع َةلَحْلَح نب وِرْمَع نب دمحم نع ٍدمحم نب ٌديزيو
 انأ» :يدعاسلا ٍديَمُح وبأ لاقف ل يبنلا ًةالص انركذف ٠ لي ئبنلا باحصأ نم رفت مم اسلاج

 َنكمأ عكر اذإو « هِنَ ءاذج هدي لعج رك اذإ هتيأر « ی هللا لوسر ةالصل مكظفحأ تنك

 اذإف « ُهناكَم ٍراقَف لك َدوعَي ىتح ىوتسا ُهَسَأر عفر اذإف « ُهَرِهظ َرَصَه مث « ويتبکر نم ويد

 اذإف ٠ ةلبقلا هيلجر عباصأ ٍفارطَأب لبقتساو « امهضياق الو شرّتفُم ريغ هيدي عضو َدِجَس

 ةرخآلا ةعكّرلا يف ذ سل اذإَو « ئىنميلا بصنو ىرسيلا هلجر ىلَع سلج نيّتعكرلا يف َسلَج

 « بيبح يبأ نب , ديزي ثيللا عَِسَو . «هتدعقَم ىلع َدعقو ىرخألا ِبَّصَنَو ىرسُملا ةلجر َمّدق

 لک» :ِثيللا نع حلاص وبأ لاق .ءاطع نبا نم لحل ُنباو « ةلحلَح نب دمحم نم ڈيزيو

 َنب دمحم َّنأ بيبح يبأ ْنب ديزي ينثدح : لاق بوي ِنب ىبحي نع ُكَرابملا نبا لاقو . «راقف

 . «راقف لک» هثّدح ورمع

 ْعِجرَي ملو ِنيَنَعكَرلا نم ماق ةا ّيبنلا نأل ًابجاو لوألا َدُشتلا ري مل نَم باب- ١45

 نب نمحّلا دبع ينثّدح :لاق ّيرهْرلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق ٍناميلا وبأ انثّدح - ۹
 وهو ةنيحيب نب هللا دبغنأ _ ثراحلا نب ةعيبر ىلوم : ةَرم لاقو - .بلطملا دبع ينب ىلوَم ٌرُمرُه

 لك بنا َّنأ» « لي يبتلا باحصأ نم ناكو « ٍفانم دبع ينبل فيلَح وهو « ةءوُيَش دزآ نم
 ئضق اذإ ىتح « ُهَعَم ُسانلا َماقف « نساجي مل ِنيَلوألا ٍنيَمعكَرلا يف ماقف « َرهّظلا مهب ىَّلص

 . ملوث « َمّلِسُيَّنأ لبق ِنيَتَدجس َدجسف « ٌنمِلاج وهو رك ُهَميلسَت ُسانلا رَظتناو ةالصلا

 .[131/6 ۱۲۳۰ ل1776 ‹ ۱۲۲۴۲ « ۸۳۰ : يف هفارطأ_ 879 ثيدحلا]

 ئلوألا يف ِدُّهْشَتلا باب- ۷

 ا م نو كر روع لاق ٍديعس ُنب ٌةِبَتق انثدح - 8

 اًملف .ٌسولُج هيلعو ماقف « َرِهظلا كيل هللا لوو اني لصف ل لاق ةنيَحب نب كلام نب هللا دبع

 .[859 :ثيدحلا رظنا] .«ٌنسلاج وهو نیتدجس جس هتالص رخآ يف ناك

 ةرخآلا يف ٍدُهْشَّتلا باب

 انك» : هللا دبع لاق : لاق َةملَس نب ٍقيقَش نع شمعألا انّنّدح : لاق ٍميِعُن بأ انثّدح - 41

 .نالفو ٍنالف ىلع مالسلا « ليئاكيمو َليربج ىلع ٌمالسلا : انلق لكي ئبنلا فلخ انيَّلَص اذإ

 هلل ثاّيحتلا : لفيف مكدحأ ىّلص اذإف « مالسلا وه هللا نإ : لاقف ةي هللا لوسر انيلإ تفتلاف

 ىلعو انيلع ٌمالسلا « هّتاكَرِبَو هللا ةمحرو عيبنلا اهّيَأ كيلع ٌمالسلا « ُتابّيطلاو تاولصلاو



 ناذألا باتك- 50< ٠

 دهشا ب ضرألاو ءامسلا يف حلاص هلل دبع لك ثباصأ اهومتلق اذإ مكنإف - نيحلاصلا هللا دابع

 لور دبع دمحم. نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ

 كطفل o TTYTA CTY TY ° CVT 7 تت : ىف هفارطأ - 871١ ثيدحلا]

 مالسلا ليق ءاعّدلا با! ۹

AYYنع ٍريبّزلا نب ةورُع انربخأ : لاق ٌيِرهّزلا نع ٌبيعش انّربخأ :لاق ناميلا وبأ انثّدح _  

 كب ذوعأ ينإ هللا : ةالصلا يف وعذب ناك ال هللا لوسر َّنأ» : هتربخأ الب يبنلا جوز ةشئ

 ةنتفو ايحّملا ةنتف نم كب ٌدوعَأَو « ٍلاَجّدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأَو كل

 نه دعت اه رکا ان : لئاق هل لاقف . مْغَملاَو مّنأملا َنِم كب ذوعأ ينإ مهلا . تامملا

 .«فلخأف دعوو « بّدكف َثَدَح مِرغاذإ لُجرلا لإ : لاقف ؟مرغملا

[V4 لال cO TTVT سلالم لل TTAV o AYY : [يف هفارطأ ۸۳۲ ثيدحلا 

 ١ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ةورُغ ينربخأ :لاق ٌيرهّزلا نعو م
 ۸۳١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «لاجّدلا ةنتف نم هلص يف ٌديعتسي ايك ر هللا لوسر

AY <نع ريخلا نبأ نع تيب يآ نب ديري نع ثيللا انا لاق دعس نب ا انتا  

 ًءاعُد ينمّلع : لَك هللا لوسرل لاق هنأ هنع هنع هللا يضر قيّذصلا ركب يبأ نع» : ورمع نب هللا دبع

 الإ َبونذلا رفعي الو « ًاريثك املظ يسفن ُتملَظ ينإ مهّللا : لق لاق . يتالص يف هب وعد

 .«ميحرلا ٌروفغلا َتَنَأ ٌكنإ ينمحراو « كِدنع نم َةَرِفْغَم يل زِفغاف « تن

 .[۷۳۸۸ 2 5775 : ىف هافرط_ 875 :ثيدحلا]

 بجاوب سيلو « ٍدُهشتلا دعب ِءاعلا نم ُرِّيْختُي ام باب ١
 اتك» :لاق هللا دبع نع ٌقيقَش ينثَّدح شمعألا نع ىبحي انئّدح :لاق ٌدَّدسُم انثّدح مه

 « نالفو ٍنالف ىلع مالسلا « هدابع نم هللا ىلع مالسلا :ان انلق ةالصلا يف هيي عبنلا عم انك اذإ

 هلل ٌثاّيحتلا : اولوق نكلو « ٌمالسلا وه هللا إف « هللا ىلع ٌمالسلا اولوقت : ال : لكك خبنلا لاقف

 ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو ئيبنلا اهيأ َكيلع ٌمالسلا « تابّيطلا ٌتاولصلاو

 - ضرألاو ءامسلا َنيب وأ ءامسلا يف ٍدبع لك َباصأ متلق اذإ مكنإف - َنيحلاصلا هللا دابع

 هيلإ ةّبجعأ ءاعّذلا نَم ُرّيختي مث . هل يرو هلع ایم ایا از هل الث نأ يشأ

 ۸۳١[. :ثيدحلا رظنا] . (وعديف



 ٠ ناذألا باتك- 56

 ىّلص ىتح ُهَقْنَأَو ُهَتِهِبَج حسي مل نم باب ۱
 ردلصلا ىف ةيججلا عتضي ال نأ تيتا انوي جرحي E زل يع وي لاف

Aتلأس) : لاق ةملس يبأ نع 'ىيحي نع ٌماشه انثدح : لاق ميهاربإ ْنب ب ملم انثذح _  

 ٍنيطلا َرثأ ٌثيأر ىتح « نيطلاو ءاملا يف دجسَي ايك هلا لوسر ٌتيأر :لاقف َيرْدُخلا ٍديعس ابأ

 .[۸۱۳ , 559 :ثيدحلا رظنا] ٠ "هتهبج يف

 e تان 5؟

ATYٍتنب دنه نع ُيِرهّزلا انثدح ٍدعس نب ٌميهاربإ انثدح ليعامسإ نب سوم انئّدح _  

 يضقي َنيح ءاسنلا اق َمّلس اذإ ايك ر 0 : تلاق اهنع للا يضر ةملس مآ نَأ ثراحلا
 َدفنَي يكل ُهّتكُم نأ - ٌملعأ هللاو - ىرأف : باهش ُنبا لاق «ٌموقي نأ لبق ًاريسي َتَكَمَو < ‹« ةّميلست

 .[4650 A44 : يف هافرط-۸۳۷ ثيدحلا] ٠ موقلا ّنم َفرصنا ِنَم نّهَكِر دي نأ لبق ٌءاسنلا

 ُمامإلا ُمَّلِسُي َنيح ٌمَّلِسُي باب ١
 َُقلَخ نم مّلسُي نأ ُمامإلا َمُلَس اذإ ٌبِحِتسَي امهنع هنلا يضر َرمع نبا ناكو

ATAنع ّيرهلا نع ُرمْعَم انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق سوم نب ناتج انثدحت  

 . (مّلس َنيح انمّلسف « ايب يبنلا عم انيلص» : لاق نابتِعنع عببّرلا نب

[IAT Vo ETO ETE: E 

 ٍةالصلا ميلستب ىفتكاو « مامإلا ىلع مالسلا ٌدَوَرَي مل نم باب - ١6

 ينربخأ :لاق ّيرهّزلا نع ٌرمْعَم انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ ٠ اا ۸۳۹

 . مهراد يف ناك ولد نم اهّجيَم اهَّجَم َةَجَم لقعو « ةي هللا لوسر َلَمَع هنأ معزو < عيبرلا نب دومحم
 ١۱۸۹[. « ۷۷ : ثيدحلا رظنا]

 يّلصأ ثنك» : لاق  ملاس ينب دحأ مث _ يراصنألا كلام نب َنابتع ٌثعمس :لاق _ ٠١

 نيبو ينيب لوحت لويّسلا نإو « يرَصَب تركن ينإ :ُلقف اي يبنلا ُثيتأف ملاس ينب يموقل
 نإ ٌلعفأ : لاقف . ًادجسم ُهَّدخَتَأ ىتح اناكم يتيب يف ٌتيلصف ٌتئج كنأ ُتْدِدَوَف « يموق لجسم

 تن يلو ئبنلا َنأتساف اهنلا انشا ام دعب ُهَعم ركب وبأو ل هللا لور يلع ادغف « هللا ءاش
 نأ ٌبحأ يذلا ٍناكملا َنِم هيلإ َراشأف ؟َكِتَب نم يّلصأ ْنَأ بحت َنيآ : لاق ی سلب ملفا نول

 .«ملس َنيح انمَّلسو « َمّلس مث « ُهَفلَخ انْفَفَصف ماقف « هيف َيَّلِصُي

 . 1۸۳۸ « 1۸7 « 11۷ « 558 2. ٤۲٤ : ثيدحلا رظنا]



 ناذألا باتك- ۹٦*۲ ٠

 ٍةالصلا دعب ٍركّذلا باب ٥

 :لاق جيّرج نبا انربخأ :لاق قازرلا دبع انثّدح :لاق رصن نب قاحسإ انثذح - ١

 نأ» 0 0 نبا ىلوم بغ اب اع

 AY OR] مطحن اوف رصنا اإلا ٌتنك» 0

 وبأ ينربخأ :لاق ورمع انّثددح :لاق ُنايِفُس انّئَّدح :لاق هللا دبع نب يلع انثدح - ۲
 . «ريبكتلاب يب ئبنلا ةالص َءاضقنا فرعأ ُتنك» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع بعم

 ۸٤١[. : ثيدحلا رظنا]

 EE KE لاق ركب يبأ نب دمحم انئّدح - - 847

 ّنِم روثُدلا لهأ بهذ : اولاقف الب يبنلا ىلإ ءارقفلا ءاج» : : لاق هنع ُهللا يضر ةريره يبا نع
 مهلو « موصن امك ٌنوموصيو « يّلص امك َنوُلصُي : ِهقُملا ميعّللاَو ىلعلا ٍتاَجَرّدلاب لاومألا

 نإ ِرمَأب مكُتدحأ الآ :لاق . نوقّدصتيو َنودهاجُيو « نورمتعتو اهب َنوُجُحَي ٍلاومأ نم ضف

 + نا رهظ َنيب متنأ نم ريخ متنكو « دعب ٌدحأ مككردُي ملو « مکقبس نم متكردأ هب مثذخأ

 انفلتخاف « َنيثالثو ًاثالث ة الص لك فلخ َنوربكتو َنوُدمحَتو وحشت : :ةلثم لمع نم الإ

 .نيثالثو ًاعبرأ ُرّيكنو « نيثالثو آثالث ٌدمحنو « نيثالثو ًاثالث حبس :انضعب لاقف :اَننَب
 تا اک وعم نوح ج دعا او ف د لاو هنا: ناستشر لوقت نافع عدل يعرف
 .[ : يف هفرط_- 817 ثيدحلا] .«نوثالثو

A4ل نس :لاق َفّسوي نب محم انثدح - ٤ 

 أ  ةيواعُم ىلإ باتك يف - ةبعش نب ٌةريغملا يلع ىلمأ» لاك عش نب ةريغملا بتاك

 ُهلو ُكلُملاٌهل « هل ٌكيرش ال ٌةّدحو هللا الإ هلإ ال : ةبوت م ةالص لك ِربُد يف لوقي ناك لكي يبنلا
 عفن الو « َتعتمامل يطعُم الو « َتيطعَأ امل منام ال مهللا .ريدق ٍءيش لك ىلع وهو ٌدمحلا
 . اًدَجلا كنم ّدَجلا اذ

 لاقو .اذهب ٍداَرَو نع َةرِميَحُم نب مساقلا نع مكَحلا نع اذهب كلملا ٍدبع نع ٌةبعش لاقو
 .ىنغ : دَجلا :نسحلا

[VAY ءتكلم «EV «T+ «¢ 04۷0 , 71١80 1٤۷۷ : [ىف هفارطأ_ 851 ثيدحلا 



 ٠ ناذألا باتك- ۷

 َمَّلَس اذإ َسانلا ٌمامإلا ُلبقتسُي باب- 5

 نع ٍءاجر وبأ انّتَّدح :لاق مزاح ْنب ُنيرَج انَدح :لاق لیعامس نب سوم انثّدح _ ٥
 : «ههجوب انيلع لبقأ ةالص ىلص اذإ لكي ئيبنلا ناك : لاق ِبَدنُج نب َةَرْمَس

c14 o EVE «To للك «< ۲۷۹۱ «< ۲°۸0 2185 031١47 [ىف هفارطأ - 865 ثيدحلا: 

[V€ 

NSٍدبع نب هللا ديبُع نع َناسيَك نب جلاص نع ِكلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح _  

 ةالص ال للا لوسر انل ىلص» : :لاق هنأ ٌيَهجلا للاخ نب يز نع دوعسم ِنب ةبتع نب هلا

 له : لاقف سانلا ىَلَع َلبقأ فرصنا اًملف - ةليللا ّنم تناك ٍءامس ٍرثأ ىلع - ةييدحلاب حبصلا
 :ٌرفاكو يب ٌنمْوُم يدابع نم حبصأ : لاق . ُملعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟مكُير لاق اذام َنوردَت

 ءوت : لاق نم اأو ٠ بكوكلاب فاكو يب ٌنِمْؤُم ٌكلذف هِتمحرَو هللا لضَفب اًنْوِطُم :لاق نم امأف

 ٠١78 , ٤1۱٤ « ۷٠١۳[. : يف هفارطأ_845ثيدحلا] ٠ «بكوكلاب ٌنمؤمو يب فاك ٌكلذف اذكو اذك

 ا لف بنا نع دمج ابغا :لاق ديزي عمس هللا دبع انثّدح _ 0

 | :لاقف ههجّوب انيلع لبقأ ىَّلِص املف < « انيلع جرح مث < « ٍليللا رطش ىلإ ٍةليل َتاذ ةالصلا

 . (ةالصلا م ةترظتنا ام ةالص يف اولازت نل مكنإو « اودقرو اولص دق َسمانلا

 .[3551 1٠١ « 0۷۲ : ثيدحلا رظنا]

 مالسلا دعب ءالصُم يف مامإلا ثكُم باب -
 هناكم يف يَّلصُي َرمع نبا ناك» : :لاق زان وع ترك نع ةعش امدح“: مدآ انل لاقو_ دادي

 يف مامإلا ٌعّوطتي ال : :ُهَحفَر ةريرُه يبأ نع ركذيو « مساقلا ُهلَعفَو « ةضيرفلا هيف ىَّلص يذلا

 . حصي ملو . هناكم

 نع ِثراحلا ٍتنب ٍدنه نع يره انّدح ٍدعَس نب ميهاربإ انئّدح ديلولا وبأ انئّدح _ ۸4۹
 هللاو - - ئرنف : : باهش نبا لاق . ًاريسُي هناكم يف ْتْكمَي مَلس اذإ ناك ل يينلا نأ :ةملس م

 .[۸۳۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ . (ءاسّنلا نم ٌفرصنَي نَم َدْفنَي يكل - ملعأ

 باهش نبا دا ةعيبر نب رفعج ينربخأ : لاق ديزي نب عفان انربخأ میرم يبأ ُنبا لاقو_ مه

 نا تاكو لكي ينلا جوز ةملس أ نع ُةّيسارِفلا ثراحلا تدب دنه يّئَدح : لاق هيلإ بت

 فرص نأ لبق نم ّنهتويب َنلخديف ًءاسنلا ٌفرصنيف ل ناك» :تلاق اهتايحاوّص

 لاقَو .ةيسارفلا دنه ينثربخأ :باهش نبا نع سوي نع ٍبهَو نبا لاقو . ةا ولا لوسر



 نادال باتك تا ۰۸

 ينربخأ :يديبرلا لاقو . ةيسارفلا دنه ينتثدح ٌيرهُزلا نع نسوي انربخأ :َرمع نب ٌنامثع
 a ae ةتربخأ ةيشرقلا ثراحلا تنب دنه نأ ٌّيرهزلا

 ةيشرقلا دنه ينَّدح : ٌيرهُزلا نع ٌبيعش لاقو . كو يبنلا جاوزأ ىلع لخدت تناكو -ًةرهُز
 قاس ديس ب رطب يتاح او ا ترهل نع ا نا كاد

 .[859 « ۸۳۷ : ثيدحلا رظنا] . ب ئبنلا نع ُهْثَّدح شيرق نم ةأرما نع باهش نبا نع

 مهاًطختف ةجاح َركذف سانلاب ىَّلص نم باب.

 ينربخ أ :لاق ٍديعس نب ٌرمع نع َسْنوي نب ىسيع انّثّدح : را

 ًاعِرسُم ماق مث فا « ّرصعلا ةنيدملاب اب عيبنلا َءارَو ثيلص ٠ :لاقةبقَع نع ةكيلُم يبأ نبا

 ىأرف مهيلع جرخف « ترش نم سالا عزف + سن رج ضعي ىلإ سانلا باقر ىطخت

 ثرمأف « ينّسبحَي نأ ٌتهركف « اندنع ربت نم انين ترتد :لاقف هتعرس نم اوبجع مهنأ

 e 55 يي ؛ : ىف هفارطأ 86١ ثيدحلا] . (ةتمسش

 ٍلامَّشلاَو نيميلا نع ِفارصنإلاو ٍلاتفنالا باب - ۹
 لاتفنالا  ٌدِعَي نم وأ - ىّخوتُي نم ىلع ُبيعَيَو « هِراسَي نعو هنيمي نع لِتفنَي سن ناكو

 هني نع

 دوسألا نع ٍريمُع نب ةرامُع نع َناميلس نع ٌةبعش انئّدح :لاق ٍديلَولا وب ا انثدح- ۲

 َفرَصني ال نأ هيلعًاَّقح َّنأ ىري هتالص نم ًائيش ٍناطيشلل مكُدحأ لعجي ال» ىلا دبع لاق :لاق

 . 'وِراسَي نع ٌفرصني اريثك و يبنلا ثيآر دقل « نيمي نعالإ

 ِثاَرَكلاو ٍلَصَبلاَو ءيّنلا موُذلا يف ءاج ام باب

 «انّدجسم َنَبرقَي الف هريغ وأ عوجلا ّنِم لصبلا وأ َموُثلا َّلكأ نّم» كي يبنلا لوقو

 يضررمع نبا نع عفان ينثّدح : لاق هللا دبع نع 'ىيحي انثدح :لاق ٌدَّدسم انثدح- ۳

 - مولا ينعي  ةرجشلا هذه نم لكأ م: :َربيَخ ةوزغ يف لاق ايب يبنلا َّنأ» :امهنع هللا

 45١8 « ۲۱۷£ ۲ ٤۲۱۸ 0587١ ٥٥۲۲[. : يف هفارطأ- ۸٩۳ تيدحلا] . «اندجسَم برقي الف

Tyg.لاق جيَرج نبا انربخأ : : لاق مصاع : 

 ةرجشلا هذه نم لكأ نم : ايم ئبنلا لاق : لاقَّللا دبع نب َرباج ٌتعمس : لاق ءاطَع ينربخأ

 لاقو . هئين الإ را ا لاق ؟هب ينعي ام : تلق . «اندجاسَم يف اناشْعَي الف - مولا ديرب

 ا ل : يف هفارطأ 85 ٤ ثيدحلا] . ةئتن الإ : ٍجيَرُج نبا نع ديزي نب دلم



۲.4 EES 

 نأ ءاطع معز باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انَّدح : لاق ٍريَفُع نب ٌديعس انئّدح-0

 لزتعيلف :لاق وأ - انلِتْحيلف اصب وأ اموت لكأ نم» : لاق كي يبنلا أ معز هللا دبع نب باج
 « ًاحير اهل جوف ٍلوقُي نم ٌتارِضَح هيف رذقب يِنَأ لكي يبن َّنأو . هتيب يف ْدْعقَيْلَو  اندجسم
 ةرك ُهآر اًملف - ٌةعم ناك هباحصأ ضعب ىلإ  اهوبرق : لاقف ٍلوَقُبلا نم اهيف امب ٌريخأف ٠ لأسف

 . «يجانُت ال نم يجانأ ينإف ۽ لگ : لاق اهلكأ

 هيف ًاقبط ينعي :بهو نبا لاق ِرْدَيِب يأ :بهو نبا نع حلاص نب ٌدمحأ لاقو
 لوق نم ّوه يردأ الف E رکا ملو « ٌتارضَح
 .[848 ٤ :ثيدحلا رظنا] . ثيدحلا يف وأ ّيرهّولا

 :ًاسنأ لجر لأس» : لاق زيزعلا دبع نع ِثراولا ٌدبع انئَدح : لاق ٍرِمْعَم وبأ انثّذدح- 695

 ةرجشلا هذه نم لكأ نَم» :لَك ئبنلا لاق :لاقف ؟موُثلا يف لوقي اي هللا يبن تعمس ام
 .[9549 ١ : يف هفرط- ۸٥١ ثيّدحلا] ام ا وا انئَرَقَي الف

 ؟ُروهّطلاَو ُلْمغلا ٌمهيلع ٌبجي يتم نايبّصلا ٍءوضَو باب ١

 مهفوفُصَ َرئانجلاَو ٍنيَِديعلاَو ةعامجلا مهروضُحَو
 ناميلس تحمس : لاف هش اة خلاق" دغ قدح لاق: کلا خرا ا۷

 اوُقَّصَو مهّمأَف ذوبنم ربق ىلع اإ ئبنلا عم َرَم نم ينربخأ : لاقّيبعشلا ثعمس» :لاق ئنابيشلا
 .«سابع ْنبا : لاقف ؟َكّتَّدح نَم وٍرمع ابأ اي :ٌتلقف . هيلع

 كارل ل ٠١٤١ TTT ITY ITTY CITY 011۹ : يف هفارطأ 8601 ثيدحلا]

 نع ميلس نب ٌناوْفَص ينثّدح :لاق ُنايِفُس انثّدح :لاق هللا دبع نب ٌعيلع انثذح- ۸

 لك ىلع ٌبجاو ةعمجلا موي لسغلا» : لاق كي يبنلا ٍنعيرْذُخلا ٍديعس يبأ نع راس نب ِءاطع
 ت

 .[7155 ۰ ۸۷٩ « 88٠ ‹ ۸٩٩ : يف هفارطأ_ 8608 ثیدحلا] .(ملتحُم

 نع ٌبيَرُك ينربخأ :لاق ورمع نع ُنايفس انّربخأ :لاق هللا دبع نب ٌميلع انثّدح- ۹
 ىف ناك اًملف < لك خيبنلا ماقف « ةليل ةنوميم يتلاخ دنع تب : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 - دج هلّلقُيو ورمع ُهففحُي - فيفَح اء وضُو ياعم نش نم ًاّضوتف يك ثلا لوسر َماق يللا ٍضعب

 ينلّوحف « راسي نع ُثمقف ُثنج مث « ًاًضوت امم اوحن ُتأّضوتف ُتمّقف « يصب ماق مث

 هُنْذْؤُي يدانملا ُهاتأف . حف ىتح مانف َعَجْطْضا مث هللا ًءاش ام یلص مث < هنيمَي نم ينلعجف

 لك يبنلا َّنإ : نولوق اسان نا :ورمعل انلق . امك لا ةالصلا ىلإ عم ماقف ةالصلاب

 نع



.[VYA YY 215995938 14۷ › 1۸۳ › ۱۳۸ › ۱۱۷ : [ثيدحلا رظنا 

 نع ةحلط يبأ نب هللا ِدبع نب قاحسإ نع كلام ينئّدح :لاق ليعامسإ انثذح _ مى

 اوموق : لاقف هنم لكأف « ُهّتعَنَص 7 ماعطل كي ثلا لوسر ْتَعَد ةكيلُم هتّدج نأ كلام نب سن

 ماقف « ءامب هُتْحَّضنف « َتِبَل ام لوط نم ًدوسا دق انل ٍريِصَح ىلإ ُثمقف .مكب يلصألف

 78٠[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «نيّتعكر انب یلصف < انئارو نم ٌزوجعلاو يعم ُحيتيلاو ةي هلل هللا لوسر

 نب هللا دبع نب هللا ٍديِبُع نع باهش نبا نع ِكلام نع ةملسم ْنب هللا دبع انثڌح _ 85١

 دق ٍذئَموي انَأو « ِناَنَأ رامح ىلع ًابكار ُتلبقأ» : : لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع َةبتع

 ْيَدَي نيب تررمف « ٍرادج ريغ ىلإ ۍنمب . ؛ سانلاب يّلصُي كي هللا لوسرو < مالتحإلا ُتزّهان

 يلع كلذ ركن ملف < « فصلا يف ثلخدو « عترت َناتألا ثلسرأو ثلزنف « فصلا ضعب

 .[ 497 « ۷١ : ٹیدحلا رظنا] . (دحأ

 نأ ٍريَبَرلا نب ةورع ينربخأ : لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ٍنامَيلا وبأ انثدح_ ۸1۲
 ّيرهزلا نع ٌرمعَم انثّدح ىلعألا دبع انّثَّدح : شايع لاقو .« . . ايك خيبنلا َمَتْعَأ» : تلاق ةشئاع

 لق : ُرمُع ةادان ىتح ءاشعلا يف يي للا وسر مّتعأ» : لاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع

 هذه يلصُي ضرألا لهأ نم ٌدحأ سيل هنإ» : لاقف و هل هللا لوسر جرخف . نايبصلاو ٌءاسنلا مان

 .[059 2555 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ةنيدملا ٍلهأ ريغ يلصُي ذئموي ب احا نكي ملو . مكُريغ ة ةالصلا

AYنب نمحرلا دبع ينثدح نايف انّثّدح : لاق 'ىيحي انثدح : لاق ولع نب وُرمع انثذح_  

 لك هللا لوسر عم جورخلا تدهش : لجر هل لاق امهنع هلا يضر سابع نبا تعمس سابع

 کک ىتأ - هرغص نم ينعي - هثدهش ام هنم يناکم الولو « معن : لاق

 وت ءارقلا تلف « َنقّدَصتي نأ َنهَرمَأَو نهطعوف ءاسنلا ىتأ مث « ّبطخ مث ‹ ِتلَّصلا

 .[۹۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «تيبلا لالبو وه ىتأ مث < ٍلالي بوث يف يقلت اهقلَح ىلإ اهديب

 سّنَغلاَو ٍليللاب ٍدِجاسملا ىلإ ءاسنلا جورُخ باب 7
 نع ٍريبزلا نب ةورع ينربخأ :لاق ّيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق ٍناميلا وبأ انثدح_ ٤

 ءاسنلا مان :ٌرمع هادان ىتح ة ةمتعلاب ی هللا لوسر متعأ» ۰ تلاق اهنع ها يضر هش ٌةشئاع



 ٠ ١ ناذألا باتك- ۲۱۱

 روب نان هلو rG لاقف ةي عيبنلا ع حرخف « ٌنايبصلاو

 . (ِلّوألا ليللا ِثَّلُت ىلإ قَّمَّشلا بيِغَي هي نأ َنيب اميف ةمَعلا َنوُلصُي اوناكو « ةنيدملاب لإ

 .[4537 « ٥٦۹ 226555 :ثيدحلا رظنا]

 a e لاق اک عينلا نع امهنع

 . ي يبنلا نع رمع نبا نع ٍدهاجُم نع شمعألا نع ةبعش ُهَعبات

 ٥۲۳۸[. 0 960. 849 « ۸۷۳ : يف هفارطأ_860 ثيدحلا]

 ملاعلا مامإلا مايق سانلا راظتنا باي_-6١

 oO دوا حب نب هللا دبع انثّدح - ملكك

 ٍدهع يف َءاسنلا نأ» :اهن ربخأ لي ئيبنلا جوز ةملس م نأ ِثراحلا ُثنب دنه ينتثدح

 لاجرلا هيلع نك هلك هلا وسر كيكو ت هلا ره شا زغ ةكقش هللا لوسر

 . «لاجرلا ماق كي هللا لوسر ماق اذإف « هللا ًءاش ام

 .ح .ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثدح-۷

Eدبع تب روع نع بس ٍديعس نب بحي نع كلام انربخأ  

 000 ثيدحلا رظنا] . ( ا قه وفر اه وو

 ريثك يآ نب یحی يتّدح ععازوألا انربخأ رش ثب انتَّدح : لاق نيكسم نب دمحم انثّدح - ۸۸

 انأَو ةالصلا ىلإ موقأل ينإ» : لكَ هلل هلا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ّيراصنألا ةداتق ِنب هلا بع نع

 ا ىلع نشأ نه الص ىف رجالا کپ ییا "اوجد لوطا نأ ةيرأ

 .]¥* ۷ : ثيدحلا رظنا]

 نع ةرمع نع ديعس ٍديعس نب یحی نع كلام انربخأ :لاق فسوي ْنِب هللا دبع انثّدح - ۸٨۹

 ُءاسن ثعنُم امك نهعنمل ٌءاسنلا ثدحأ ام ةا هللا لوسر كردأ ول» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 . معن : : تلاق ؟َنْعِنْمَوَأ : ةزمعل تلق ٠ ليئارسإ ينب

 لاجرلا فلخ ءاسنلا ةالص باب- ٤١
  - ۷ِتنب ٍدنه نع ّيرهُزلا نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انئّدح :لاق ةعّرق نب يحي انثّدح ٠ “= ١  0 00ع 5



 ناذألا باتكج اذ ۱۲

 يضقتي َنيح ءاسننا مق َمّلَس اذإ لكيلا ٌلوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةملسمأنع ِثراحلا

 يكل ناك كلذ َّنَأ_ ملعأ ُهللاو - یر لاق“ م

 : لاق هنع هللا يضر ا نع 1 نر انام :لاق ميت بأ انئذح ۔ مالا

 . «تملخ ٍميلْسٌّمأو ٠ ُهَفْلَح ميتيَو تمقف « ميل م ٍتَب يف لكي ةيبنلا ىَّلص»

 ۸٦١[. ,الكال 0,78٠ : ثيدحلا رظنا]

 ا ا

 يب حيصاا يلصي ناك كولا لوسر أت ا ا

 .«ًاضعب ٌنهضعب فرع ال وأ « ِسَلَعلا نم َنفَرعُي د ال نينمؤملا ًءاسن نفر صنيف

 .[333/ « ۵۷۸ ۰ ۳۷۲ :ثيدحلا رظنا]

 ٍدجسملا ىلإ جورخلاب اهجوز ةأرملا ٍناذئتسا باب ١

AVYنع وللا دبع نب ملاس نع يرهُزلا ٍنع ٍرمْعَم نع عير نب ديزي اند دّدسم انثّدح _  

 ۸٦٥[. : ثيدحلا رظنا] . «اهعنمَي الف مكدحأ E تنذأتسا اذإ» : كي ّيبنلا نع هيب

 لاجرلا فلخ ٍءاسنلا ةالص باب

 اإ ئبنلا ىَّلص» : لاق سنأ نع قاحسإ نع َةنيَيع نبا انئّدح : لاق ميعن وبأ انثدح _ 404

 .«اًنفلَخ ميل مو ُهَفلَخ ميتيو تمقف « ميل مَ تيب يف

 .[۸۷۱ ىلكح»ع ۷۲۷ 0728٠ :ثيدحلا رظنا]

AVoنع ثراحلا تنب لنه نع يهز نع ٍدعس نب ٌيهاربإاننَدح ةعزق ُنب ىبحي انئّدح  

 يف تکمَي وهو 2 ةَميلسَت يضقي َنيح ُءاسنلا ماق مّلس اذإ كي للا لوسر ناكا : تلاق ةَملَس م

 نأ لبق ٌءاسنلا فرصني يكل ناك كلذ َّنأ  جلعأ ٠ هللاو - ىرث :تلاق .موقي نأ لبق ًاريسُي هماقُم

 . «لاجرلا َنِهَكِردُي



 1۳ ةعمجلا تاكد 3

 د خالا یا او 2

 ةعمجلاباتك- ١

 ةعمّجلا ضرف باب ١
 کل ريح كَل عيبلا اوردو أ و َلِإ ومَن عملا موب ني ةوَلّصلِإ یوو ادإ » : ىلاعت وللا وقل رخص سا هبي

 [9.:ةعمجلا] 4َنوُمَلَعَت وت نإ

 َنب نمحرلا دبع َّنأ دانرلا وبأ انثدح : لاق ٌبيعش انربخأ لاق ٍناميلا وبأ انثّدح م
 عمس هنأ هنع هللا | يضر ةريره ابأ عمس هنأ هثّدَح كراخلا نب ةعيبر وف جرعألا ٌرُمْرَه وو

 نم َباتكلا اوتوأ مهنأ ديب , ةمايقلا موي َنوقباسلا َنورِخآلا نحنا :لوقي لا وسر

 :عبت هيف انل ٌسسانلاف « هللا انادهف « هيف اوفلتخاف مهيلع ضف يذلا مهمي اذه مث ٠ انلبق

 A] :ثيدحلا رظنا] . الغ دعب ىّراصنلاو « ًادغ دوهيلا

 ةعُمجلا ٌموي ٍلسُلا لضف باب - ١
 ؟ءاسنلا ىلع وأ « ةعمُجلا موي ُدوهش ٌّيبصلا ىلع لهو

 هللا يضر رمع نب هللا ٍدبعنع عفان نع كلام انربخأ : لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح _ م

 . (لستغيلف ةعمجلا ُجكُدحأ ًءاج اذإ : لاق ةا هللا لوسر نأ امهنع

 .[919 « 895 : يف هافرط_41/ا/ ثيدحلا]

 نع ٌيِرِهُّزلا نع ِكلام نع ٌةيِريَوُج انربخأ :لاق َءامسأ نب ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح _۔۸

 يف ٌمئاق وه امنيب باطخلا نب رمع نأ» : امهنع هللا يضر مع ن نبا نع رمع نب هللا دبع نب ملاس

 ةادانف ٠ يب يبنلا باحصأ نم نيلّوألا ّنيرجاهملا نم لجر لخد ذإ ةعمجلا م موي 3 ةبطخلا

 نأ دِزَأ ملف ٠ َنيِذأتلا ثعمس ىتح يلهأ ىلإ ْبلقنأ لف ثلغش ين لاق ؟هذه ةعاس هيأ : :زمع

 .«لسُحلاب رمي ناك ل هللا لوسر نأ ٌتملع دقو ؟اضيأ ٌءوضؤولاو :لاقف . ٌتَأضوت

 AAY]. : يف هفرط-۸۷۸ ثيدحلا]



 ةعفجلا ناتكدالا 1٤

eجاو ةعمجلا موي : لاق وي هل  

 ۸٥۸[. : ثيدحلا رظنا] . «ملتحم لك ىلع

 ةعمُجلل بيطلا باب۳

AA‘اا نع هاد لا ل للا 0 اح  

 اي نمو + نب نأو ٠ ملاعق لك ىلع باو جلا موب للا: لاق لی هلا لوسر

 ٌملعأ eS 0 مارا امأ 0 ا

 E ESE اروا منو

 .[۸۷۹ « 808 :ثيدحلا رظنا] . هللا دبع يبأو ركب يبأب ىنكُي ردكنملا

 ةعمخل ١ لضف باب - ٤

 ك :لاق فسوي نب هللا دبع انثدح - ١

 ِنَم» : لاق اي وللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِنامّسلا حلاص يبأ نع ٍنمحرلا ٍدبع

 امأكف يناثلا ةعاسلا يف حار نت ؛ ةنَدَب بوق اًمنأكف حار مث ةبانَجلا لسغ ةعمجلا موي َلَستغا

 ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو « َنَرَأ اشبك بوق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو « ةرقب بوق

 مامإلا جرخ اذإف . ةضيِب برق امنأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو « ةجاجد برق اهناكت

 . اًركّذلا ٌنوعمتسي ةكئالملا ت

 تايه

AAYا ةريره يبأ نع َةملَس يبأ نع 'ىيحي نع ٌنابيش انثّدح : :لاق محن وبأ انثّدح -  

 نع نوسبتحت مل : ُرمع لاقف « لجر لخد ذإ ةعمجلا موي ٌبطخَي وه امتي هنع ُهللا يضر رمع

 : لاق لَك يبنلا اوعمست ملأ : لاقف ٌتْأَضوَت ءادنلا ٌتعمس نأ الإ ره ام :ٌلجرلا لاقف ؟ةالصلا
 [۸۷۸ : ثيدحلا رظنا] .«لستخيْلف ةعمجلا ىلإ مكذحأ حار اذإ

 ةعُمجلل ٍنهّدلا باي"



 1٥ فشلا تا3

 ُرّهطتيو ةعمجلا موي لجر لستغي ال» : لك لک نا لاق :لاق يسرافلا َناملَس نع َةعيدو

 مث نينا نب قف الف خي مث « تيب بيلو نم كي وآنه نم نو رهط نم عاطتسا ام
 . «ىرخألا ةعمُجلا َنيبو هيب ام هل رفغالإ « ٌمامإلا ملكت اذإ ُتِصنُي مث « هل بِتُك ام يلصي

 91٠١[. : يف هفرط_ 887 ثيدحلا]

 تبلق» ةسوزاط: لاق: ئرعزلا نع يعش نوعا لاق ناعيا وبأ انثّدح 5
 اونوكت مل نإو مكّسوؤر اولسغاو ةعمُجلا موي اولِسّتغا : لاق لي عيبنلا َّنَأ اوركذ :ساّبع نبال
 .«يردأ الف ُبيَطلا امأو « معنف ُلسُعلا اأ : سابع نبا لاق . بيطلا ّنم اوبيصأو ًابُج

 . ۸۸٩[ : يف هفرط_ 884 ثيدحلا]

 ينربخ أ :لاق مهربخأ حيرُج نبا نأ ٌماشِ انربخأ : لاق ىسوم نب ٌميهاربإ انثّذح م11

 ٍلِسْعلا يف لي يينلا لوق ركذ هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع» سوُواط نع ةرسْيم نب ٌميهاربإ
 .«هملعأ ال : لاقف ؟هلهأ دنع ناك نإ ًانهُد وأًابيط َّنسَمَي 3 : سابع نبال تلقف « ةعمجلا موي

 ۸۸٤[. : ثيدحلا رظنا]

 ُدِحَي ام َنَسحأ ُسَيلَي باي -

0 ET e حا AA“ 

 لا وسر لاقف 6 اومدق اذإ ٍدفَوللَو ةا موي اه  e 4و
 يضر باطخلا نب رمع 'ىطعأف « ٌللَح اهنم لكي هللا لوسر تءاج مث .ةرخآلا يف هل َقالَخ ال

 تلق ام دراطع ةلح يف تلق دقو « اهيِنَتْوَّسك « هللا لوسر اي :ُدمع لاقف « َةلخ اهنم هنع هللا .

 هل ًاخأ هنع هللا يضر باطخلا ْنِب ٌرمع اهاسكف < ‹ اهّسَبلتل اهكّسكأ مل ينإ : ال هللا لوسر لاق

 اك رشم ةكمت :

 .| 51١١5 ‹ ۲1۱۲ ‹ ۲7۱۹ ۰02۲ (0۸11 (۹۸۱ 5١8١٠ ‹ 944 : يف هفارطأ_ 8585 ثيدحلا]

 ُنتِسَي :ِةِلَي ٌيبنلا نع ٍديعَس وبأ لاقو .ةعمجلا َموي ِكاوّسلا باب-۸

 نع جرعألا ِنع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق َفّسوي ْنِب هللا دبع انثّدح - ۷

 والا لع وأ يتّمأ ىلع ى قشأ نأ الول» : ايب هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ۷٠٤٠١[. :يف هفرط-۸۸۷ ثيدحلا] . «ةالص ّلك عم كاوسلاب مهترمأل



 ةعمجلا باتك- ۲۱٦ ١

 انّثَّدح باحبحلا نب ُبيعش انثّدح : لاق ٍثراولا دبع انّثَّدح :لاق ٍرَمْعَم وبأ انثّدح- ۸

 .«كاوسلا يف مكيلع ٌثرثكأ» : ةا هللا لوسر لاق : لاقرسنأ

 نع ٍلئاو يبأ نع ِنيَّصْحَو روصنَم نع نايفس انربخأ :لاق ٍريثك نب دمحم انثّدح- 585

 e : ثيدحلا رظنا] . «ةاف ُصوُسشَي ليللا نم ماق اذإ ايب مبتلا ناك : لاقةفيذُح

 هريغ ِكاوسب كوست نم باب 9

 ينربخأ ةورغ نب ماشه لاق :لاق الب نب ٌناميلّس ينثدح :لاق ٌليعامسإ انئَّدح- 4

yyهك ل كاسيو راب أ  

 ‹ هيناطعأف « نمحرلا دبع اي كاوسلا اذه ىنطعأ :هل تلقف < لي هللا لوسر هيلإ َرظنف

 . «يردص ىلإ ٌدِنَتسم وهو هب ّنتساف ٠ كَ هللا لوسر هثيطعأف « هَْعَضَم مث هتمصقف

EEO) CEO 2 ::55 CECE o ةال: CPTVVE 2ا”ثلدع “١7184 [قا هفارطأ _ ۰ ثيدحلا 
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 ةعمجلا ٌموي رجفلا ةالص يف ًاَرَقُت ام باب- ٠

 نبا وه - نمحرلا ٍدبع نع ميهاربإ نب ٍدعس نع نايفس انئّدح : :لاق محن وب بأ انثّدلح- ١

 ملأ رجفلا ةالص يف ةعمُجلا يفرق ب لكي عربنلا ناك» :لاق هنع هللا يضرةريره يبأ نع ٌرُمْرُه
 /١١5[. : يف هفرط_ 89١ ثيدحلا] .«ناسنإلا ىَلَع'ىتأ لهو ةدجسلا ليزنت

 ِندُملاو ىّرَقلا يف ةعمُجلا باب-١

 نب ميهاربإ انّثَدح :لاق ُيدَقَعلا رماع وبأ انَثَّدح :لاق ىتثملا نب دمحم انثّدح- ۲
 يف ٍةعمج دعب - ْتعّمَج ةعمج لوأ نإ : لاق هنأ سابع نبأ ¿ نع ئعَبضلا ةرمج يبأ نع َنامهُط

 .«نيرحبلا نم ىئاوُجب ِسِيَقلا دبع دجسم يف كيلا ٍلوسر لجسم
 ان ا

 :لاق ٌيرهُّزلا نع سنوي انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٍدمحم ْنِب رش انثّدح- ۲۳

 .«عار مكّلكا : لوقي كلا لوسر نأ امهنع هلا يضررمع نبا نع ولا بع ُنب ملاس انربخأ

 :-ائىَرقلا يداوب ذئموي عم انأو - ٍباهش نبا ىلإ میک نب قيَزُو بتك : نسوي لاق ثيللا دازو

 ٠ مهريعو ٍنادوسلا ّنم ةعامج اهيفو اهْلَمعَي ضرأ ىلَع لماع قيززو ؟ ؟عّمجأ نأ ىّرت له
 ًاملاس َّنأ هُديِخُي « َّمجُي نأ ُهرْمْأي  ٌعمسأ انأو - باهش نبا بتكف « َةليأ ىَلَع ذئموي ُقيَرُرَو



 1۱۷ هلا ناك
0 0 

 ٌلوؤسَم مكلكو « عار مكلك» : لوقي يل لا لوسر ُتعمس :لوقي َرمع رب هللا دبعدأ ةثّدح

 ‹ هتبعَر نع لوؤسَم وهو هله يف عار لجّلاو « ِهتّيِعَر نع لووسَمَو ف م ِهَنيِعَر نع

 نع لوؤسَمَو وديس ج لام يف عار ٌمداخلاو ٠ اهيّيعَر نع ٌةلوؤسَمَو اهجوّر تيب يف ٌةيعار ٌةأرملاو

 عار مكّلكو < ِتيعَر نع ل وسمو هيأ لام يف عار ُلجرلاَو : لاق دق ْنأ ٌتبسَحَو :لاق  هنّيعَر

 و كروكي

 Y1] 0۰ ‹ 01۸۸ ‹ ۲۷01 « ۲00۸ ‹ 7004 , 7 505 : يف هفارطأ_ 897 ثيدحلا]

 ؟مهريغو ٍنايبصلاَو ِءاسنلا َّنم لسع ةعمُجلا ِدهشَي مل نم ىلع له باب- 7
 ةعمُجلا هيلع ُبِحَت نم ىلع ُلسْعلا امنإ :ّرمع نبا لاقو

 هنأ هللا دبع نب ٌملاس ينثّدح :لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انّربخأ : لاق ِنامّيلاوبأ انثّدح _ ٤

 مكنم َءاج نم» :لوقي ٍةكَي هللا لوسر ٌتعمس :لوقي امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع عمس

 .[۸۷۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ «لِسَتَْيْلف ةعمجلا

A40نع راسي نب ِءاطع نع ٍميَلُس نب َناوْفَص نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انئدح _  

 لك ىلع ٌبجاو ةعمجلا موي لسغا : لاق ا هللا لوسر َّنَأ هنع ُهللا يضر ٌيِرْدُخلا ٍديعس يبأ

 .[۸۸۰ ۸۷۹ , ۸0۸ :ثيدحلا رظنا] ۰ (ملتحُم

 نع هيبأ نع سوؤواط ُنبا انّثَّدح : لاق یخو اتد لاق ميهاربإ نب ُملْسُم انثّدح _ ۸۹٦

 نم َباتكلا اوتوأ « ةمايقلا موي ٌَنوقباسلا َنورخآلا ٌنحن» ال ثلا لوسر لاق : لاق ًةريره يأ

 ٍدغ دعبو « دوهيلل ًادغف « هلا انادهف هيف اوفلتخا يذلا ٌمويلا ذهف ٠ قلعت و يدار

 1 ا تكسف «ىّراصنلل

 ٍةعبَس لك يف َلِسَتحَي نأ ملسُم لك ىلع َّقَح١ :لاق مث _ ۷
 .[7 4417 « ۸٩۸ : يف هافرط_4917 ثیدحلا ۰ (هَدَّسَجو

 : : كَ ئبنلا لاق : لاق ةريره يبأنع سوؤاط نع يهاجم نع حلاص ُنب اب هاور _ ۸4۸

 .[۸۹۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ امو مايأ ةعبس لك يف لستغي نأ نح و ملسُم لک ىلع ىلاعت هللا

 باا

5 
 ع

 ُهّسْأر هيف لب اموی ماي
 نس 3

 ٍدهاجم نع رانيد نب ورمع نع ُءاقرَو انّثَّدح ةبابش انتَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح _ ۹
 . «دجاسملا ىلإ ليللاب ٍءاسنلل اونذئا» : لاق ةي يبنلا نع َرمع نبانع

 .[۸۷۳ « 66 : ثيدحلا رظنا]
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 نع عفان نع َرمع ُنب هللا ذيع انثدح ةماسأ وبأ اند ىسوم نب ُفسوي انئّدح - ۰

 ليقق ٠ دجسملا يف ةعامجلا يف ء ءاشِعلاَو حبصلا ًةالص دهشت رمعل ٌةأرما تناك : لاق ٌرمع نبا

 : لاق ؟يناهنَي نأ ُهُعَنمي امو : تلاق ؟ُراْغَّيو كلذ ٌهَركَي َرمع نأ َنيِمّلعَت دقو َنيِجْرْخَت مل : اهل

 . «هللا جاسم هللا ءامإ اوعنمت ال : ةه هللا لوسر لوق ُهَعْنمَي وو ر

 .[۸۹۹ 2. ۸۷۳ ۰ ۸٦٥ :ثیدحلا رظنا]

 رطملا يف ةعمجلا رضحَي مل ْنِإ ةصخُرلا باب- 4

 ٌيدايَزلا ٌبحاص ٍديمحلا ٌدبع ينربخأ :لاق ليعامسإ انّثَّدح :لاق ٌدّدسم انثّدح - ١

 موي يف هيَذؤمل سابع نبا لاق َنيريس نب دمحم مع نبا ِثراحلا نب هللا دبع انّدح : لاق

 ىف اولص : لق « ةالصلا ىلع َيَح : لت الف هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ تلق اذإ : ريطَم

 O E a : لاق « اوركنتسا َسانلا َنأكف < « مکتوب

 1١١ «< 1٦۸[. :ثيدحلا رظنا] . «ضحّدلاَو نيطلا يف َنوشمَتف مكَجرحأ نأ ٌتهرك

 ؟ُبِحَت نَم ىلعو <« ةعمُجلا ئتْؤُت َنيَأ نم باب-

 [9 :ةعمحلا] #ةَعمجْلأ رود نم ووصل تدوناذإ :رعَو لج هللا لوقل

 نأ َكيلع ٌّقحف ةعمجلا موي نم ةالصلاب ّيدونف ةعماج ةيرق يف تنك اذإ : ءاطع لاقو
 ل ¢ کک ءادنلا تعمس <

Ed eجوز  

 رابعا يف نوتأيف يلاوعلاو مهلزانم نم ةعمُجلا موي َنوباتني سالا ناكا : تلاق وي عيبنلا

 وهو - مهنم ناسنإ راک هللا لوسر اف قدعلا مهنم جرخيف 2 ىلا رابغلا مهُبيَصُي

 .«اذه مكمويل متزّهطت مكنأ ول : كك عيبنلا لاقف - يدنع

 سمشلا تلاز اذإ ةعمجلا تقو باب- 5

 مهنع ُهللا يضر ِثيَرُح ِنِب ورمعَو ٍريشَب نب نامعنلاو ّيلعَو َرمع نع ىَوِرُي كلذكو
 نع ةرمع لاس نا دم هر ضب ا خا لاف ھا ذيع ارا ناو ناديه انت دعي ۳



 ۲۱۹ حلا تات تا

 اوناكو « مهينا َةنَهَم سانلا ناك» : اهنع ُهللا يضر ٌةشئاع تلاق : تلاقف ةعُمجلا موي ٍلسُعلا
 .«متلستغا ول : مهل ليقف ٠ مهتئُيَم يف اوحار ةعمجلا ىلإ اوحار اذإ

0 V1: کک ۹۰ ثيدحلا] ٣ 

 گیت اًنك» :لاق سنا ْنع ٌديمح انّربخأ : لاق هللا دبع انربخأ ل راد اج °6

 ۹٤١[. : يف هفرط_ 405 ثيدحلا] ٠ «ةعمجلا دعب ليقنو « ةعمجلاب

 ةعمُجلا موي حلا ٌدتشا اذإ باب- ١١

 انتديح لاك هزاع ني و اک »لاق ةييدتكلا کا ی اا دلع
 دشا کک ناک» :ُلوقي كلام نب نأ ثعمس :لاق - رايد 0 ٌدلاخ وه  َةدْلَح وبأ
 بغا : ريك نب نسوي لاق ةعمجلا : ينعي  «ةالصلاب َدَربَأ وحلا ٌدتشا اذإو ةالصلاب َرَكَبْدْربلا
 ا تباث نب e ةعمجلا ركذَي ملو .«ةالصلاب» :لاقف ةدلحخ وُبَأ
 E هنع هلا يضر سنأل لاق مث « ةعمجلا ديمأ انب ىَّلص»

 يكاد َلِإ أوَعْسََت » :ةركذ ّلج هللا لوقَو « ةعمُجلا ىلإ يشملا باب
 ری اک

 . 4اًهَيعَساَم سو # : ىلاعت هللا لوقل ثاهّذلاو لمعلا : يعسلا : لاق نمو

 . اهّلك تاعانصلا مدحت : :ءاطع لاقو . ذئتيح عيبلا م رحی : : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 RS ٌيرِهُزلا نع ٍدعس ْنب ميهاربإ لاقو

 میرم يبأ نب ديري انثدح : لاق نب ٌديلَولا انثّدح :لاق هللا دبع نب ولع انثّلح ۹۰۷

 ُتعمس :لاقف ةعمُجلا ىلإ ُبهذأ انَأَو سبع وبأ ينكَرذأ :لاق ةعافر نب ةيابع اننَدح :لاق

 . ةرانلا نلف هلا منع هللا ٍليِبَس يف هامدق تّربغا ِنَم» : لوقي هلك ئبنلا

 ۲۸١١[. : يف هفرط ۹۰۷ ثيدحلا]

 نع ٌةَملَس يبأو ٍديعس نع ُيِرهّزلا لاق بئذ يبأ ْنبا انٿدح : لاق مدآ انثدح _ ۸
 ٌيرهزلا نع يعش انربخأ :لاق ِنامَيلا وبأ انَنَدَحو . الب ئبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريره يبأ

 اذإ» : لوقي كك هللا لوسر ُثعمس : لاق ًةريره اب نأ نمحّولا ٍدبع نب ةملَس وبأ ينربخأ : لاق



 ةعمجلا باتك-١ ۲۰

 GSC كوكس اوت زازا دانا تحلل 0 0 ع و ه- - 0 2ے ۶ 1
 .[375 :ثيدحلا رظنا] . ( وم ا

 وقت الا : ا ل ل

 ITA] لال : ثيدحلا رظنا] . «ٌةنيكّسلا مكيلعو ينور ىتح

 ةعمُجلا موي نينثا َنيِب ٌقّرفُي ال باب ۹

 نع ٌيِرَْمُملا ديعس نع بئذ يبأ نبا انربخأ : لاق هللا ٌدبع انربخأ :لاق ٌنادبع انثّدرحس 4٠١

 3 هنو ٍةعمجلا موي لستغا نم» :وللا لوسر لاق : لاق ٌيسرافلا ناملَس نع ةعيدو ٍنبا نع هيبأ

 َبتُك ام ىّلصف نينثا َنيب قري ملف حار مث « بي نم سم وأ نها مث ؛ رهط نم عاطتسا امب

 . «ىرخألا ةعمجلا َنيِبَو ةي هيب ام هل َرْفْغ « َتَصْنأ ُمامإلا جرخ اذإ مث «٠ هل

 .[۸۸۳ : ثيدحلا رظنا]

 هناكَم يف ُدُعَقَيَو ةعمُجلا َموي ءاخأ ْلُجَرلا ٌميِقُي ال باب- ٠

 عفان تعمس :لاق ٍحيَرُج نبا انربخأ :لاق َديزي نب ُلْخَم انريخأ :لاق دمحم انڈس ١
 هِدَعْقَم نم هاخأ لجرلا َميقُي نأ لكي يبنلا اىهت» :ٌلوقي امهنع هللا يضرّرمع نبا ٌُتعمس :لوقي
 . اهَريغَو ةعمجلا :لاق ؟ةعّمجلا : عفانل تلق . هيف َسِلِجَيَو

 1۲۷١[. 0 5759 يف هافرط_١١9 ثيدحلا]

 ةعمجلا موي ناذألا باب-١

 » :لاق ديزي نب بئاسلا نع ٌيرهُزلا نع بئذ يبأ نبا انّثَّدح : لاق مدآ انئّدح- ۲

 يضر زمعو ركب أرق هلا لع ىلع رتل لح املا ناجا لو دملا موي شاش

 .«ءاروّزلا ىلع َتلاثلا ءادنلا َداز ُمانلا ٌرّْثكو  هنع هللا يضر نامثع َناك اًملف . امهنع هللا

 ثيدحلا] ٩۱۲ يف هفارطأ_ : ٩۱۳ , ٩٠١ 6 915[.

 ةعمُجلا موي ٍدحاولا ِنَّدؤملا باب- ١

 نع ٌيِرهّزلا نع نوشجاملا َةملَس يب أ نب زيزعلا دبع انتَّدح : لاق معن وبأ انثدح- 415

 هنع هللا يضر َناَفَع نب نامثع ةعمجلا م موي تلاثلا نيذأتلا داز يذلا نأ» :ديزي نب بئاسلا

 َنيح ةعمُجلا موي ٌنيِذَأتلا ناكو « ٍدحاو ريغ ٌنّدؤم ب ئبنلل ْنكي ملو ةنيدملا ٌلهأ ٌرْثك يح -

 .[917 :ثيدحلا رظنا] . ربنملا ىلع ينعي . «مامإلا ٌنسلجي



 ۲۱ اا

 ًءادنلا ٌعمس اذإ رينملا ىلع ٌمامإلا ٌبيِحُي باب - ۳

 نب نامثع نب ركب وبأ انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق ٍلِتاَقُم نب نبا انثدح- 65

 َنايفس يبأ ّنب ةيواعم ٌتعمس : لاق يفيتځ نب له نب ةمامأ يبأ نع فيت نب لهَس

 هللا ثبكأ هللا :ةيواعم لاق ‹ ببكأ هللا ربكأ هللا :لاق ُنَّذؤملا ند تملا ىلع لاج غو

 دمحم نأ ديشأ لاف ااو + ةنواعم لاف "شالا هلإ آل نا فأ .: لاق“ كأ
 ُتعمس ينإ « ُسانلا اهّيأ اي :لاق َنيِذأتلا ىضق نأ اًملف .انأو : ةيواعم لاقف ءوللا لوسر
 . «يتلاقم نم نم متعمَس ام لوقي- ُنّذؤملا َنذأ َنيح - سلجملا اذه ىلع ي هللا لوسر

 :ثيدحلا رظنا] ٦1١ « ٦١۳[.

 ا

 نب ٌبئاسلا َّنأ» ٍباهش نبا نع ٍليَمُع نع ثيللا انثّدح : لاق ر نب ىبحي انثذح- 116
 ُثيذأتلا ناكو تلا لهأ كك ج ا

 AT] 41۲: :ثيدحلا رظن جزا . «مامإلا ُسِلِجَي َنيح ٍةعمجلا موي

 ةبطخلا دنع نيذأتلا باب- ٠

 : لاق ٌّيرهُزلا نع سنوي انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ :لاق لتاقُم نب دمحم انئّرح- 5

 موي ٌمامإلا ُنسِلِحَي َنيح هّلوُأ ناك ةعمُجلا موي َناذألا نإ» :لوقي ديزي نب بئاسلا ُتعمس

 يف ناك املف «٠ امهنع للا يضر َرمعَو ركب يبأو ال للا ٍلوسر ٍدِهَع يف ربنملا ىَلَع ةعمُجلا

 ىلع وب َنْذأف « ِثلاثلا ٍناذألاب ةعمجلا موي ٌنامثع َرمأ  اورثكو - هنع هللا يضر َنامثع ةفالخ

 .[918 91 2911 :ثيدحلا رظنا] . «كلذ ىلع مألا تبثف « ءاروّزلا

 ربنملا ىلع هيب ٌيبنلا بطخ :هنع هللا يضر نأ لاقو « ربنملا ىلع ٍةَبْطُخلا باب 7

 نب وللا ٍدبع نب ٍدمحم نب نمحرلا ٍدبع نب ُبوقعي انددح : لاق خس رب ةت ق انثّرح- ۷

 A :ړانید نب مزاح وبأ انثَّدح :لاق# عيناردنكسإلا ميْشرقلا ٌيراقلا دبع
 امم فرعأل ينإ هللاو : لاقف كلذ نع ُةولَأسف ؟هُدوُع مم ربنملا يف اورتم ادقو « ّيدعاسلا ٍدعس

 ا هل هللا وسر لسرا : ا هلل هللا لوسر هيلع َنمَج موي َلوَأَو « َعضْو موي لوأ هليأر دقلو ء وه
 د يما ل ا كمال ير E ا



 ةعمجلا باتك- ١ كلم

 وهو مكر مث < اهيلع وهو ريكو « اهيلع ىلص لكي هللا لوسر ُثيأر مث . انهاه ٌتَحِضّْوَف اهب
 اهّيَأ :لاقف سانلا ىلع َلبقأ عرف اًملف « داع مث ربنملا لصأ يف ّدجسف ئرَّقْهَقلا لر مث « اهيلع

 ٤٤۸[. 2 ۳۷۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ ا

 نب 'ئيحب ينريخأ :لاق ٍرْفعَج نب دمحم انّثَّدح : :لاق میرم يبأ نب ٌديعس انثّدح _ ۹۱۸

 ‹ اك ئبنلا هيلإ ٌموقي عذج ناك» : لاق هللا دبع نب ٌرباج عمس هنأ سنأ نبا ينربخأ : لاق ٍديعس

 هدي عضوف ةي ئبنلا لزت ىتح ‹ راشعلا ٍتاوصأ ّلثم عذجلل انعمس ُربنملا هل عضو اًملف

 .[449 :ثيدحلا رظنا] . هيلع

 .ًارباج عمس هنأ سنأ نب هللا ِديبع نب صفح ينربخأ :'ىيحي نع ٌناميلس لاق

 ٌتعمساا : لاق هيبأ نع ملاس نع ٌيرْهُّزلا ِنع ٍبئذ يبأ ُنبا اَنَدح : : لاق مدآ انثدح - ۹

 ۸۹٤[. ۸۷۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟لستعيلف ةعمجلا ىلإ ءاج نَم : لاقف ربنملا ىلع ُبطخَي كي ئبنلا

 ًامئاق ُبطْخَي ا ٌىبنلا انْيَب :سنأ لاقو .ًامئاق ةبطخلا باب- ۷

 انَثَّدح :لاق ثراحلا نب ٌُدلاخ انَتَّدح :لاق ئريراوقلا َرمع نب هللا دبع انثّدح

 , ٌدعقَي مث « ًامئاق ُبطخَي لَك ئيبنلا ناك١ : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا ٍنع عفان نع هللا بع

 .[۹۲۸ : يف هفرط_ 97١ ثيدحلا] ٠ نالا نولعفت امك « موقي مث

 َبطخ اذإ ٌمامإلا سانلا ٍلابقتساو « َّموقلا ُمامإلا ٌلبقتسُي باب ۰

 مامإلا ٌمهنع ثا يضر ٌنسْنَأَو َرمع نبا لبقتساو

 اننَدح ةنوميم يبأ نب ٍلاله نع ىيحي نع ٌماشِه انّنَدح :لاق ةلاضق نب داعم انثّدح_ ۱

 « ربنملا ىلع موي َتاذ َنسلَج لي يبنلا نإ» :لاق يرذُخلا ٍديعس ابَأ عمس هنأ راسي نب ٌءاطع

 .[54517 27847 2 1458 : يف هفارطأ_ 41١ ثيدحلا] . ؟هلوح انسلَجَو

 دعي ام :ِءانَشلا دعب ةبطخلا يف لاق نم باب 4

 هلك ّيبنلا نع سابع نبا نع ٌةمركع هاور
 90 نب ٌماشِه انتج لاف" اا بأ تدع لوک

 ُسانلاو اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع ىَلَع ٌتلخدا : تلاق ركب يبأ ٍتنب ءامس نع ٍرِذنملا ُتنب ٌةمطاف

 اهسأرب تراشأف ؟ةيآ : تلقف « ءامسلا ىلإ اهسأرب ثراشأف ؟سانلا ناش ام تلف نول

 ام اهيف ٌةبرق يبنَج ىلإو يشَّعلا ينآاجت ىتح ًاّدج يك هللا لوسر لاطأف : تلاق - معن : يأ -



YY -ةعمجلا باتك ١١ 

 « ُسسمشلا ِتّلجت دقو ال4 هللا لوسر فرصناف « يسأر ىلع اهنم ُبصَأ ٌتلعجف « اهتحتفف
 « ٍراصنألا نم وس طغلَو : تلاق .ُدعب امأ : نك لا عع ا عر دارا طك

 دق الإ تیر ْنُكَأ مل ءيش نم ام : لاق تلاق ؟لاق ام : ةشئاعل ٌتلقف . َنهَتُكَسَأل ّنهيلإ ُتافكناف

 وأ - َلثم روبقلا يف َنونّْفُت مكنأ لإ ج سوا لق هَ .ٌرانلاو ةنجلا ىتح اذه يماقَم يف هنأ

 اًمأف ؟لجرلا اذهب َكّملع ام :هل لاقيف مكدحأ ىَتؤُي , ٍلاَجَدلا حيسملا ٍةدتف - نم تيرق

 انءاج ناقل د وه « هللا لوسر وه لوقيف - ٌماشِه كش « نقولا لاق وأ - نمؤملا

ETنإ ملعن اتك دق « ًاحلاص مت :  
 اذهب كملع.ام : : هل لاقيف  ٌماشه كش « ٌباترملا لاق وأ - قفانملا امأو ھت

 يل تلاق دقلف : ماشه لاق . «ُتلقف « ًائيش نولوقي سانلا تعمس « يردأ ال : لوقيف ؟لجرلا

 .[185 « 85 :ثيدحلا رظنا].. هيلع ظْلْعُي ام ٌثركذ اهنأ َريغ « هتيَعَوَأَف ةمطاف

8 

 ر

 تهس : لاق مزاح نب ريرَج نع مصاع وبأ اننَدح :لاق ٍرمْعَم نب دمحم انثّدح - ۹۲۳

 0 لامب يأ يي هللا لوسر ّنَأ» : بلغت نب وُرمع انثَّدح :لوقي نسحلا

 :لاق مث هيلع' ىنثأ مث هللا دوحف « اوبتَع كرت َنيذلا َّنأ ةّعلبف . ًالاجر كرتو الاجر ىطعأف
Nدا  

 « ٍريخلاو ىنغلا ّنم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ ًاماوقأ لكأو , علهلاو عّرجلا نم مهبولق يف ىَرأ
 . سنوي هعئات . محَّنلا َرْمَح كيش هللا لوسر ةملكب يل نأ ٌتحأ اموللاوف . «َبِلْعَت نب وُرمع مهيف

 .[7/ 0178 , 3١58 : يف هافرط_ 977 ثيدحلا]

4 
٤ 

 ينربخأ : لاق باهش نبا نع ٍليَقُع نع ُثيللا انثدح : لاق ريكُي نب 'ییحی انثّدح - ٤

 يف ىّلصف ٍليللا فوج نم ٍليل تاذ جرخ ةا هللا لوسر ّنأ» : ةثَربخأ ةشئاع َّنأ ٌةورُع

 « هعم اوُلصف مهنم ُرثكأ عمتجاف « اوثدحتف ُمانلا حبصأف « هتالصب اجر ىّلصف « ‹ دجسملا

 اوَلصف هللا لوسر م جرخف « ةثلاثلا ةليللا نم دجسملا لهأ ٌرثكف : اوتذحيعف سالا حبصَأف

 ا اک ا ےک ا

 نأ ٌتيِشَح يكل « مكناكم ىلع َفْخَي مل هنإف دعب اّمآ :لاق مث َدهِشتف سانلا ىلع َلبقأ رجفلا
 ۷۳١[. « ۷۲۹ :ثيدحلا رظنا] . سنوي هعّات . «اهنع اوزجعتف مكيلع َضَرْفَت

 ٍديَمُح يبأ نع ةورُع ينربخأ : لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيَعَش انربخأ : لاق ِنامَيِلا وبأ انثّدح ٥-
 اھ لع منار وش ١ ةالصلا دعب ةّيشَع َماق ةا هللا لوسر لأ هَربخأ هنأ ٌىدعاسلا



 ةعمجلا باتك- ۲٤ ١

 هلك يبلا ٍنع ٍديَمُح يبأ نع ويبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأَو ةيواعُم وبأ 4 ةعتات دعي اَمَأ : لاق مث

 . دعب اَمَأ» يف َنايِفُس نع ٌعوْنَدَعلا هعات . دعب اَمأ» : لاق

 ]۷۱۹۷ ۰ ۷۱۷٤ , 591/4 555 ۲۹۹۷ ‹ ۱۵۰۰ : يف هفارطأ_ 976 ثيدحلا]

 نع ِنيسح نب ولع ينثّدح : لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق ٍناّميلاوبأ انثّدح _ 4

 ةعبات .«دعب اَمَأ : :لوقي دهشت َنيح هثعمسف ا هللا لوسر َماق» :لاق ةَمرخَم نب ٍرَوْسملا

 oA] 6 °0 اللا ال9 ل14 ‹ 11۰ : يف هفارطأ 555 ثيدحلا] * . ٌيرهّزلا نع يِديبڙلا

 سابع نبا نع ةمركع انئّدح : لاق ٍليِسَعلا نبا انثّدح : لاق َنابأ نب ٌليعامسإ انثّدح _ ۷

 ِيَبكنَم ىلع ةفحلم افطَحَتُم هسَّلَج سلجم رخآ ناكو ربنلا ال عبنلا َدِعَص١ : لاق امهنع هللا يضر

 مث .هيلإ اوباشف . ىلإ سانلا اهّيأ :لاق مث هيلع ىنئأَو هللا دوحف « ٍةمسد ةباصوب هّسَأر بصَع دق

 الڳ دمحم ةا نم آئيش يلو نمف. 111 لاق

 . (مهئيسُم نع زواجتيو < مُهِيِسحُم نم ُليْقَيْلف ادحأ هيف عفن وأ ًادحأ هيف َبُضَي نأ عاطتساف

 .[۳۸۰۰ ٠ ۳۹۲۸ : يف هافرط_ 4717 ثيدحلا]

 ةعمجلا موي ِنيتَبْطُخلا َنيِب ةدعقلا باب
 نع عفان نع وللا ٌديِبَع انثدح لاو لفلان رشي ا لا دد اد _ ۸

 ۹٠١[. : ثيدحلا رظنا] “ «امهنيب ٌدعقي عقب نیت مخ ةئ ناک: لاق هللا دبع

 ةبطخلا ىلإ عامتسالا باب ۳١

 نع دغألا هللا دبع يبأ نع ٌيِرِهّزلا نع بئذ يبأ نبا اخ لا مدآ انثذح _ 8

 دجسملا باب ىلع ةكئالملا ٍتفَقَو ةعمجلا موي ناك اذإ» : لب ئيبنلا لاق :لاق ا
 مث « ةرَقب يدهُي يذلاك مث « ةنَدَب يِدِهُي يذلا ٍلئمك رّجَهُملا ٌلئَمَو « َكّرألاف لوألا ٌنوبتكي

 . ؛َركّذلا دوعمتسيو مُهَفُحُصاْوَوَط ُمامإلا جرح اذإف . ةضيب مث « ةجاجد مث « اشبك

 ۳۲٠١[. : يف هفرط_ ۹۲۹ ثيدحلا]

 ٌبَطْخَي وهو ًءاج الجر ُمامإلا ىأر اذإ باب۲
 ٍنيَتعكَر ّيَّلَصُي نأ ُهَرَمَ

 نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ٍديز نب ٌدامح انٿَدح :لاق ِنامعّنلا وبأ انثّدح ل

 : لاق ؟ُنالف اي َتيَّلصَأ : لاقف ٍةعّمجلا موي سانلا ُبْطْخَي ةا يبنلاو ٌلجر ًءاج» : لاق هللا دبع

 .[1153 ٩۳۱ :يف هافرط_ 5٠ :ثيدحلا] ۰ ؟عكراف مق : لاق .ال



 ۲٥ لا باتت

 ٍنيَتفيفخ ِنيَدعكَر ىّلص ُبَّطخَي ٌمامإلاو ًءاج نم باب-۳
 لجر لخد» :لاقآر باج عمَس ومع نع ُنايِفُس انَنَدح : لاق وللا ٍدبع نب ٌمولع انثّدح_ و١

 .«نيتعكر لصف :لاق .ال :لاق ؟َتيَّلِصَأ :لاقف ُبطخي لكي ئيبنلاو ةعمجلا موي
 97٠[. :ثيدحلا رظنا]

 ةبطخلا يف ِنيَديلا عفر باب - "4
 نع َسنوي نعو « ٍسنأ نع زيزعلا ٍدبع نع يز نب ُداّمح انئَّدح : لاق داف انتزع ۳۲

 َكلَه هللا لوسر اي : لاقف لر ماق اذإ ةعمُجلا موي ُبْطخَب كو ئبنلا امنيا : لاق سنَأ نع ِتباث
 « ٩۳۳ :يف هفارطأ 987 ثيدحلا ] ٠ «اعّدو هيدي مف . اًئيقسَي نأ هللا عداف 3 ءاشلا ٌكلّمو ٌعارُكلا

 c TAT تل CTT ° (O° <01 CVA ا 4 لا CAO ا ا ا

[ty 

 ٍةعمُجلا موي ةبْطُحلا يف ءاقستسالا باب-٠
 ينثدح :لاق ورمع وبأ انثدح :لاق ُديلولا انثّدح : لاق رِذنُملا ْنب ٌميهاربإ انثّدح _ ومس

 دهَع ىلع هنس سانلا تّباصأ» : : لاق للام نب سنإ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ

 « لاملا كلّه « هللا لوسر اي: لاقف ئبارعأ اق ٍةعمجج موي يف ُبطحَي يك ئبنلا انب كي ينل

 هديب يسفن يذلاوف - َةْعَّرق ءامسلا يف ىَرَت امو هيدي عفرف . .انل هللا عداف « لايعلا عاجو

 راحتي رطملا ُتيَأر ىتح هربنم نع ْلِزنَي مل مث 3 لابجلا لاثمأ ٌباحسلا َراث ىتح اهعضَو ام

 ةعمجلا ىتح هيلي يذلاو « ِدَعلا َدعَبَو « ِدْعلا َّنِمَو « كلذ انّموي انزطمف . ةي هتيحل ىلع
 َقِرَغَو « ٌءانبلا مّدهت هللا لوسر اي :لاقف  ُهديغ لاق وأ - ئبارعألا كلذ ماقو « ىرَألا
 ل و ثب امف . انيلع الو انيلاوح ٌمهللا : :لافف ذي ةنزف انل هللا عداف « لاملا

 :ىجي ٌملَو « ًارهش ةانق يداولا لاسو « ةبْوَجلا لثم ٌةنيدملا تراصو « ْتَجَرفنا الإ باحسلا

 136 دخلا رنا . «دوّجلاب ثّدح آلإ ةيحان نم ٌدحأ

 ٌبطخَت ُمامإلاَو ةعمُجلا موي ٍتاصنإلا باب 5
 SS .اغل دقف ثصنأ هبحاّصل لاق اذإو

 ينربخ أ :لاق باهش نبا ٍنع ليقع نع ُثيللا انّنَّدح : لاق ریکُب نب ىبحي انثدح _ ۳4

 E لاق ي هللا لؤشر نآ خا شابا Ce ع

 .(2(توَعَل دقف- تط ُماَمإلاَو - ثتصنأ



 ةعمجلاباتك- ١ فش

 ةعمُجلا موي يف يتلا ةعاسلا باب-۷

 نأ ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّزلا يبأ نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح _ 0

 يَّلصُي ئاق 7 وهو ةلسُم دبع اهُقِفاوُي ال ةعاس هيفا :لاقف ةعمجلا موي ركذ ل هللا لوسر
0 

 .اهلّذقُي هديب َراَسَأَو . اإ ةاطعأ الإ ًائيش ىلاعت هللا لاسي

 ]° 2 0+ : يف هافرط 975 ثيدحلا]

 ةزئاج ّيِقَب نَمَو مامإلا ةالصف ةعمجلا ةالص يف مامإلا نع ٌسانلا رفن اذإ باب

 ٍدْعَجلا يبأ نب ملاس نع ٍنيَّصُح نع ةدئاز انئَّدح :لاق ورمع نب ةيواعم انثّدح _ ۹۳٩

 لمحت ُديِع ثلبقأ ذإ يک ئبنلا عم يّلصُت ٌنحن امنيب : لاق هللا دبع نب ُرباج انَتَّدح :لاق
 اًدِإَو # :ةيالا هذه ْتَلّرنف « الجر َرشع رشعانثا الإ 5 يبنلا مم يقب ب ام ىتح اهيلإ اوتََتْلاَف « ًاماعط

 تو الإ و 3 0

 .[4449 55574 0 ۲۰۵۸ : يف هفارطأ_ 975 ثيدحلا] . (اًيافك 1 اوضقنأ اونهو ردي وَ

 اهلبقَو ةعمُجلا دعب ةالصلا باب_ "9

 نأ» :ّرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا بع انثّدح ۳۷

 ِنيَتعكَر برغملا دعبو « نيتعكر اهّدعبو ِنيتعكَر رهَطلا لبق يلصُي ناك كي هللا لوسر

 لاف ترضي سح الا ا یل اک .نيتعكر ءاشعلا عبو ‹ هتيب يف

 0١1/5 ١١۸١[. « 1158 : يف هفارطأ ۹۳۷ ثيدحلا] .«نیتعکر

 هولا ٍلْضَف نم اونباَو ٍضْرأْلا فاو ن أف ةرْلَصلَا يضف ادق :ىلاعت هللا لوق باب ۰

 ب نع مزاح وبأ ينئّدح : لاق َناَسَع وبأ اَدح : لاق میرم يبأ نب ٌديعس انئّدح _ 4۳۸

 عن ةعمُج ٌموي ناك اذإ ثناكف ٠ « ًاقلس اهل ٍةعرزَم يف ءاعبرأ ىلع لَعجت ةأرما انيف ثناك١ : لاق

 ٍقلّسلا لوصأ نوكتف اهُنحطَت ٍريعَش نم ةضبق هيلع لعجت مث ٍردِق يف هلعجتف يقتلسلا لوصأ

 انك « ُهَقَحلنف انيلإ ماعطلا كلذ ُبْوَقّتَف « اهيلع ملف ةعمُجلا ةالص نم ٌفرَصنن اكو « قرع

 .«َكلذ اهماعطل ةعمُجلا موي ىنمتت

 م
 »م

 .[17ا94 5548: 514 , ۲۳٤۹ 2 911 , 979 : يف هفارطأ - ٩۳۸ ثيدحلا]

 :لاقو اذهب ٍلهَس نع هيبأ نع مزاح يبأ نبا انّنَدح : :لاق ةملسُم نب هللا دبع انثّدح_ ۹

 ٩۳۸[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ةعمجلا دعب الإ ىَّدَعَتَ الو ليَ انك ام»



 ان ةنمحلا باتكد 11

SE يحل دهب اقل ٤١ 

 70« لق دمج ىلإ نك لوقي نأ ثعمس

 A] عم ثيدحلا رظنا] . (ةلئاقلا ٌفوكت مث ٠ ل 45 لار لصف انك: لاق



 فوخلا باتك- ۲ ۸

 فوخلا ةالص باب- ١

T2 

 منوف نأ مح نإ ةا نع ارق رصف نأ حاتج رکی سیاف ضال يف مص اذ > : ىلاعت هللا لوقو
 ةكياط مكَنلك ةولصلأ مهل َتَمَق نا مہ تنك إو 0 ی اع کل اک یوکے ادت ادن

 27 ر قاطو لو مڪي ارو ني أوكل E اودخالو ت عمم

 حلس ْنَع تومن ول أورفك تیرا دو مُهَحِلْسأو مشرد اودي َكََم اوصل أوسم
 کوا لت هي یا رکی ہک دا میم ےک واو کیک کو ارت زیو
 ٠١١ :ءاسنلا] * اتیھم اباَذَع نیر لل دعا هلأ نإ کرد أوُدُحَو کیا اوس ًاوعضصت نأ يضرم

5 0 

 كي عيبنلا ىّلص له هتلأس :لاق ّيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق ِناَمَيلا وبأ انثّدح - 4۲
 ٹوزغا : لاق امهنع هللا يضر َرمع َنب هللا دبع ملاس ينربخأ : لاق فوخلا ةالص ينعي -

 2 انل يصب كي هللا وسر َماقف 3 مهل انففاصف ٌردعلا انيْزاَوف و يجن لبق كو هللا لوسر عم

 َدجسَو ُهَعَم نمب لكي هللا لوسر َمكَرَو « ودعلا ىلع ٌةفئاط ْتلبقأَو « يّلصت هعم ٌةفئاط ثاقف

 ةعكر مهب كب هللا لوسر كرف اوؤاجف <« لص مل يتلا ةفئاطلا ّناكم اوفرصنا مث « نيتدجس

 . (ٍنيَتدجس ٌدجسَو ةعكر هسفنل حكرف مهنم ٍدَحاَو لك ماقف « ملس مث ٍنيتدجس دجسَو
 toro LITT CITY E] : يف هفارطأ 517 ثيدحلا]

 مئاق :لجار « ًانابكرَو ًالاجر فوخلا ةالص باب۲

 انّثَّدح :لاق يبأ ينئّدح :لاق غ ئشرقلا ٍديعس نب ىبحي نب ٌديعس انثّدح - ۳

 اوطّلتخا اذإ يهاجم لوق نم ًاوحن ّرمع نبا نع عفان نع ٌةبقُع نب ئسوم نع جيرُج نبا
 . «ًانابكُرَو امايق اولصُيلف كلذ نم َرثكأ اوناك نإو» : للي ئبنلا نع رمع نبادازو . ًامايق

 .[917 : ثيدحلا رظنا]



 ۲۲۹ فوكلا تات

 فَلا ةالص يف ًاضعب مهّضعب ُسْرِحَي باب +۲
 نع ٌّيرهُزلا نع ٌيديِبَّزلا نع برح ُنِب دمحم انّئَّدح : لاق حيرُس نب َةَوْيَح انثدح - ٤

 سالا ماقو ةا ئبنلا ماق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نع ةبتُع نب هللا دبع نب هللا يع
 ماقف ةيناثلل ماق مث ٠ هعم اودجسو جس مث ؛ مهنم رمان مكرو مكرو ٠ هعم اوركو ربكف هم

 *تانلاوب كف اوتو اوك د ىرخألا ةفئاطلا ِتّنَأو  مهئاوخإ اوسّرحَو اودجس َنيذلا

 . «اضعب مهضعب رح ْنكلَو ٍةالص يف مهلك
 قدعلا ٍءاقلَو نوصخلا ةضُمانُم دنع ةالصلا باي ٤

 « وسفنل يرما لك ءاميإ اوُلص ةالصلا ىَلَع اوراقي ملو ُحتفلاًاّهت ناك نإ : ٌيعازوألا لاقو

 إف « نيتعكر الصيف اونَمأي وأ لاتقلا تفشكني ىتح ةالصلا اورُخأ ءاميإلا ىَلَع اوردلقي مل نإف

 لاق هبوب را اھو « ُريبكتلا مهرج خيال نیتدجسو ةعكَر اولص اورِدْقَي مل

 لاعتما دتشاو د ٍرجفلا ةءاضإ دنع َرَتْست : د نصح ٍةّضَهانُم دنع ُتْرَضَح : سنا لاقو . وحكم

 يبأ حم ٌنحنو اهانيلصف « راهنلا عافترا دعب لإ لص ملف « ةالصلا ىَلَع اوردلقي ملف - لاتقلا

 . اهيف امو اًينَّذلا ةالصلا َكلتب يِنْوُسَي امو : ٌسنأ لاقو . انل حيف ء'ىسوم

 نع ٍريثك يب نب يحي نع ِكَرابُم نب يلع نع ٌعيكَو انّثَدح :لاق يحي انئّدح - 545
 ورق ناك تشم لعجف ىدخلا موب يع ءاجا :لاق هللا بع نب رباج نع ٌةملَس يب ا

 لاو انأو : ةا ئوبنلا لاقف . َبيِغَت نأ ٌُنممشلا ٍتّداك ىتح َرصعلا ُتيّلص ام « هللا لوسر اي

 ىَّلص خت ؛ يللا تاغ اه دعب عملا لصون نايا ]ل لاق .ٌُدعب اهُّتيَلَص ام

 141١[. 098 2095 :ثيدحلا رظنا] . «اهّدعب برغملا

 ًءاميإو ًابكار بولطملاَو بلاطلا ٍةالص باب 4

 : لاقف ٍَادلا ره ىلع هباحصأَو طئسلا نب لير رس ةالص يعازوألل ُتركذ : ٌديلولا لاقو

 ةضعلا دج نيلَصي الد : كي يبنلا لوقب ٌديلولا جتحاو . تولا َفوُحُت اذإ انّدنع ُرمألا َكلذك

 . «ًةظيَرق ينب يف الإ
 : لاق رع نبا نع عفان نع ٌةيريوُج انئّدح : :لاق ءامسأ نب ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح لح - ٩

 كردأف ٠ ةظيرق ينب يف الإ رصعلا ٌدحأ یلص ال : بازحألا ّنم حجر اكل انل لي ئيبنلا لاق»



ES ناك ۳٠۰ 

 مناع ل مهضعب لاقو « اهّتأن ىتح يلص ال : مهضعب لاقف « ٍتيرطلا يف ٌرصعلا مهضعب

 .[4119 :يف هفرط_ 447 ثيدحلا] . «مهنم ًادحاو َْنَعُي ملف كي بنل ركذف . كلذ انم ُْدَرُي

 برحلاو ةراغإلا دنع ةالصلاَو < حبصلاب سلغلاّو ريكبتلا باب- ٦

Cy e ۹4۷ 

 دورو كلا يف دوتا سرخ نیغ ماب اف موق ةحاسب اللد ریش

 ةلتاقُملا لتقف « ةا هللا لوسر مهيلع َرهَظف - شيجلا يملا :لاق ُسيِمَخْلاَو محم

 « اهَجّوزت مث « لب هللا لوسرل تراصو « ّيبلكلا ةيخدل ةيفص ثراصف « ٌيِرارّذلا ىبَسَو

 ؟اهرهمأ ام ًاسنأ ٌتلأس َتنأ « ٍدمحم ابأ اي :تباثل زيزعلا دبع لاقف .اهّقتِع اهقادص َلعجو

 11١[. ,الالا :ثيدحلا رظنا] .مَّسِبتف .اهّسْفَن اهرهمأ :لاق



 ۳۱ ةيديعلا باگ ی۳

aul 5 

 هيف ِلُمِجَّتلاو نيديعلا يف باب-١

 د ها دبع نب ماس یا ا لاق ٍناميلا وبأ انثذح ۹۸

 ىتأف . اهذخأف قوُسلا يف ٌعابت قربتشإ نم ةَبج دمع ذخأ» :لاق َرمع َنب هللا دبع

 هل لاقف ا ديعلل اهب ٌلَّمَجَت « هذه ها کک : لاقف ةَ هللا لوسر

 هيلإ َّلَسْرَأ ل : « َتَبْلَي نأ هللا ءاش ام مع تلف . هل قالخ ال نم سابل هذه امنإ : لَك هلل هللا لوسر

 eT لاقف ةا هللا لوسر اهب ىتأف مع اهب لبقأف « جابيد ِةَتجب للا وسر

 : لكك هللا لوسر هل لاقف .ةبجلا ذهب يلإ َتْلسرأو « هل َقَولَح ال نم سابل هذه امّنِإ تلق

 .[885 :ثيدحلا رظنا] جاا تنضتزأ اھ

 ديعلا موي ٍقَرَدلاَو بارجلا باب- ۲

 نمحّولا ٍدبع َّنب دمحم نأ ومع انربخأ : لاق ٍبهَو نبا انّثَّدح : لاق ٌدمحأ انئّدح_ ۹

 اخت ناتيراج يدنعَو لا لوسر يلع لد : تلاق ةشئاع نع ةورع نع ُهثَّدح ّيدسألا

 ةرامزم :لاقو ينرهتناف ركب وبأ لخدو « ُةّهجو َلَّوحَو شارفلا ىَلَع َعَجَطْضاَف « َتاعُب ِءانغب

 امهتزمغ َلفغ ملف .امهعَد :لاقف مالسلا هيلع هللا لوسر هيلع َلبقأف !ِِلك ئئبنلا دنع ٍناطيشلا

 .[۳۹۳۱ ٩۸۷ , ۲۹۰۷ , ۳٣۳۰ ١ « 907 : يف هفارطأ_ 959 ثيدحلا] .«اتجرخف

 21 يلا تسلسل E بتعليم مويناكز لاب 46

 :لوقي وهو ِهَدَخ ىلع يَّدَح ُهَءارو ينماقأف . .معن : :ٌتلقف ؟َنيرظنَت ّنيِهتْشَت :لاق امِإَو

 ا لاق ين ا كلم اذإ نتعب ضنا يلب ايمكرأ

 .[500 «. 504 : ثيدحلا رظنا]



 قي ديسلا يناتك ۳۲

 مالسإلا لهأل ِنيَدِيِعْلا ِةَّنُس باب - ۳

 ءاربلا نع يبعشلا ثعمس : لاق ٌديِبَز ينربخأ : لاق ٌةبعش انّئَّدح : لاق جاجسَح انثذح ۹۵۱

 عجرن مث < ل انآ اذه اوب نم ادن اع لوا إف :لاقف ُبّطخَي كك يبنلا ٌتعمس :لاق
 ۰ ۹۸۳ , قالك 308558 , 9804 :يف هفارطأ_ 940١ ثيدحلا] . ؛انَتَّنُس باصأ دقف لعف نمف « رحت

[IVY « O01 « 001° « 000۷ (00071 000 

 يضر َةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انّثَّدح : لاق ليعامسإ نب ُديِبُع انثّدح_ ۲

 ِتَلَواقت امب ِناَيَْعُت راصنألا يراوُج نم ٍناتيراج يدنعو ركب وبأ لخد» :تلاق اهنع هلل
 ِتيب يف ٍناطيشلا ُديِماْرَمَأ :ركب وبأ لاقف .نيَسيَنَعمِب اتسيلو :تلاق « َتاعُب موي ٌراصنألا

 « ًاديع موق لكل َّنِإ « ركب ابأ اي :ِلت هللا لوسر لاقف « ٍديع موي يف كلذو ؟ِكك هللا لوسر
0 2 

 .[949 :ثيدحلا رظنا] ٠ «انديع اذهَو

 ٍجوُرُحلا لبق رطفلا ّموي ٍلكألا باب - ؛

 نالت ع ادع حو ل 0۳

 : لل عوبنلا نع نن يئ ا لاق هل دبع ينشد : ا لا تارت لكأي ىتح

 .«ًارتو َنهلكأيو»

 ٍرحنلا موي لكألا باب ©

 لاق :لاق سنأ نع ٍدمحم نع َبويأ نع ٌليعامسإ انئَدح :لاق ٌدَّدسم انثدح _ ٤

 َركذَو ٠ محلا هيف ئهتشُيٌموي اذه : لاقف لجر ماقف . ذعيلف ةالصلا لبق حبذ نما : يب خيبنلا

 صخر ف . . محل ئتاش نم ىلإ بح ٌةَعَّدَج يدنعو : لاق « ةقّدص يلي يبنلا ٌنأكف « هناريج نم

 . ال مأ اوس نَم ٌةصخرلا ٍِتْعلَبَأ يردأ الف «٠ ‹ هب ئبنلا هل

 ثيدحلا] ٤ ٩٥ يارا :65١604425685284 [.

 بزاع ¿ نب ِءارَبلا ٍنع يبعشلا ِنع روصنم نع ٌريرج انثَدح : لاق ٌنامثع انثّدح _ 00

 كو ىا : لاقف ةالصلا دعب ئحضألا موي هب ئيبنلا اتبطخ» : لاق امهنع هللا يضر

 لاقف .هل كُن الو ةالصلا َلبق هنإف ةالصلا لبق َكسَن نَمَو « كسلا باصَأ دقف انَكُسُ
 ُموي مويا ذأ ثفرعو ةالتملا لبق ياش ثكتت ينإف هللا لوسر اي ارا لاخر ايت نب ةد وأ



 نأ لبق ُتيَدعَتَو يتاش ُثحبّذف ۽ يتيب يف ُحبذُي ام لو يتاش دوت نأ ُتببحأَو « ٍبرْشَو ٍلكأ

 0 ل ا 0 :لاق . 0

i ERNE 

 نع ٌديز ينربخأ :لاق ٍرفعَج نب دمحم انَثَدح :لاق میرم يبأ نب ٌديعس انثدح

 موي َجْوْحَي كي للا لوسر ناکا : : لاق ٌيِرذخلا ويس يبأ نع حرس يبا نب وللا دبع نب ضايع

 سانلا َلباقُم ٌموقيف فرصت مث « ةالصلا هب أدبي ءيش ُلّوأف « ىّلصملا ىلإ ئحضألاو رطفلا

 عطف نأ ديرب ناك نإف « مهرُمأيَو . مهيصوُيَو ١ مهّظِعَيف - مهفوفص ىلع ٌسولج ُسانلاو -

 كلذ ىلع نسانلا لز ملف :ٍديعس وبأ لاق . «فرصني مث « هب َرمَأ ءيشب رمي وأ « هعطق ًاثعَب

 تنم اذإ ىلضملا انيثأ الف“ رطف وأ ىحضأ يف - ةنيدملا ُريِمُأ وهو  ناورَم عم ٌتجّرخ ىتح

 اک طلي ب نأ نبق بير نأ ةيزز ناورع تلا ني وك هان

 ٌملعت ام بهذ دق ٍديعس ابأ :لاقف « هللاو مترّيغ :هل ٌُتلقف « ةالصلا لبق بطخف عفتراف

 ةالصلا دعب انل َنوِسِلِجَي اونوكي مل َسانلا َّنِإ :لاقف .جلعأ ال امم ريخ هللاو ٌلعأ ام :ُتلقف
 «ةالصلا لبق اهتلعجف

 ةماقإ الو ٍناذَأ ريغب ٍديعلا ىلإ بوكُولاَو يشملا باب-۷

 نب هللا دبع نع عفان نع هللا ِديَبُع نع ٌنسنأ انَثَدح :لاق رذنملا نب ُجيهاربإ انثّدح - 501
 «ةالصلا دعب ٌبطخَي مث « رطفلاَو ئحضألا يف يلصُي ناك ايب هللا لوسر نأ» : رمع

 . ٩٦۳[ : يف هفرط_ 401 ثيدحلا]

- 

2 

 ص

 ينربخ e ف یو ار ندع ۹۸

TV ۹۹۱ EE 

 ا
 ملن : :ةل عيوب ام وأ ف يلا نبا ىلإ لسرأ سابع نبا5 َّنَأ ءاطع ينربخأو :لاق -4 000

 . «ةالصلا دعب ةبطخلا امَّنِإو « رطفلا موي ةالصلاب ُنَذّوُي نكي

 موي ُنّذَوُي نكي ملا : الاق ملا ٍدبع نب ِرباج نعو « سابع نبا نع ٌءاطع ينَربخَأَو - ۰
 .«ىحضألا موي الو رطفلا



 نيديعلا باتك- ۳ ۳٤

 ّبطخ َه مث ةالصلاب ًادبف ماق لب يبا َّنإ» :لوقي هتعمس لاق هللا دبع نب رباج نعو 0١-

 البو « لاب لي ىلع كوي رھ يهدف ءاسنلا ی أف لزن الك للا يبن غرف اّملف « عب سانلا

 ًءاسنلا يتأي نأ َنآلا مامإلا ىلع اقح ىرتأ : ءاطعل تلق . (ًةَقدَّص ءاسنلا هيف يقلُي ةبوث طساب

 .[۹0۸ :ثيدحلا رظنا] ؟اولعفي ال نأ مهلامو « مهيلع ّقحل كلذ َّنِإ : لاق ؟غُرْفي نيح َّنهَرُكَدُيف

 ديعلا دعب ةبطخلا باب۸

 نع ٍملسُم نب نسحلا ينربخأ :لاق جيَرج نبا انربخأ :لاق مصاع وبأ انثدح ۹1۲

 يضر َنامثعو رمعو ركب يبأو ةي هللا لوسر عم َديعلا ٹدهش» :لاق سابع نبا نع سوواط
 TAY فمن ,N «ةبطخلا لبق َنوُلِصُي اوناك مهّلكف «٠ مهنع هلا

 ٍنع عفان نع هلل ٌديبُع انّثَدح : لاف اسا نبأ انكر لاق ميهاربإ نب توقعي انثدح - ۹۳

 لبق نيديعلا َنوُلصُي امهنع هللا يضر ُدمعو ركب وبأو ةي هللا لوسر ناك» : لاق َرمع نبا

 .[ة01/ 00 «ةبطخلا

eتا را مش . اعتب الو ابك لس مل رقمك را موب یل 9 يلا ل:  

 .«اهتاخسَو اهّصرُخ ةأرملا يقل « يقلب لف + لاب هاف لد هر ءانسلا

 LAY CATT فما ثيدحلا رظنا]

 نب ءازّبلا نع يبعشلا ثعمس : ناار چ لف ا لاق مدآ انثدح 6

 لعف نمف . رحْنتف عجرن مث ات نآ اذه انموي یف أدين اهو د": لَو ئبنلا لاق : لاق بزاع

eيف كسلا نم ل  
 ةعذج يدنعو ٌتحبڏ هللا لوسر اي : راين نب ةَدرُب وبأ هل لاقي راصنألا نم ُلجر لاقف .ء

 .«كدعب ٍدحأ نع- يزجت وأ - يفوت نلو هت ام ةلعجا :لاقف . يم نمديخ
 .[988 « 96١ :ثيدحلا رظنا]

 مَّرَحلاَو ٍديعلا يف حالّسلا لمح نم ُهَركُن ام باب-4

 .ًاَوُدَع اوفاخَي نأ لإ « يع موي حالسلا اولمحي نأ اوهُن : نسحلا لاقو

 نب دمحم انَثَّدح :لاق ئيبراحملا انَثَّدح :لاق ِنيْكُّسلا وبأ ئبحي نب ٌءاّيركَر انثّدح - 5
 SS لاق ٍريبُج نب ٍديعس نع َةقوُس

 اقف اقف .ُةُدوعَي لعجف َجاّجحلا غلبف - ”ىنمب كلذو - اهُّتعَرتف تلتف « باكترلاب ةمدق ثقزلف



 ۳0 ةندنعلا تاک ۴

 ج : لاق ؟تفيكو :لاق . ينتبصأ تنأ :رمع نبا لاقف .كّباصأ نم ٌملعن ول : جاجحلا

 لخدي حالسلا نكي ملو « مرحلا حالسلا تلخدأو « هيف لمحُي نكي مل موي يف حالسلا

 .[9517 : يف هفرط_ 977 ثيدحلا] . مرحلا

 نب ديعس نب ورمع نب ٍديعس نب ٌقاحسإ ينثدح :لاق بوقعي نب دمحأ انثّدح ۹۷

 :لاقف ؟ره فيك :لاقف « هدنع SE لخد» يآ نع سا

 .[955 :ثيدحلا رظنا] ٠ ٍجاجحلا : : ينعي

 ديعلا ىلإ ٍريكبتلا باب- ٠

 . حيبستلا ٌنيح كلذو . ةعاسلا هذه يف انغرف انك نإ :ِرْسْب نب هللا دبع لاقو

 : لاق ِءارَبلا نع َيِبعَّشلا ٍنع ديب نع ةبعش انَنّدح : لاق برح ُنِب ٌناميِلُس انثّدح ۹۸

 « ٌرحننف عجرن مث ؛ « يّلصُ نأ اذه انموي يف هب ادب املأ َنإ : ر مويا ا
 َنِم سيل لهأل ُلجَع محل وه امٽاف يّلصُي ن لبق حب نمو « انس َباصأ دقف كلذ لعف نمف

 E UO :لاقف راي نب ةدرُب وبأ يلاخ ماقف « ءيش يف كسلا

 ّيزجت نلو - اهحبذا : لاق وأ ايتاكم الحا لاق . نسم نم ريخ ٌةعّدَج يدنعو « يلصأ

 .[4080 « 90١ :ثيدحلا رظنا] . (كدعب ٍلدحأ نع ٌةَعَدَج

 قيرشتلا ماي يف لمعلا لضف باب_- ١

 ماّيَألاو . رشعلا ماي : © تسول عم اأ جف را مشا أاوركحريو » : سابع نبا لاقو

 رشعلا مايأ يف ٍقوُسلا ىلإ ناجرخي ةريره وبأو ٌرمع نبا ناكو . قيرشُتلا ُماَيَأ : تادودعملا

 . ةلفانلا فلخ يلع نب دمحم ريكو « امهريبكتب ُسانلا ُربكيَو ٍنارّبكُي

 نع ٍنيطَبلا ملسُم نع َناميلُس نع ٌةبعش اَنَنَدح :لاق ةرعرع نب دمحم انثّدح - ۹۹

 ٍلمعلا نم لضفأ رشَعْلا ماي يف ُلمَعْلا ام» : لاق هنأ ي يبنلا نع سابع نبا نع ريب نب ٍديعس

 ملف هلامَو هسفنب رطاخ رع رعايا الوات لاق ؟ُداهجلا الو :اولاق .هذه يف

 . 22يشب عجرپ

 ةَفَرَع ىلإ ادغاذإو ي ريتا تاكد

 لهأ ُرّبكُيَو َنورّبكيف ٍدجسملا ٌلهأ ةعمسيف 'ىنمب هتّبق يف ُدّبكُي هنع هللا يضر ُرمع ناكو



 ىلَعو ٍتاولصلا َفلَخو مايألا كلت<ىنمب 2 د رکی رمع نبا ناكو . ًاريبكت ۍنم حترت ىتح ٍقاوسألا

 « ٍرحّنلا موي ركن ةنوميَم تناكو . ًاعيمج مايألا كلت ءاشْمَمو هسلجمو هطاطسف يفو هشارف

 يف ٍلاجّلا عم يتيرشّتلا يلايل زيزعلا ٍدبع نب رمعو َنامثع نب َنابأ ففلخ نركب ُءاسنلا ّنكو
 ش .دجسملا

 ُيفَمَّشلا ركب يبأ نب دمحم ينثّدح : لاق سنا نب كلام انّثَّدح : لاق ٍميَحُن وبأ انثّدح_ ۰
 عم َنوعْصَت متنك فيك : ةيبلتلا نع - ِتافَرَع ىلإ 'ىنم م نم ٍنايِداغ ٌنحنو -آسنأ ُتْلأس» :لاق

 . «هيلع دكني الف ربکملا بكُيو « هيلع رکن ال يقلُملا يقي ناك : لاق ؟لكي يبنلا
 1١559[. : يف هفرط_ 47١ ثيدحلا]

 نع ةصفَح نع مصاع نع يبأ انئّدح :لاق صفح ُنِب ُرمع انّنَّدح ٌدمحم انئّدح ۹۷۱

 جرخُت ىنح « اهردجخ نم ٌركبلا جرخُت ىتح « ٍديعلا موي حرت نأ رمون انك» : : تلاق ٌةيطع م
 مربا كلذ ةكرب نوجرت ٠ مهتاعذب ًنوعذهو مهريبكتب نزيكيف سانلا تفلح ْنُكَيف ضخ

 .["ه1 2754 :ثيدحلا رظنا] ٠ (هَنَرِهْطَو

 ٍديعلا موي ةيرحلا ىلإ ةالصلا باب ١

 نع عفان نع ولا ُديِبُع انَّدح : لاق باهولا ٌدبع اند : لاق راش نب دمحم انثدح كف

 / .«يلصُب مث « رحگلاو رطفلا م وي ةماَدَق ةيرحتلا كر تناك كي يبنلا َّنَأ» : :رمع نبا
 ٠ ٤۹۸[. 5494 :ثيدحلا رظنا]

 ٍديعلا موي مامإلا يَدَي نيب ةبْرَحلا وأ - ٍةْرْدَعْلا لمح باب- ١5

 رجا لاق وړمع وبأ انثّدح :لاق ٌديلولا اننَدح :لاق رذنملا نب ٌميهاربإ انثّدح _ ۳

 نو لمعت هيد لاو ءاصملا ىلإ ودي لي ئبنلا ناك» :لاق رمع نبا نع عفان

 .[۹۷۲ « ٤٩۸ 2 595 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «اهيلإ يصف ٠ د يئلصملاب

 ىّلصملا ىلإ ٍضّيُحلاو ءاسّنلا جورخ باب

AV4نع دمحم نع ّبويأ نع ٌداّمح انثّدح :لاق باّهولا ٍدبع نب هللا دبع انثدح  

 .هوحنب ةصفح نع َبويأ نعو .«رودُحلا ٍتاوذو َقتاوَعْلا جرخُ نأ ان : تلاق ةيطع مَ

 ضيُحلا َنْلزتعَيو « رودخلا ٍتاوذو ٌقتاوّعلا» :- تلاق وأ - :لاق ةصفح ٍثيدح يف دازو
 ,[ةا/1 "ه1 ۳۲۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ىَّلصملا



 Y۷ لا بانك ت8

 ك

 « بط هٿ e ماا الا اس قم كس

 .[454 ۸٩۳ ٩٩۲ ۹۸ :ثيدحلا رظنا] . (ةقَدٌّصلاب ّنهَرمَأَو «ٌَنهَرَكذو ٌنهَظعوف َءاسنلا ىت

 ٍديعلا ةبطخ يف َساذلا مامإلا لابقتسا باب ١١

 . سانلا َلباقُم اب ئبنلا ماق :ديعس وبأ لاق

E 5را نان يحتل عب 1 ا  

 در ل م قا دل قاس أ اب ا

 :لاقف ْلجر ماقف .ءيش يف ِكْمْلا ّنم سيل هلهأل ُهّلّجع ءيش وه امف كلذ لبق بذ
 ٍدَحَأ نع ىفت الو « اهحْبذا :لاق . نسم ل نشا لوسر ا

 .[ة54 956 ٩۰۱ ۰ ۰٩۰۰ :ثيدحلا رظنا] . «كدعب

 ىّلصملاب يذلا مّلَعْلا باب
 سباع ف نمحرلا دبع ينثّدح : لاق َنايِفّس نع 'ىيحي انثّدح : لاق ديم هلنثدح _ ۹۷۷

 نم يناكم الولو « معن : لاق ؟ِِلكي عيبنلا عم َديعلا تدهشأ : :هل لبق ياع نبا تعمس» :لاق

 ىتأ مث « َّبطخ مث : ىلصف ِتلَّصلا نب ٍريثك راد دنع يذلا ُمَلَعْلا ىتأ ىتح  هتْدهش ام ِرَعَّصلا

 بوث يف ُهئِذقَي ٌنهيديأب َنيوهي َنمّتيَرف ةقّدصلاب ٌنهرمأو َنهرگذو ٌنهَطعَوف ٌلالب هعمو َءاسنلا
 .[ة1/6 ۸٦۳ ۹٩۲ ‹ ۹٦٤ ۰ ۹۸ : ثيدحلا رظنا] . «هتيب ىلإ البو ّوه قلطنا مث « لالب

 ٍديعلا َموي ًءاسنلا مامإلا ةظعوَم باب 9
 جيَرُج نبا اننَّدح : لاق قازرلا ٌدبع انَثَّدح : لاق ٍرصن نب ميهاربإ نب قاحسإ ينثّدح_ ۹۸

 رطفلا موي الب ئبنلا َماق» :لوقي هتعمس :لاق هللا دبع نب رباج نع ٌءاطع ينربخأ :لاق

 بلكي دين لع اوت وهو هاا ىتآف َلَرَت عرف اًكلف . َبطَح مث ةالصلاب ًادبف « ىّلصف

 نكلو :لاق ؟رطفلا موي ةاكز : ِءاطعل تلق . ةقَدّصلا ءاسنلا هيف يقلُي هبوث ًطساب ٌلالبو

E؟َنهُركذُيو كلذ مامإلا ىَلَع اقح ىرُثأ :ٌتلق .َنيِقلُيو اهُځَتف يقلت  

 .[951 ١984 :ثيدحلا رظنا] ؟ هنولعفي ال مهل امو « مهيلع ٌّقحل هنإ :لاق



 دلا افك ۳۸

 هللا يضر ساع نبا نع سوُؤاط نع ملسم نب نسحلا ي E جيَرَج نبا لاق ۹۷٩
 لبق اهتولصُ مهتع هللا يضر نامشعو رمعو ركب يبأو ل نا عم ٌرطفلا تدهش : لاق امهنع

 مهّقْسَي لبقأ مث .هديب ُسلَجُي َنيح هيلإ ُرظنأ ينأك اب ئبنلا جرح . .دعب بطخُي مث ٠ « ةبطخلا

 را . ةيآلا © َكَنَعي د( ثكمؤْلا 42ج اإ یل اك : لاقف لالي ُهَعم ًءاسنلا ءاج ىتح

 لا معن :- اهُريغ ُهْبِجُي مل - ٌنهنم ةدحاو ٌةأرما تاق ؟كلذ ىَلَعّنتآ : اهنم غرف

 َحَتفْلا َنيقلْيف . يمأو يبأ ادف ّنكل ٠ « مله : لاق مث ٌهبوَت لالي طسبف ٠ « نقدصتف :لاق . يه نم

 . ةيلهاجلا يف تناك ءاظعلا ميتاوخلا : علا : قازرلا دبع لاق . الب بوث يف ميتارخلاو

 .[ةالال ,ىلالم ٩۸ ‹ 24637 2357 ۹٦٤ : ثيدحلا رظنا]

 ٍديعلا يف ٌبابلج اهل نكي مل اذإ بام ٠

 َنيريس ِتنب ةصفح نع ُبويأ اننَدح : لاق ثراولا دبع انّئَّدح : لاق ٍرمْعَم وبأ انثّدح ۹۸۰

 « ٍفْلَخ ينب رصق ْتآَرنف ةأرما ٍتءاجف « ٍديِعْلا موي َنِجُرْحَي نأ اتيراوج عنمن انك : :تلاق

 يف ُهعم اهّخَأ تناكف « ًةوزغ ةرشع تن هلي ئيبنلا عم اَغ اهتخأ جوز َّنأ ْتَنَّدحف « اهثيتأف

 e تلاقف . و اا تلاقف « ِتاوّرغ تس

 نم اهتبحاص اهشيلتل :لاقف ؟جوخت ال نأ ٌبابلج اهل نكي مل اذإ - ساب انادحإ ىلع
 ايني يطع مَأ تقي اكلف :ةصفح تلاق .نينمؤملا ةوعدو ريخلا نلف اهبابلج

 - يبأب : تلاق الإ لكي يبنلا ٍتَركذ املقو - یاب عت: تلاق ؟اذكو اذك يف تعمسأ : اهُثلأسف

 ربا كل «رودخلا تاؤذو  قتاوعلا لاق وا رودخلا تاو الا جريل : لاق

 ٌتلقف :تلاق . َنينمؤملا ةوعدو ريخلا َنْدَهْشَيلو ١ ىَّلصملا ضّيَحلا ُلزتعَيَو « ضّيحلاو -

 .«؟اذك ٌدهشتو اذك ٌدهشتو ٍتافرَع دهشت ضئاحلا َسيِلَأ ء معن : تلاق ؟ّضَيُحلا :اهل

 ۹۷٤[. قالا ۳۰۱ ۰ ۳۲۲١ :ثيدحلا رظنا]

5 

0 

 ىّلصملا ٍضَيْحْلا لازتعا باب- ١

 ا ا لاق ىّنثملا نب دمحم انثدح _ ۹۸۱

 وأ :ٍنوع نبا لاق _ رودخلا ٍتاوذو قتاوّمْلاو ضيخلا جرف جرحت نأ انزيأ» : :ةيطعُمَأ تلاق

 4 مهتوعدو نيملسملا ةعامج ننسي ضّيحلا اف  رودخلا تاوذ قتاوعلا

 .[۹۸۰ ٩۷٤ قالا ۰۳۰۱ ۰ ۳۲٢ : ثيدحلا رظنا] .«مهااصُم



 ١ نيديعلا باتك ۲۳۹

 او او اا

E 5-57ا کن  

 ooo] » 000101۷11, ۰ : يف هفارطأ - ۹۸۲ ثيدحلا]

 ديعلا ةبطُح يف سانلاو مامإلا مالك باب ١

 ا و ع

 اص نما E هدا يا هللا لوسر انَيَطَخ» :لاق بزاع ¿ن ا

 ماقتأد محل ةاش َكلتف ةالصلا َلبق كن نمو . كلا تاضأ دقف ء انك َكَستو « اتال

 نأ فرع ء ةالنصلا ىلإ حا نأ نبق تكس دق لاو عملا وسو اي: لاقف راين نب ةدرُب وبأ

 : هللا لوسر لاقف « يناريجو يلهأ ثمعطأو ُتلكأو « ُتلّجعَتف ٠ برشو ٍلكأ موي مولا

 : لاق ؟ينع يزجت لهف « « محل يتاش نم ريح يه ةعذَج قانع يدنع لاف : لاق . محلة ةاش كلت

 AVA] 10 400 01 : ثيدحلا رظنا] . حا نع جرحت لو معن

 : لاق كلام نب َسنأ َّنأ دمحم نع َبويأ نع ٍديز نب دامح نع َرمع نب ٌدماح انئّدح - ۸4

 EE EEN ةالصلا لبق بذ نم ت َرمأف ٌبطَح مث ٠ رحنلا موي ىّلص ةي هللا لوسر نإ

 ُرقف :لاق امإو « ٌةصاصحخ مهب : لاق اما يل ٌناريج « هللا لوسر اي : لاقف ٍراصنألا نم لجر

 . «اهيف هل صرف . محل ئتاش نم َيلإ بح يل ٌقانَع يدنعو « ةالصلا لبق تحب ينو -

 .[994 : ثيدحلا رظنا]

 لَك ئئبلا ىَّلص» :لاق بدنُج نع دوسألا نع ةبعش انّنّدح : لاق ٌملسُم انئذح - ۸0

 نمو « اھتاکَم ىرخأ َحَبَذيلف يلصُب نأ لبق َحِبَذ نم : لاقو بذ مث « بطخ مث « رحنلا موي

 Vé TAVE OOTY] هوه : يف هفارطأ- ۹۸۰٥ ثيدحلا] . اوللا مساب ْحبْذيلف ْحَبْذَي مل

 ٍديعلا موي ٌعّجر اذإ قيرطلا ٌفَلاخ نم باب - 4

 َناميلس نب حيلُف نع حضاو نب اىبحي َةّليَمُت وبأ انربخأ :لاق دمحم انثّدح - ۹۸٩

 . «قيرطلا فلاخ ٍديع موي ناك اذإ يب عيبنلا ناك : لاق رباج نع ِثراحلا نب ٍديعس نع

 . ٌحصأ رباج ثیدحو . حيف نع دمحم نب سنوي هعبات



 نيديعلا باتك_- ۳ 0

 نيتعكر يّلصُت ُديعلا ُهّناف اذإ باب- ٥

 لهأ انُديع اذه» :ِلك عربنلا ٍلوقل « ىَرّقلاو ٍتويبلا يف ناك نّمو ٌءاسنلا كلذكو

Seلع ةالصك ىّلصو هينبو ُهّلهأ عمجف ةيوازلاب ًةبتُع يبأ  

 عنصَي امك ِنيَعكَر َنوُلصُي ٍديعلا يف ٌنوعمتجي داوسلا ٌلهأ : ةمركع لاقو . مهريبكتو رصملا

 .نيتعكر ىّلص ديعلا هتاف اذإ :ٌءاطع لاقو .ُمامإلا

 نع ةورُع نع باهش ِنبا ٍنع ٍليَمُع نع ثيللا انئَّدح :لاق ٍريكُب ْنب یحی انثدح - ۷

 ا ل مرا ل عسر ويس دا ا ل َّنأ» : ةشئاع

 امهعد :لاقف ههجو نع ب عيبنلا فشكف ركب وبأ امهرهتناف - هبوب َشَعَمُم لي ئيبنلاو -

 ]04 :ثيدحلا رظنا] . «ىنم مايأ مايألا كلتو .ٍديع مايأ اهّنإف 5 ركب ابأ اي

 يف َنوبعلَي مهو ةشبحلا ىلإ ُرظنأ انأو ينرّتسَي ه4 يبنلا ثيأر» : ةشئاع تلاقو -
 . نمألا نم : ينعي «ةدفرأ ينب ًانمأ . مهعد : يب ٌئيبنلا لاقف « ٌرمع مهرجزف « ٍدجسملا

 ٠ 946١٠[. 508 « 506 :ثيدحلا رظنا]

 اهّدعيو ديعلا لبق ةالصلا باب 7

 .ٍديعلا لبق ةالصلا ةرك سابع نبا نع ًاديعس ُتعمس : ىّلعملا وبأ لاقو

 تعم : لاق ټباث نب ّيدَع ينّدح لاف اا : لاق ديلولا وب أ انثّرِح - 6

 اهّلبق ُلصُي مل نيّتعكَر ىّلصف رطفْلا موي جرح ي يبنلا نأ» : سابع نبا نع ريبج ّنب ٌديعس
 .[91/4 ۷۷ ۰ ٩۹1۲ ۹1٤ ۰ ٩۷۰ ۰ ۸7۳ 234 :ثيدحلا رظنا] . (لالب ةعمو « اهّدعب الو



۲٤١ E: 

 رتولا باتك- ٤

 رتولا يف ءاج ام باب-١

 نبأ نع رانيد نب هللا دبعو عفان نع كلام انربخأ : لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح - ٢

 ةالص : السلا هيلع وللا لوسر لاقف « « ٍليللا ةالص نع ايب مثلا لوسر آس اجر ّنأ» :ٌرمع

 .«ىّلص دقام هل ُدِتوُت ةدحاو ةعكَر ىَّلص حبصلا ُجكُدحأ يش + اذإف « 'ینشم اونثَم م ليللا

LEVY VY : [ثيدحلا رظنا 

 رأي ىتح رتولا يف نيتعكرلاو ةعكولا نيب مّلسُي ناك َرمع َنب هللا دبع َّنأ» عنان ئعوداكا

 . ؟هتجاح ضعبب

 سابع نبا نأ ٍبيَرُك نع َناميلس ِنب ةمرخَم نع ِكلام نع ملم نب هللا بع انثّدح - ۹۲

 مجطضاو « ةداسو ضرع يف ٌتعجطضاف - ةتلاخ يهو - ةنوميم دنع تاب هنأ ةّربخأ

 نع َمونلا ُحسْمَي ظقيتساف «هنمًابيرق وأ ليلا تفّصتنا ىتح مانف ءاهلوط يف هلهأو ا أ هللا لوسر

 َنسحأف ًاّضوتف ٍةَقلعُم نش ىلإ كي هللا وسر ماق مث « َنارمع لآ نم ٍتايآ رشع أرق مث ِههجَو

 يسأر ىلَع ىنميلا هدي عضوف « هبنَج ىلإ ُثمقف « ُلثِم تعتصف « يّلصُي ماق مث وصولا

 ٠ نر ملال نيتعكر جن < ليتعكر مث ؛ نيتعکر مث ٠ ِنيتعكَر ىَلص مث ءاهُلتفَي ينب دخأو

 ىلصف حرخ مث < نيتعكر ىلصف ماقف ُنّذؤملا ٌهَءاج ىتح عجطضا مث وأ م نيتعكر من

 .«حبصلا

 َّنأ ورمع ينربخأ : لاق بهو نبا ينئَّدح :لاق ةاميلش ت ا ۳

 ليللا ةالص» : كو عيبنلا لاق : لاق ٌرمع نب هللا ٍدبع نع هيبأ نع ةثَدح مساقلا ّنب نمحرلا دبع

 انيأرو : :مساقلا لاق .«تيلص ام َكل رَ دوت ٌةعكر حكراف فرصنت نأ تدر اذإف « اىنثم ین

 . نسب هنم ءيشب دوکي ال نأ وجرأ « عساوٽ الك َّنإو ٠ ِثالثب َنورتوي انكردأ نم اسان

 ثيدحلا رظنا] : ٤۷۲ « ٤۷۳ « ۹٩۰[.



 رتولا باتك- ۲ ١5

 نأ» :ةتربخأ ةشئاع نأ ةورُع نع ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق ٍنامَيلا وبأ انثّدح - 4

 لجن ا ليللاب ينعت ت ةتالبج كلك تناك ةمقار ةرشف ىدحإ يلصي ناك كي هللا لوسر

 ةالص لبق ِنيمعكَر عكريو « ةأر عفر نأ لبق يآ نسمح مكُدحأ أرقي ام ردق كلذ نم ةدجسلا

 .[ 155 :ثيدحلا رظنا] . «ةالصلل ٌنَذؤملا ُهَيِتَأِب ىتح نميألا قش ث ىلع ٌعجطضَي مث ؛ « رجفلا

 رتولا تاعاس باي - ١

 . مونلا لبق رتولاب لكي ئيبنلا يناصوأ : ةريره وبأ لاق

E نيقسا كلن لاق ليز نب ٌدامح انثّدح :لاق ٍنامعنلا وبأ انثّدح - ۹4٥ 

 ا ئبنلا ناك :لاقف ؟ةءارقلا امهيف يطأ: َةادَعْلا ةالص لبق نيتعكرلا َتيأرأ : :رمع نبال ٌتلق»

 'ىنثم ىن ليللا نم يّلصُي ٠ َناذألا ّنأكو ةادخلا ةالص لبق ِنيتعكًرلا يَّلصْيو « ٍةعكرب ريويو

 ةعرسب يأ : دامح لاق . ا .

 نع ل اجا لاق شمعألا انّثَّدح : لاق يبأ انّثَّدح : :لاق صفح نب ٌرمع انثدح - 4045

 . «رحسلا ىلإ هرتو ىهتناو كي , هللا ٌلوسر ردوا ليللا لك : تلاق ةشئاع نع قورسُم

 رتولاب ُهّلهأ ةي يبنلا ظاقيإ باب *

 ةشئاع نع يبأ ينثدح :لاق ٌماشِه انّثَّدح : : لاق یحی انش :لاق ٌدَّدسم انئّدح - ۹۹%۷

 ينظقيأ َر َرتوُي نأ دار اذإف ٠ هشارف ىلع ةضرتعم ةدقار انأو يّلصُي كي خيبنلا َناك» :تلاق

 .[218 هله م14 0۳ فلآ ۰0۱۱ 0۰۸ ۳۸٤ ۳۸۴ ۰۳۸۲ :ثيدحلا رظنا] . ٌتوَتوُأَف

 ًارتو هټالص ّرخآ ٌلَعِجيِل باب - ؛
 نع وللا دبع نع عفان ينئَّدح هللا ٍديِبُع نع ٍديعس ْنب يحي انّثَّدح :لاق دسم انئّدح -

 . رتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» : لاق ةي ئبنلا

 ةيادلا ىلع تولا باب-ه
 نب نمحرلا ٍدبع نب رمع نب ركب يبأ نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انثدح - 4

 رمع نب هللا دبع عم ٌريسأ تنك "لاق: هنأ راسي نب ایسا نع باطخلا نيروع نب شا دبع

 نب هللا دبع لاقف « هئقحل مث ثرتوأف ُتلزن حبصلا تيش الف لاق ب کم قيرطب

 ىف كل بلا : هللا دبع لاقف . ٌترتوأف تلتف حبصلا ثيشخ : تلقف ؟تنک نيا :رمع



r -رتولا باتك ٤ 

 نا شا < ° . we 4. 1 0 ا لي

 ٌرتوي ناك وم هللا لوسر نإف : لاق . هللاو ىلب :ٌتلقف ؟ ةا ةوسأ ٌةِلَك هللا لوسر

 ١١۹۸۰ ١١١8,6[. ۱۰۹۹۰ ۱۰۹۰ ۰ ۱۰۰۰ :ىف هفارطأ_ 4494 ثيدحلا] . «ريعبلا

 ٍرفّسلا يف ٍرتولا باب ”

 َرمع نبا نع عفان نع ًءامسأ نب ُةيريَوُج انّثّدح : لاق ليعامسإ نب ئسوم انثّدح _ ۰

 ٍليللا ةالص ءأميإ ةىموُي هب ثهُجوت ُثيح هتلحار ىلع ٍرْفَسلا يف يّلِصُي لكي ئيبنلا ناك :لاق

 .[999 :ثيدحلا رظنا] . «هتلحار ىلع رتويو « ضئارفلا الإ

 هّدعِبَو عوكُرلا َلِبق ٍتونُقلا باب

 نأ لئس» : لاق ٍدمحم نع بويأ نع ِديز ُنِب ُداّمح انثدح : لاق ٌدَّدسم انثدح ٠

 عوكلا دعب :لاق ؟عوكؤلا لبق َتنقَوَأ :هل ليقف .معن :لاق ؟حبصلا يف ل ئيبنلا َتنَقأ

 ۷۰ ۳ ۱ ۰ ۲۸۹۱ ۱۳۰۰ ۱۰۰۳ ‹ ۱۰۰۲ :يف هفارطأ - ٠٠١١ ثيدحلا] ٠ ار

IVETE 1١:45 Eo 2:44 4470 EAN EA EAA AA 

 َنب سن ُتْلأس : لاق مصاع انّثَّدح :لاق دحاولا دبع انّثَّدح :لاق ٌدّدسم انثّدح _ ۲

 نإف :لاق..هلبق : لاق ؟ةّدعب وأ عوكؤلا لبق : تلق .ٌتونقلا ناك دق : لاقف ٍتونقلا ٍنع كلام

 َدعب ةي هللا لوسر تنق امنإ بدك :لاقف . عوكرلا دعب : تلق كّنأ َكنع ينربخأ انالف

 َنيكرشملا نم موق ىلإ الجر َنيعبس ءاهُز ءارقلا مهل لاقي آموق تعب ناك هارأ « ارهش عوكرلا

 وعدي ارهش اي هللا لوسر تنقف ‹ هع هيڪ هللا لوسر َنيبو مهنيب ناكو « َكئلوأ نود

 ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . ؟مهيلع

 : لاق سنأ نع زام يبأ نع ْيميَّيلا نع ةدئاز اند : لاق نسوي نب ٌدمحأ انربخأ 1۳

 ١٠٠١١ ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «داوكذو ٍلعر ىلَع وعدي ًأرهش ةا ئوبنلا تنق»

 ٤ لاق سنا نع ةبالق يبأ نع ٌدلاخ انّثَّدح : لاق ٌليغامسإ انثَّدح :لاق ُدَّدسم انثّدح :
 :ثيدحلا رظنا] . «رجفلاو برغملا يف ثونقلا ناك» ۷۹۸[.



 ءاقستسالا باتك- ٤ ٥

 2 د لآ لا 1 n ل

 ءاقستسالا باتك- ١

 ءاقستسالا يف ايب ٌّيبنلا جورخو « ءاقسٍتسالا باب - ١

 نع ميمت ينب اع نع ركب يبأ نب لا دبع نع نايفس انئّدح : :لاق معن وبأ انئّدح_ 0

 .«هءادر َلّوحو يقستسب لكي ئبنلا جرخ" : لاقهّيع

 ]۰ ۷ ۱۰۲۹ ۱۰۲۵( ,۱۰۹۲٤ ۱۰۲۳۰ ۱۰۱۲« ۱۰۱۱ :يف هفارطأ_ ٠٠١6 ثيدحلا]

 «قسوي ينسك َنيِنس مهيلع اهلقجا» :ِلَك ّيبنلا ٍءاعُد باب - ۲

Rhنع جرعألا ٍنع دانّرلا يبأ نع ٍنمحرلا ٍدبع ْنب ةريغُم انّثَدح ٌةبيتق انثّدح  
 يبأ نب شايع جنأ مهللا : لوقي ةرخآلا ةعكرلا َنم ةأر عفر اذإ ناك كي يبنلا نأ" :ةريره يبأ

 رم يسيل جنأ مهللا « ٍديلَوْلا َنب ديلَولا جن أ هللا « ماش َنب ةملس جنأ هللا « ةعيبر

E Oالب يبنلا نأو .  

 0 :لاق

 ۸٠٤[. ۷۹۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ . حبصلا يف لكاذه :, هيب أ نع دانزلا يبأ نبا لاق

 نع ىحضلا يبأ نع ٍروصنم نع ٌريرَج انْنَّدح : لاق َةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح_ ۷
 ّمهللا : لاق ًارابدإ سانلا ّنم ئأر امل ةي يبنلا نإ» :لاقف هللا دبع دتا ات: : لاق قورسَم

 ةعيملاو ةولجلا اولكأ ىتح « ءيش لك ْتَّصَح هنس ٍمُهْنَدحأَ .فسوي عبسك عبس

 :لاقف ٌناَيْفَس وبأ ةانأف .عوجلا نم َناَخّدلا ريف ءامسسلا ىلإ مهّدحأ اليو تفيجلاو
 « مهل هللا عداف « اوكلَم دق َكَموق َّنِإَو « محّرلا ٍةلِصبو للا ةعاطب رم دان كا د

 شلي م 9 دودی نإ :  هلوق ىلإ € نیب ناد ُءآَمَسلَأ قات موي َبِيَيرأَف  :یلاعت هللا لاق
 .«مورلا ٌةيآَو مازللاو ٌةشطبْلاَو ُناَخّدلا ٍتْضَم دقو « ردب موي ةشطبلاف رک ]ا ةّملطبلا

 21مل » EAYTY o LAT o EA o EVV «EVV » 61۹۳ ‹ °۱۲ :ىف هفارطأ - ٠٠١١١۷ ثيدحلا]
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 0 ءاقكبتسالا نادك باق

 اوطحق اذإ ًءاقستسالا ّمامإلا سانلا لاوس باب "٠

 نب نمحترلا دبع اتدح لاق ةف بأ اند لاق هلع ني ودمع اج 4

 ۰ : بلاط يبأ رعشب ُلَّثمتي رمع نبا ٌتعمس :لاقهيبأ نع رانيد نب هللا ٍدبع
 سارا كيش عباس لابن هرج احتل يسب لا

 ١٠١١9[. :يف هفرط_ ٠١١8 ثيدحلا]

 ُدظنَأ انو رعاشلا لوق ٌثركذ امّبُر» :هيبأ نع ٌملاس انثَّدح :ةزمح نب دمع لاقو. ۹

 : بازيم لك شيجَي ىتح ٌلزنَي امف ‹ يقستسي كب ئبنلا هجو ىلإ
 لمارالل ةمصِعائماسلا لات ههجّوب ٌماَنمَقْلا!يقسسُي َسْغِيبأَو

 ١٠٠١8[. : ثيدحلا رظنا] .«بلاط يبأ لوق ّوهَو

 ينثّدح :لاق ٌيراصنألا وللا ٍدبع نب دمحم انثَدح :لاق ٍدمحم نب ٌنسحلا انثّدح_ ۱۰1۰
 ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع َّنأ» سن نأ نب هللا دبع نب ةمامُث نع ىّنثملا نب هللا دبع يبأ

 « انيقستف انّيبنب كيلإ لسو دانك نإ مهلا لاقف بلطملا دبع نب ساتعلاب ىقستسا اوطحق اذإ

 ۳۷٠١[. :يف هفرط- ٠١٠١ ثيدحلا] ٠ «ًنوَقسْيف : لاق . انقساف انّيبن م هب كيلإ لّسوتن اَنإَو

 ءاقستسالا يفاءاذزلا ليوهت ايد ٤

 نع ٍركب يبأ نب ٍدمحم نع ةبغش ةفش احا :لاق تهر اد لاق قاحسإ انتحر ا

 .«هءادر ٌبلقف < ىقستسا اب ئبنلا ّنأ» :ٍديز نب هللا دبع نع ميمت ِنب داّبع

 ١٠١١6[. : ثيدحلا رظنا]

 عّمس هنأ ٍركب يبأ نب هللا دبع لاق ٌنايفُس اننَدح : لاق وللا دبع نب عيلع انئدح اح _ ۲
 ىلصملا ىلإ جرخ ةي ئيبنلا َّنأ» ديز نب هللا دبع هع نع ذاب تدعي ميمت 0(

 ةنيبع نبا ناك : للا دبع وبأ لاق . «نیتعکر ىلصف « ُهَءادر َبَلقَو < ةلبقلا لبقتساف « 'ىقستس

 ٌنِزام < ٌينِزاملا مصاع نب ؛ ٍديز نب هللا ٌدبع اذه َّنأل مهو هّنكلَو « ناذألا بحاص ّره 00

 5 :٠٠٠٠١ « ٠١١١[. ثيدحلا رظنا] .راصنألا

 هللا مراحم تكهُتنا اذإ طحقلاب ِهقلَخ نم ٌرعو لج ٌبرلا ماقتنا باب
 ْ عماجلا ٍدِجسملا يف ءاقستسالا باب-”

 ن كرش دخ :لاق ضايع نب ُسنأ ةرمض وبأ انّربخأ :لاق دمحم انثّدح_ ٠١



 ءاقستسالا باتك - ١ اك

 ايو ناك باز رع مما موب لمتد هاجر ا نيرا حمس هنأ روت يبأ نب لا دبع
 كلم هلأ لوو ايت لاقف ًامئاق ل هللا لوسر َلبقتساف « ٌبطخي ةئاق كي هللا لوسرو ربنملا

 ّمهللا : لاقف هيدي وب هللا لوسر عفرف : لاق . ايفل عاف بسلا تقلا ىشاوملا

 باحس نم ءامسلا يف ىَرن ام هللاو الو :ٌنسنأ لاق « انقسا َّمِهّللا « انقسا هللا « انقسا
 ا ا او ف لاق .راد الو تيب نم ٍعلَس َنيبو انن امو « ائيش الو عَ الو

 ث مث .ًاتس نسمشلا انيأر ام هللاو : :لاق  ثّرطمأ حث « ْترّشَتنا ءامسلا ٍتْطّسوت اًملف . سرتلا

 20 ٌبطخي * ئاق اک هللا لوسرو - ةلبقملا ةعمُجلا يف بابلا كلذ نم ٌلجر لخد

 عفرف :لاق . اهكِسمُي هللا عداف « ٍلبُسلا تعطقناو « لاومألا ٍتكلَه « هللا لوسر اي : :لاقف

 ةيدؤألاو ٍبارظلاو ماكآلا ىلَع مهلا « انيلع الو انيَلاوَح مهلا : لاق ّمث هيدي كك هللا لوسر

 :ًاسنأ ثلأسف : ٌكيرش لاق . سمشلا يف يشمن انجرخو « ثَعطقناف :لاق .رجشلا ِتبانَمَو
 .[۹۳۳ , ٩۳۲ :ثيدحلا رظنا] . يردأ ال :لاق ؟لَّوألا لجرلا ّوهأ

 نقيا ريل ريع e يف اسس راح ۷

 نب سنأ نع ِكيرش نع ٍرفعج نب ليعامسإ انثدح : س اند انقذ ٠١15

 هي هللا لوسرو - ءاضقلا راد باب وحن ناك باب نم ٍةعمُج موي دجسملا لخد الجر َّنأ ِكلام

 ٍتَعطقناو « لاومألا تكل هللا لوسر اي : لاق مث ڈ ًامئاق ا هلل ور ل ٌبطخي ٌهئاق

 .انثغأ مهلا انفع مهّللا اًنثغأ مهلا : : لاق مث ويدي ولا وسر رف ٠ انشيغُي هللا عداف « لبسلا

 تيب نم ٍعلَس َنيبو انتي امو « ًةعّرق الو احس نم ء ءامسلا يف ىرن ام هللاو الو ل

 ت دلا وا اًملف « سرلا لثم ٌةباحس هئارو نم ْتَعَلطف لاق . .راد الو

 ةعمُجلا يف بابلا كلذ نم ٌلجر لحد مث .اتس َنسسمشلا انيأر ام هللاو الف « ثّرطمأ

 ‹ لاومألا ِتكلَه هللا لوسر اي :لاقف ًامئاق ةلبقتساف - بطخَي خئاق ا هللا لوسرو -
 مهلا : لاق مث هيدي ءب هللا لوسر عفرف : لاق .انع اهكسمُي هلل لا مداف ٠ سلا ٍتَمطقناو

 ْتَعلقَأف : لاق . رجشلا ِتبانمو ةيدوألا ٍنوطُْيو بارظلاو ماكآلا ىلَع مهلا « انيلع الو انيلاوح
 :لاقف ؟نوألا را زهأ كلام نب نأ ثلاض كيرف ا رسمشلا يف يشمن انجرخَو

 ٩۳۲ ۰ ٩۳۳ «٠٠۳ ٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «يردأ ام

 ربنملا ىلع ءاقستسالا باب-۸

 وللا لوسر امنيب نسا نع نع ةنإوع وب الك هللا لوسر امنيب» :لاق سنأ نع ةداتق نع ةناوع وبأ اَنَتَّدَح : لاق دسم انثدح-6



 ٤۷ ءاقمعقسالا باک 6

 e ۽« ةطملا طف هللا وشراب :لاقف لجر هءاج ذإ ةعمجلا موي ٌبطْخَي

 :لاق .ةلب ةلبقملا ٍةعمججلا ىلإ ٌرطمُن انلز امف < « انلزانم ىلإ لصت نأ اندك امف « انرطُمف « اعدف

 : ل هلل هللا لوسر لاقف . انع ةفرصَي نأ هللا عدا هللا لوسر اي : ETE لجرلا كلذ ماقف

 ورا « ًالامشو ًانيمي عّطقتي باحسلا ٌثيأر دقلف : لاق . انيلع الو انيّلاوَح مهلا

 .[ ٩۳۲ , ٩۳۳ « ٠١ ٠١١53٠ :ثيدحلا رظنا] . «ةنيدملا لهأ

 ءاقستسالا يف ةعمُحلا ةالصب ىفتكا نم باب-۹

 َءاج)» : لاق سنا نع هللا دبع نب كيرش نع ِكلام نع ةملسُم نب للا دبع انثّدح 1٩

 ةعمجلا نم انرطُمف « اعّدف . لْيسلا ٍتعّطقتو « ىشاوملا تكَلَه» :لاقف لكي يبنلا ىلإ ةلجر
 عداف « يشاوملا تكلهو « لئسلا ٍتّعطقتو « ُثويبلا ِتَمَّدِهَت :لاقف َءاج مث .ةعمجلا ىلإ

 ْتَباجناف « رجشلا ِتبانَمَو ةيدوألاو بارّظلاو ماكآلا ىلع هللا : لاقف ي ماقف . اهكيمُي هلل

 ۱١۱۳ 03014 ٠١٠١[. , ۹۳۳۰۹۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «بوثلا بايجنا ةنيدملا نع

 رطملا ةرثك نم ٌلُبسلا ٍتّعطقت اذإ ءاعدلا باب- ٠

 نع ٍرِمَن يبأ ِنب هللا دبع نب كيرش نع لام ينئّدح : لاق ليعامسإ انثّدح - ۹۷

 يا را اسا لزيز ا لاقف ل هللا لوسر ىلإ لجر َءاج» :لاق كلام نب سنأ

 .ىلإ لجر َءاجف « ٍةعمج ىلإ ةعمج نم اورطُمف كك هللا لوسر اعّدف . هللا عداف سلا ٍتَعطقناو

 ِتكلهو « ٌلبسلا تّعطقتو « ُثوببلا ٍتَمَدِهَت « وللا لوسر اي :لاقف ةَ هلل هللا لوسر

 ¢ ةيدوألا نوطبو 6 ماكآلاو لابجلا سوۋر ىلع هللا : لک هلل !لويسز لاقف . يشاوملا

 .«توثلا تابجنا ةتيدملا نع ثباجناف .رجشلا تبانمو
Neo EF «FF [وعل : ثيدحلا رظنا 

 ةعمُجلا موي ءاقستسالا يف ُهَءادِر لّوحُي مل ايب ّيبنلا نإ ليق ام باب-١

 نع يعازوألا نع َنارمِع نب ىفاعُم انثّدح :لاق ٍرشب نب ٌنسحلا انثّدح - 6
 َدهَجَو لالا كاله ةي يبنلا ىلإ اكس الجر َّنأ» : كلام ِنب سن نع هللا دبع نب قاحسإ

 . «ةلبقُلا لبقتسا الو « ُهَءادر لوح هنأ رُكْذَي َملَو . يقستسي هللا اعدف « ٍلايِعْلا

 األول له لل oC VITO APTT لا ثيدحلا رظنا]

 مهّدرَي مل مهل ّيقستسيل مامإلا ىلإ اوعفشتسا اذإ باب- ١

 رمت يبأ نب هللا دبع نب كيرش نع كلام انربخأ :لاق فسوي ُنب هللا ٌدبع انثّدح - ١١9



 ءاقستسالا باتك- ۸ ١6

 تکل « هللا لوسر اي :لاقف كي هللا لوسر ىلإ ُلِجر ءاج» :لاق هنأ كلام نب سنأ نع

 لجر َءاجف . ةعمجلا ىلإ ةعمُجلا َنم انرطُمف هللا اعدف . هللا عداف « ُليسلا ٍتعّطقتو < يشاوملا

 يشاوملا ٍتكلّمو « ُلْبسلا ٍتعّطقَتو « ُتويِثْلا ٍتَمّدهت « هللا لوسر اي :لاقف ةا يبنلا ىلإ
 لابا ةيدوألا قوطنو ماكالاو لابجلا روهظ ىلع ّمهللا : لكَ هللا لوسر لاقف

 .«بوّنلا تبايجنا ةنيدملا نع تتاجناف

 OAV 1*1 1*1 »۹ »۹۳۲ :ثيدحلا رظنا]

 طحقلا دنع َنيملسملاب نوكرشملا ٌعفشتسا اذإ باب ۳

٠١ Eنع ىحّضلا يبأ نع شمعألاو ٌروصنَم اَّنَدح َنايفس نع ٍريثك نب ٌدمحم انئّدح -  

 .ككي ئينلا هيلع اعف « مالسإلا نع اوؤطبأ شير لإ" : لاقف ٍدوعسُم نبا تيت تأ :لاق قورسَم

 « دمحم اي: لاقف َنايِفُس وبأ هءاجف . ماطر تلا ارلكأو ٠ ايف آركل يح نس هتذعاف

 ناس ءال ا قأَت موي بقرف » :أ رقف . هللا عداف « اوکله كموق َّنِإو . مج ولا ةلصب رم

 ردت موي رگ ةكلتلا شیت > :ىلاعت هلوق كلذف « مهرفك ىلإ اوداع مث 0

 مهيلع ْتّقبطَأف ٠ ٌتيْعلا اوقّسف ف هك هللا لوسر اعدف :- روصنم نع ٌطابْسأ دازو :لاق

 نع ةباحسلا تّرّدحناف « « انيَلَع الو انيلاوح وهلا :لاقف رطملا ةرثك ُنمانلا و « ًاعبَس

 .[١١٠١و/ : ثيدحلا رظنا] . «مِهّلوَح ُسانلا اوقّسف < هسأر

 «انيلع الو انيلاوح» ٌرطملا رثك اذإ ءاعّدلا باب- ٤

 ناك» : لاق سنا نع ٍتباث نع وللا ديبُح نع ڙمتعم دعم انثدح ركب يبا نب دمحم انثّدح - ۲١ ١١

 ءطملا طحق ء هللا لوسر اي :اولاقف اوحاصف مماثلا ماقف ٠ ةعمج موب طخ الإ عينا

 هللا مياو . (نيترم) انقسا هللا : لاقف . انيقسَي هللا عداف « مث ةاهبلا تكلهو « دجشلا ٍتّرمحاو

 . ىلصف ربنملا ٍنع َلّرنو « ثّرطمَأَو ٌةباحس تأشنف « ٍباحَس نم ةعّرق ءامسلا يف ىرن ام

 لأ وحان الطي دو يلا ماك اننا اهيلَت يتلا ةعمُجلا ىلإ رمت لر مل فّرصنا الف

 ّمهّللا» : لاق مث ي عبنلا مّسبتف . اتع اهسيحب هللا عداف « لْيسلا تعطقناو ٌثويبلا ِتمّدهَت

usd E yy 

 . «ليلكإلا لثم يفل اهنإو ةنيدملا ىلإ ٌترظنف
 ال5١ خل لضم 14117 ‹ ۹۳۳ ‹ ۹۳۲ :ثيدحلا رظنا]



 ١ ءاقستسالا باتك- 51

 ًامئاق ءاقستسالا يف ِءاعدلا باب-

 ٌيراصنألا ديزي نب هللا دبع جرخ» :قاحسإ يبأ نع ريهز نع ميعن وبأ انل لاقو_ ۲۲
 وياج ر ىلع مهب ماقف « یقستساف مهنع هلا يضر َمقرأ نب ڈيزو بزاع نب ُءارَبلا هعم جرخو

 لاق « مقي ملو ْنّذَوُي ملو « ةءارقلاب رهجي نيتعكَر ىّلص مث 3 رقغتساف « ربنم ريغ ىلع

 E e تسمو

 نأ ميمن ُب ُداَبع ينثّدح : : لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق ِنامّيلا وبأ انثّدح _ ۳

 ا ل ا كك يلا باحصأ نم 00

 52005١١١51١٠١86 ٠١١[. : ثيدحلا رظنا]

 ءاقستسالا يف ٍةَءارقلاب رهجلا باب 5
 لاقت هّمع نع ميمت نب ِداَبع نع يرهّزلا نع ٍبئذ يبأ نبا انئّدح ميعن وبأ انئّدح _ 64

 نيتعكر ىلص مث « ةءادر َلَّوحَو « وعدي ةلبقلا ىلإ ةّجوتف « يقستسي ةي ئبنلا م جرخ)»

 ١۱۰۱۲۰۱۰۱۱۰۱۰۰۰ ۱٠۲۳[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟ةءارقلاب امهيف َرِهَج

 سانلا ىلإ ُهَرهظ يب ٌيبنلا َلَّوَح فيك باب-۷

Eدك ل ال ا 0  

 ا

 YE ٠[. لا ل ٠٠١١ ١١٠ :ثيدحلا رظنا]

 نيتعكَر ءاقستسالا ةالص باب

 ميمت نب ٍداّبع نع ركب يبأ نب هللا ٍدبع نع ٌنايفس اننّدح : لاق ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح_ ١0

 1 . «ةءادر بلقَو « ٍنيَتعكَر ىَّلصف'ىقستسا لو يبنلا نأ :همع نع

 3١١6 1١11 ١۱۰۱۲ ۱۰۲٤۱۰۲۳ ۱۰۲١][. :ثيدحلا رظنا]

 ىّلصملا يف ءاقستسالا باب- 9

 عمس ركب يبأ نب هللا دبع نع ٌنايفس انّثَّدح :لاق دمحم نب هللا دبع انثّدح _ ٠١



 ءاقستسالا باتك - 0۰ ١6

 ىّلصف ًةلبقلا لبقتساو « يقستسي ىّلصملا ىلإ ةا ئبنلا حرخ» : لاق ومع نع ميمت نب داّبع
 م ي ر 5 ع ٠ f. 0 4. ا م

 ىلع نيميلا لعج لاق ركب يبأ نع يدوعسملا ينربخأف :نايفس لاق -ةءادر َبلقو 4 نيتعكر

 IYI] لاا ٠٠١١ «٠١١١ :ثيدحلا رظنا] .«لامشلا

 ِءاقستسإلا يف ةلبقلا لابقتسا باب-١

 ىنربخأ : لاق ديعس نب 'ىيحي انّئَّدح :لاق باهولا دبع انربخأ : لاق دمحم انثّدح ۸

 لَم ينلا نأ هربخأ يراصنألا ٍديز َنب هللا دبع َّنأ ةربخأ ميمت َنب داع َّنأ ٍدمحم ْنب ركب وبأ
 لاق .«هءادر َلّوحو ةلبقلا لبقتسا- وعدي نأ دارأ وأ -اعد امل هنأو ٠ يلصُي ىلصملا ىلإ جرخ

 . ديزي نبا وه عفوك لّوألاو « عونزام اذه ديز نبا :هللا دبع وبأ

 ]۷ ۱۰۲1۱۰۲ ۱۰۲2, ۱۰۲۳,۱۰۱۲« ۱۰۱۱ 1١١8 : ثيدحلا رظنا]

 ِءاقستسالا يف مامإلا ٌعم مهّيديأ سانلا عفر باب-١
 دن ع ۴ 3 0 0-9

 ا ا ا ول م م الا طا

2 ۹ 

 نم e :لاق .نوعُدَي عم ا هانلا ر عفرو « وعدي ا عفرف

 ىلإ لجرلا ا ‹ ئرخألا لا تناك" ندع طم الز امف .انرطم ىتح دجسملا

 . «قيرطلا عمو « ٌرفاسملا قشب هللا لوسر اي : لاقف كك هللا يبن
[TI <14 IA (IY (1°11 «(1°10 115111 › ۹۳۳ › ٩۳۲ : [ثيدحلا رظنا 

٠ fًاسنأ اعمس ِكيرشو ٍديعس نب ىبحي نع رفعج نب دمحم ينثدح : ٌيسيوألا لاقو-  

 . «هيطبإ ضايب تیار ىتح ِهيَدَي عفر هنأ ا يبنلا نع»

 ءاقستسالا يف هدي مامإلا عفر باب- ١

 ِنب سنأ نع ةداتق نع ٍديعس نع ّيدَع يبأ ْنباو يحي انثَدح راش نب دمحم انثدح- °۳1

 ئتح عفر هنو « ِءاقستسالا يف الإ هئاعد نم ءيش يف دي عفر ال ي4 خوبنلا ناك : لاق كلام

 .[1741 27858 :يف هافرط ١١١ ثيدحلا] . «هيطبإ نضایب اىرُي

 ُثّرطمأ اذإ ٌلاَقُي ام باب 7٠

 . ٌبوصي باصأو باص :هُريغ لاقو . رطملا «ٍبْيَصَك # : سابع نبا لاقو



 ٥ ءاقستسالا باتك ۲۵١

 عفان نع هللا ٌديَبع انربخأ : لاق ٌيزورملا نسحلا وبأ ٍلتاقُم نبا وه دمحم انثّدح- ۲

 . (ًاعفان ًابّيَص : لاق َرطملا ىأر اذإ ناك ةا هللا لوسر ّنأا ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا نع

 . عفان نع ُليَقَعو ٌيعازوألا اورو . هللا ديبع نع ىيحي نب مساقلا هعبات

 هتيحل ىَلَع ٌرَداحتُي ئتح رطملا يف َرْطمَ نَم باب- 4
 O ل ا لا

 اي: لاقف م مربارعأ ماق ةعمجلا موي ربنملا ىلع ٌبطخي لي هل لا رن انو لك نال يوديعا

 الك هللا لوسر مفرف :لاق .انّيقسَي نأ انل هللا عداف ٠ ُلايِعْلا عاجو « املا كله « هللا لوسر

 ُتيأر ىتح هربنم نع لزني مل مث « ٍلابجلا ٌلاثمأ ٌباحس ٌراثف :لاق .ٌةعّرق ءامسلا يفامو هيدي

 ىلإ هيلي يذلاو دغلا دعب نمو دغلا ىفو كلذ اتموي انرطُمف : لاق . هتيحل ىلع ٌرّداحتَي َرطملا

 َقِرْعَو ُءانبلا َمّدهت « هللا لوسر اي :لاقف هذيغ ٌلجر وأ عيبارعألا َكلذ ماقف .ئرخألا ةعمُجلا

 امف :لاق . انيلع الو انيلاوَح مهلا :لاقو هيدي كك للا لوسر عفرف « انل هللا عداف « املا

 ىتح « ةبوَجلا لثم يف ةنيدملا ٍتَراص ىّتح تجف الإ ءامسلا نم ةيحان ىلإ هديب ريشي ثب لعج

 . (دؤَجلاب ٌثَّدح آلإ ةيحان نم دحأ ء ءىجَي ملف : لاق « ًارهش- ةانق يداو - يداولا لاس

 ]114.11011401 011۷01۰0111۰12 1۰12 لك" للا" ۹۳۲ :ثيدحلا رظنا]

 حيرلا ٍتّبه اذإ باب - 6
 هنأ ٌليمح ينربخأ : لاق ٍرْفعَج نب دمحم انربخأ : لاق میرم يبأ نب ٌديعس انئّدح - ٤

 . يب يبنلا هجو يف كلذ فرع ته اذإ ةديدشلا ٌحيرلا تناك" :لوقيأسنأ عمس

 «ءابّصلاب ٌترصُن» يب ٌيبنلا لوق باب 5

oلَك ينلا نأ ٍساّبع نبا نع ٍدهاجم نع مكحلا نع ٌةبعش انّنّدح : لاق ٌملسم انثذح  

e43١6[. , ”" 4 ۳۲۰۵ : يف هفارطأ ۱۰۳١ ثيدحلا] . «روبّدلاب ٌداع ثكِلهأو <  

 ٍتايآلاو ٍلِزالَّزلا يف ليق ام باب- ۷
 نمحرلا دبع نع دانّرلا وبأ انوع لافتين عا لاف نامل وبا نوه

 ٌةكتو « ٌملعلا ضبقُي قب ىتح ةعاسلا موقت ال» : لكك ئبنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع جرعألا



١ YoYءاقستسالا باتك  

 ركي ىتح - لتقلا لتقلا وهو - جهلا رثكيو « ُنتفلا َرهظَتَو « نامَّزلا َبراقتيو « َلِزالَّزلا
SS۸١[. :ثيدحلا  

 نع نوع نبا انثّدح : لاق نسحلا نب ُنيسح انثّدح : لاق ىّنثملا نب دمحم انثّدح ۳4

 :لاق .اندجن يفو :اولاق : لاق انيمي يفو انماش يف انل راب مهلا :لاق ٌرمع نبا نع عفان
 V4] : يف هفرط- ٠١۳۷ ثيدحلا] .«ناطيشلا ٌنرق عّلطَي اهبو « نتفلاو لزالزلا كانه : لاق

 [1؟ :ةعقاولا] يدك كأ كف نولو » ىلاعت هللا لوق باب و

 مكّركش :ساّبع نبا لاق

 نب هللا ٍدبع نب هللا ٍديِبُع نع ناسيك نب حلاص نع لام ي ىنثّدح ليعامسإ انثدح 06

 حبصلا ةالص لب هل هللا لوتسو انل ىلا :لاق هنأ ينهُجلا ٍدلاخ نب ٍديز نع ٍدوعسم نب َةبتُع

 له :لاقف سانلا ىلَع َلبقأ ةا ئبنلا فّرصنا املف < يللا ّنم ثناك ءامس ٍرثإ ىَلَع ةيبيدحلاب
 « ڙفاکو يب ُنِمْؤُم يدابع نم َحبصأ :لاق « ُجلعأ ةلوسرو هللا : اولاق ؟مکٌبر لاق اذام وردت

 اذك ءونب لاق نم امأو « بكوكلاب ٌرفاك يب ٌنمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انْرِطُم لاق نم اَمأف
 .[445 :ثيدحلا رظنا] . «بكوكلاب نمم یب فاك كلذف اذكو

 هللا الإ ٌرطملا ءيجَي ىتم يردي ال باب ٩

 . «هللا الإ ٌنهملعَي ال نسمح للي ربنلا نع ةريره وبأ لاقو

 رمع نبأ نع ٍرانيد نب هللا دبع نع نايس انثّدح :لاق ّفسوي نب محم انثدح - ۹
 يف ٌنوكي ام ٌدحأ ملعب ال : هللا الإ اهملع ال سم بيغلا حاتفم» : كك هللا لوسر لاق :لاق

 ٌسفن يردت امو « ًادغ ٌبسكت اذام ٌسسفن ملعت الو « ماحرألا يف ُنوكي ام ٌدحأ ٌملعي الو « لغ

 . (زُطملا ءيجي ىتم ٌدحأ ي ىرديامو « ُتومت ٍضرأ يب

 .[ الاله > ٤٦۲۷ ٠/EVVA < 251 :ىف هفارطأ ٠ ۳۹ ثيدحلا)

 انف اذن #*



 فوسكلا باتك- 5

 سمشلا فوسك يف ةالصلا باب-١

 ١4١ - لاق ةركب يبأ نع نسحلا نع سنوي نع ٌدلاخ انّنّدح : لاق ٍنوَع نب وّرمع انثّدح :
 دجسملا لخد ىتح ٌءادر جي لكي ئيبنلا ماقف « ُسسمشلا ٍتّفسكناف كي هللا لوسر دنع انك «

 نافسكني ال َرمقلاو ّسمشلا َّنِإ : الڳ لاقف « ُسسمشلا ٍتّلجنا ىتح ٍنيتعكر انب ىَلصف < انلخدف

 .«مكي ام َفّشكُي ىتح اوعداَو اوُلصف امهومتيأر اذإف « ٍدحأ ِتومل

 .[هال40 , 031١448 2231١57 31١59 : يف هفارطأ_ ٠١4٠ ثيدحلا]

 : لاق سيق نع ليعامسإ نع ٍديمح نب ٌميهاربإ انئّدح : لاق داّبع نب ٌباهش انثدح - ۱

 نم دخأ تول ٍنافِسكَي ال ٌرمقلاو َسمشلا َّنِإ» : للي غينلا لاق :لوقي ٍدوعسم ابأ ثعمس
 . «اوّلصف اوموقف امهومتيأر اذإف « هللا ٍتايآ نم ناتیآ امهّنكلَو « سانلا

 ۳۲۰٤[. ۲ ۱۰۵۷ : يف هافرط_ ١٠١5١ ثيدحلا]

 نب ِنمحرلا دبع نع ومع ينربخأ :لاق بهو نبا يتربخأ : لاق عَبصأ انثّدح - ۲
 ملا نإ : الك يبنلا نع ُبخُي ناك هلأ امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع هيبأ نع ُهئَدح مساقلا

 امهومتيأر اذإف « هللا ٍتايآ نم ٍناتيآ امهّنكلو « هتايحل الو ٍدحأ ِتومل ِناَفِسْحَي ال َرمقلاو
 .[15؟١١ :يف هفرط_ ٠١57 ثيدحلا] ا

 نایات :لاق مساقلا نب مشاه انثّدح : لاق دمحم نب للا دبع انثّدح - ۳

 دهع ىلع ٌنممشلا تقسك» :لاق ةبعش نب ةريغملا نع َةقالِع نب دايز نع ةيواعُم وبأ
 لاقف « ميهاربإ ٍتومل سمشلا ٍتفسك :ُسانلا لاقف ميهاربإ تام موي ای هللا لوسر

 E نسميشلا نزا : اک هللا لوسر

 .[11990 ۱٠٦۰ :يف هافرط ٠١47 ثيدحلا] . «هللا اوعداَو



١" Yoفوسكلا باتک  

 فوسكلا يف ةقَدصلا باب ۲

yy 45ا ل  

 لم ةا ةمكرلا يف لمف مث « دوجسلا لاطأفةجس ل ا

 هيلع 'ىنئأَو هللا دمحف « سانلا بطخف « « ٌنسمشلا ٍتلجنا دقو ٌفرَصنا وث « « ىلوألا يف لعف ام

 متيأر اذإف « هتايحل الو ٍدحأ تومل ٍنافسخني ال هللا ٍتايآ نم ِناتيآ رمقلاو ّسمشلا َّنِإ :لاق مث
 للا نم ُريغأ دحأ نمام هللاو « دمحم ةّمأ اي : لاق مث . اف ةضقو اواضو اوك وا اوعذاق كلذ

 مثيكبلو ًاليلق متكحضل ُملعأ ام َنوملعت ول « دمحم ةّمأ اي .ُهتَمَأ ينزت وأ ةٌدبع ينزَي نأ

 1O» 2لدكت VOA) »07°1 نلععسع CVV C1 : يف هفارطأ - :٠١6 ثيدحلا] . (ًاريثك

 IWMI oY] ة5”57 ال اللا لكك

 RS ابا

 ا ۳ ينربخأ :لاق ما ای :لاق ميقا أ 1

 NE E لاق امهنع لا يضر ورمع نب هللا دبع نع ُيرِهّزلا وع نب نمحرلا دبع

 ٠٠١١[. : يف هفرط_ ٠٠٤١ ثيدحلا] . «ةعماج ةالصلا َّنإ : يدو كي هللا لوسر دهع ىَلَع

 ٍفوسكلا يف مامإلا ةبطُخ باب - ؛
 للي ٌيبنلا ّبطخ :ًءامسَأَو ةشئاع تلاقو

 ينئّدَحو . باهش نبا ٍنع ليَقَع نع ثيللا ينئّدح : لاق ٍريكُي نب ىبحي انئّدح - ١٠١65

 O ا لاا لاق حلاص نب ٌدمحأ

 ّتفصف « ٍدجسملا ىلإ جرخف « الب يبنلا ةايح يف ُسمشلا ٍتَفسَح» :تلاق و يبنلا جوز

 مث « اليوط اعوكر مكرف ربك مث « ةليوط ةءارق اي هل هللا لوسر أرتقاف < ف ارو الا

 لار I هوا د ارق حسا مو اقف هور نمل لا سلا

 ك sS ىندأ وهو ًاليوط مي

25 

 لاق مث ةلهأ وه امب هلا ىَّلَعننأف ماقا . فرصتي نأ لبق ٌُسمشلا تلجناو « ٍتادّجس



 ٦ فوسكلا باتك- 306

 . «ةالصلا ىلإ اوعّرفاف امهومتيأر اذإف « 4 هتايحل الو دحأ تومل نافسخي ال هللا تايآ نم ناتیآ

 فسح موي ثالحُي ناک امهنع هلا يضر سابع هاا صال تال ير لا
 ذري مل ةنيدملاب ثفسح موي كاخأ لإ :ةورعل ٌتلقف « ةشئ ةا نع ةورغ قيدح لكي لا

 ١٠١[. 54 :ثيدحلا رظنا] AY اج :لاق“ حبصلا لثم نيتعكَر ىلع

 ؟ْتَفسُخ وأ ُسمشلا ٍتْفسك ٌلوقي له باب_ه

 [۸ :ةمايقلا] يَرَمَمْلاََسَحَم » :ىلاعت ُهللا لاقو

 :لاق باهش نبا ِنع ٌليَقُع ينثدح ثيللا انَثَدح :لاق ٍريفع نب دیعس انثدح = ۷

 فسخ موي ىَلص ل هلا لور نأ ةتربخأ ايك يبنلا جوز ةشئاع نأ ريبزلا نب ةورع يتربخأ

 هللا عيس : کھ ؛ ًاليوط ًاعوكُر مكر مث « ةلیوط ةءارق ًارقف ٌربكف م اقف ٌسمشلا

 ًاعوكر عكر مث لوا ءار نه ید يهوةليوط وار ا و نعل

 1 ,' اليوط ًادوجس دجس مث ؛ « ىلوألا ةعكرلا ّنم ىندأ يهو ًاليوط
 امهنإ :رمقلاو سمشلا ٍفوسُك يف لاقف سانلا بطخف - نسمشلا تّلِجَت دقو -ملس ج + كلذ

 «ةالصلا ىلإ اوعّرفاف امهومتيأر اذإف « هتايحل الو ٍدحأ تومل نافيخ ال هللا تايآ نم نانبآ

 :ثيدحلا رظنا] 1١55 ١١55[.

 «فوسكلاب ةّدابع لا فوخُي» يب ٌيبنلا لوق باب - ٦
 35 يبنلا نع ئسوم وبأ هلاق

 نع نّسحلا نع سنوي نع ٍديز ُنِب ُداَمح انثدح لاق س نب يدك اا د 41

 تومل ٍناَفِسَكني ال للا تايآ نم ِناتیآ رمقلاو سمشلا نإ» : كي هللا لوسر لاق :لاق ًةركب يبأ

 ةبعشو ثراولا دبع نكذَي مل :هللا ٍدبعوبأ لاقو .«ٌةَدابع امهب فرخي 'ىلاعت هللا كلو « ٍدحأ
 نع ُثعشأ َُعباتو .«ةدابع امهب فرخي سوي نع ةملس نب داّمحو هللا دبع نب دلاخو

 هللا َنِإ» :ِلك يبنلا نع ةركب وبأ ينربخأ :لاق نّسحلا نع ِكَرابُم نع ىسوم ُهَعباتَو . نسحلا
 ٠٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] اغا توخ لاف

 فوسكلا يف ٍربقلا باذع نم ٍذٌؤَعتلا باب-۷

 ٍدبع ِتنب ةّرمع نع ٍليعس ٍديعس ِنب ىيحي نع كلام نع ةملسم ْنب هللا دبع انئدح 5 للا
 باذع نم هللا كَداعَأ : اهل تلاقف اهّلأست تءاج ةيدوهي نأ» : كك يلا جوز ةشئاع نع نمحرلا



 تفاوسملا بناتك 15 ۲0٦

 لاقف ؟مهروبق يف ٌسانلا ُبَّدَعُبَأ : ةي هللا لوسر اهنع للا يضر ٌةشئاع ثّلأسف .ربقلا
 .[51755 « ٠٠١١ : يف هفارطأ_ ١١59 « ثيدحلا] . «كلذ نم هللاب ًاذئاع كو هللا لوسر

 ّرمف « حض عجرف « ُسمشلا ٍتْفسَحف ابكر ةادغ َتاذ ال هللا لوسر بكر مث_ ۰
 مث « اليوط ًامايق ٌماقف ٌهءارَو ُسانلا ماقَو ٠ يلصُي ماق مث « ٍرَجُحلا يتارهظ نيب ال هللا لوسر

 ًاليوط ًاعوكر عكر ّمث « لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط ًامايق ماقف عفر مث « ًاليوط اعوكُر ّمكَر
 0 « لوألا مايقلا دود وهو ًاليوط ًمايق ماقف ماق مث « دجسف عفر مث « لوألا عوكرلا دود وهو

 مث «لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط ًامايق ماق مث . لوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط ًاعوكر مكر

 نأ هللا ءاش ام لاقف فرصناو « دجسف عفر مث « لوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط ًاعوكر عكر

 ٠١٠٤١١٠٠۴٤ ٠١٤١۷[. :ثيدحلا رظنا] .«ربقلا باذع نم اوذّوعتَي نأ مهر مث « لوقي

 فوسكلا يف دوجسلا لوط باب ۸

 DT ا 1۰01

 TT ا

eاهنم لوطأ ناك طق ًادوجس ٌتدجس ام : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو : » . 

 ةعامّج ٍفوسكلا ٍةالص باب۹
 رمع نبا ىَلصَو .سابع نب هللا ٍدبع ُنِب يلع عمجو .مْرِمَّز فص يف مهل سابع نبا ىلصو

 نع راسي نب ءاطع نع مّلسَأ نب ب ديز نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح لا

 كك هللا لوسر ىلصف ٠ دا لور دع لع لا قا : لاق ٍساّبع نب هللا دبع

 ًاليوط ًامايق ٌماقف عفر مث « ًاليوط ًاعوكر مكر مث « ةرقبلا ةروس ةءارق نم ًاوحْن ًاليوط ًامايق ماقف
 ماق مث ‹ دجس مث « لوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو

 عفر مث « ٍلوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط اعوكر حكر مث « لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط ًامايق

aSب د ل تل  

 الا وسر اذ :اولاق "للا اوركذاف كلذ متيأر اذإف ٠ وتايحل الو ٍلحأ تومل ناغيخ ا

 ٌتلوانتف « نجلا ٌثيَأر ينإ : ةي لاق . َتعکْعَك َكانيأر مث « َكِماَقَم يف ًائيش َتلَواَنَت كانيأر



 oV وک ا۹

 « مظفأ طق م 5 EE ا قب ام هنم متلكأل هّتبصأ ولو ًادوقنُع

 :لاق ؟هللاب ٌنرفكي : ليق . نهر فكب : لاق ؟دا يسر: اهخب اولاق . ءاسنلا اهلهأ رثكأ ٌتيأرو

 ائيش ٌكنم ثأر مث هلك رهدلا َنهادحإ ىلإ ٌتنسحأ ول « َناسحإلا ٌنرفكيو « ريشعلا َنرفكي

 RE a كادت a أمت : كلاق

 فوسكلا يف ٍلاجرلا عَم ءاسنلا ةالّص باب ٠

 هتأرما ٍنع ةورغ نب ماشه نع كلام انربخأ :لاق تفسوي نب هللا دبع انثّدح ١0م

 هللا يضر ةشئاع تيت E تلاق اهنأ امهنع هللا يضر ركب يبأ ٍتنب ءامسأ نع ٍرذنملا ٍتنب ةمطاف

 . يّلصت ئاق يه اذا « َنوُلصُيٌمايق نانا اذإف- ُسمشلا ٍِتْفسَح َنيح هلي ئبنلا جوز اهنع

 يأ ثراشأف ؟ةيآ :ُتلقف . هللا ناحبس : تلاقَو ِءامسلا ىلإ اهديب تراشأف ؟سانلل ام : تلقف

 ا yS 0 0 . معن

 ةنتف 95900 00006 ب ہکآ a .راثلاو ةنجلا ىتح « اذه

 امأف ؟لجرلا اذهب َكُمّلِع ام : هل لاقيف مكذحأ ىتؤُي « (ًءامسأ تلاق امهتّيأ يردأ ال) ٍلاَجَدلا

 انءاج هلي هللا لوسر دمحم :لوقيف (امسأ تلاق كلذ يأ يردأ ال)  ٌنقوملا وأ  ٌنمؤملا

 , ًانقومل تنك ْنِإ انملع دقف .ًاحلاص مَن :هل لاقيف « انعَبّتاو اًنمآو انّبجأف ئدهلاو ِتانيبلاب

 نمانلا تعش ¢ يردأ ال : لوقيف (ًءامسأ تلاق امهتيَأ يردأ ا فال امأَو

 .[۹۲۲ 2185 ۰ 85 :ثيدحلا رظنا] . «ةتلقف ًائيش نولوقي

 سمشلا ٍفوسك يف ةقاتكلا ٌبحأ نم باب- ١١

 :تلاق ًءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع ةدئاز اَنَنَدح : لاق ىيحي نب عیبَر انثّدح ٠١5

 ۱۸٤ ۰ ۰۹۲۲ 1١6[. 287 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «سمشلا ٍفوسك يف ةقاتَحلاب كي عيبنلا رم دقل»

 دجسملا يف فوسكلا ةالص باب - ۲

 نمحرلا دمع ٍتنب ةرمَع نع ٍديعس نب ىبحي نع كلام ينٿ 3ح : لاق ٌليعامسإ انثّدح 6١٠١ه

 ثثلأسف . ربقلا باذع نم هللا كّداعأ : تلاقف اهلأست تءاج ًةيدوهي نأ» اهنع هللا يضر ةنشئاع نع

 . كلذ نم هللاب ًاذئاع ةا هللا لوسر لاقف ؟مهروبق يف ُنمانلا ُبّذعُيأ : لي هللا لوسر ٌةشئاع

 ١١49[. :ثيدحلا رظنا]



 فک نادك تاق 0۸

 ٌرمف ىحض عجرف « ُسمشلا ٍتفَسْكف ًابكرَم ةادغ تاذ ال ثلا ل وسر َبكَر مث» ١٠

 ء ًاليوط امايق ماقف « ٌةءارو ُسانلا ماقو ٠ ىّلصف ماق مث « ٍرَجْحلا يئارهظ َنيِب كو هللا لوسر

 ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط ًامايق ماقف عفر مث « ًاليوط اعوكُر عكر مث

 نود وهو لوط اق ماق قمن + ًاليوط ًآدوجس جس عفو مث « لوألا عوكرلا نود وهو
 نود وهو ًاليوط ًامايق ماق مث « لوألا عوكرلا دود وهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا

 دوجسلا نود وهو دجس مث «لوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث ءِلوألا مايقلا

 باذع نم اوذّوعتي نأ مهّرمأ مث « لوقي نأ هللا َءاش ام كي هللا لوسر لاقف فرصنا مث «لوألا
 ٠٠٤٤ ١٠٠٤۷١٠٠٤١ ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . ربقلا

 هتايحل الو ٍدحأ تومل ٌُسمشلا ٌفسكنت ال باب_-

 مهنع هللا يضر َرمُعك ُنباو سابع نباو ئسوم وبأو ةريغملاو ةركب وبأ اور

 ٍدوعسم يبأ نع سيق ينثّدح :لاق ليعامسإ نع ىبحي انّثَّدح :لاق ٌدّدسم انثّدح ١٠١ ها/

 امهنكلو « هتايحل الو ٍدحأ ٍتومل ٍنافسكَي ال ُرمقلاو ُسمشلا : لک هللا لوسر لاق :لاق

 .[ :٠١41١ ثيدحلا رظنا] ٠ اضف امرشا ادا هللا تايآ نم ناتیآ

 نب ماشهو ّيرهّزلا نع ٌرمعَم انربخأ ٌماشه انّثَدح : لاق ٍدمحم نب هللا ٌدبع انئّدح م
 لا ل يو ا

 Md N اا

 مقلاو نسمشلا 5إ :لاقف ماق مث « كلذ لدم يناثلا ةعكلا يف متصف ماق عش« نيّئداجس دجسف
 متيأر اذإف « هّدابع امهيِرُي هللا تايآ نم ِناَتيآ امهنكلو « هتايحل الو ٍدحأ ٍتومل ِنافسخَي ال

 1١44 010803041901045 1١55[. :ثيدحلا رظنا] . «ةالصلا ىلإ اوعّرفاف كلذ

 امهنع هللا يضر سابع نبا ٌةاور « ٍفوسكلا يف ٍركذلا باب- 4

 هر يل لكل نيو يكن اقم لاق ءالعلا نب دمحم انثّدح ١٠١8

 دان ماسلا توك نأ شب د : اعزف الك عيبنلا ماقف « ٌسمشلا ِتَقسخا» : لاق ' 505

 هللا لسرُي يتلا ثايآلا هذه : لاقو ُلعفي طق أر دوجسو ٍعوكرو مايق ِلوطاب ىلصف دجسملا



 ۲0۹ كوسكلا تاک 15

 اوعّرفاف ٌكلذ نم متيأر اذإف « هّدابِع اهب ُهللا ٌفْوْخُي ْنكلو . هتايحل الو ٍدخأ ٍتومل ُنوكت ال
 ْ . «هرافغتساو هئاعدو هركذ ىلإ

 لِيَ ّيبنلا نع امهنع هلا يضر ةشئاعو ىسوم وبأ ةلاق , فوسُخلا يف ِءاعدلا باب ٠١

 ٌتعمَس :لاق َةقالع نب دايز انّثَّدح :لاق ةدئاز انَتَّدح. :لاق ِديلولا وبأ انثّدح- ٠
E e ss 

1 E yS هتايحل كرد 

 ل ل لا

 20000 ,نع ٍرذنملا ُثنب ةمطاف ينتربخأ :لاق ٌماشه انََدح ةماسأ وبأ لاقو- ١ ٠١

 0 ل 0 را يا

 5 ا ۸٦ , 200145 ٩۲۲ ٠٥۳ : ثيدحلا رظنا] .

 ٍرمقلا فوسك يف ةالصلا باب - ١

 نع نسحلا نع سنوي نع ةبعش نع ٍرماع نب ٌديعس انّتَّدح :لاق ٌدومحم انئّدح- ۲

 .. «نيتعكَر ىلصف ةي هللا لوسر ٍدهع ىلع ُنسمشلا ٍتّفسكنا» :لاق هنع هلا يضرّةركب يبأ
 ۱١٤۸[. ء١٤١٠ :ثيدحلا رظنا]

 نع نسحلا نع سنوي انَثَّدح :لاق ثراولا ٌدبع انثّدح :لاق ٍرِمْعَم وبأ انثدح- ۳

 ىلإ ىهتنا ىتح هءادر وجب جرخف « ی لا لوسر ٍدهع ىلع ُيسمشلا تفس : لاق ةركب يبأ
 لاو نسشلا نإ + لاقف ُسمشلا ٍتلجناف « نيتعكَر مهب ىلصف هيلإ ُمانلا باثو « ٍدجسملا
 تسكت وج اغا و واف كاذ اك ذم لح ثول ناهيك هل امهناوأك هللا تايآ نم ناتیآ

 . «كاذ يف ُسانلا لاقف « ٌميهاربإ هل لاقي تام ةي يبنلل ًانبا نأ كاذو . مكب ام
 :ثيدحلا رظنا] ۱۰٤١ ۱١٤۸ ۱١٦۲[.

 لوطا ٍفوسكلا يف ئلوألا ةعكرلا باب

 نع ةرمع نع يخي نع نافش ات دخ لاق ةبحا و بأ ادع لاق ومحو اق ا6
  1 1 Eبالم 1 هع 1 و 0 ٠  6 5 4ت .٠ 8

 نیچی يف ٍتاعكر عبرأ سمشلا فوسك يف مهب ىلص ةي يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 :ثيدحلا رظنا] . «لّوطأ لوألا لوألا 417031045001١44 5861١656306031١ ١١[.



 فوسكلا باتك 5 1۰

 فوسكلا يف ةءارقلاب رهجلا باب-۹

 تاهش نبا شری یا لاق ٌديلولا انثدح : لاق َنارهم ْنِب دمحم انئّدح - ٥

 نم عرف اذإف « هِتَءارقب ِفوسُخلا ةالص يف لب ئبنلا رهَج» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع َةَوِرُع نع
 مث .دمحلا كلو انّبر « هّدِمح نمل هللا عِمَس :لاق ةعكّرلا نم عفر اذإو « عكرف ربك هتءارق

 . «تادجس عرأو ٍنيَتعكَر يف ٍتاعكَر عبرأ فوسكلا ةالص يف ةءارقلا دواعي
 ]116.100۸01۰01 1۰00۰ 31١81/63١5503١ 55 :ثيدحلا رظنا]

 مشا نأ» : اهنع هللا يضر ةورغ نع ّيرهزلا ٌتعمس هريغو ئعازوألا لاقو - 11 ٠

 ٍتاعكر عبرأ ىّلصف َمّدقتف ٠ ةعماج ةالصلاب ًايدانُم ٌثعَبف ‹ ي هللا لوسر ٍدهع ىلع ٌتَْفسَح

 .«تادّجّس عبرأو نيتعكر يف

 :ثيدحلا رظنا] £٤ 552603١١ ۱° (1°0۷ 1۰0۰4 ,01°07 119017201۹0۸]

2 

eكوخ ٌتلقف : يرهزلا لاق:  

 ر يف يوغا غ نب ا يش نب ناسا : .هّيشلا ًاطخأ هنإ

3# 3 



 ا نقلا ةوهس تاک ۷

 + جيا لقت امس
 نآرقلا دوجس باتك- ١

 اهِتنسو ٍنآرقلا ٍروِجُس يف ءاج ام باب ١
 لاف ناکا نا نع هش ا لاق دغ اس لاق اشي دما 1
 ا هلع هللا يضر الا يعين هوس ثيم

 هتيأرف 2 اذه ينيفكي : لاقو هتهبَج ىلإ ُهَمَقرف بارت وأ ىّصَح نم افك دخ خيش ريغ 2 ةعم نم

 .[14517 , ۳۹۷۲ , ۳۸۵۴۳ « ۱۰۷۰ : يف هفارطأ- ۱۰۹۷ ثيدحلا] . (ًارفاك لبق كلذ دعب

TT 

 eT ةالص يف ةعمجلا يف أرقي ل يتلا ناكا :لاق هنع هلا يضر ةريره يأ

 891١[. :ثيدحلا رظنا] . «ناسنإلا ىلع اىتأ لهو ةدجسلا

 ص ةدجس باب۳

ER ST 
 يك يبنلا ثيأر دقو « دوجسلا م مئازع نم سيل ص» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ثیدحلا] . «اهيف ٌدجسَي ٠۹ ٠-طرفهفي: ۳٤۲۲[ .

 الك ىبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا ةلاق .مجنلا ةدجس باب- ٤

 هللا دبع نع دوسألا نع قاحسإ ىبأ نع ةبعش انّتَّدح : لاق َرمُع نب صفح انثّدح- ٠١
 « َدجس الإ موقلا َنم ّدحأ يقب امف « اهب دجسف مجنلا ةروس أرق ي4 يبنلا نأ» : هنع هللا يضر
 ادق اذه ينيفكيي : لاقو ههجو ىلإ ةَمقرف بارت وأ ىّصَح نم افك موقلا َنِم لجر ذخأف

 /١١51[. : ثيدحلا رظنا] . «ًارفاك لق دعب



 نارا انك ۲۲

 ٌءوض هل سيل سجن كرشملاو « َنيكرشملا َعم َنيملسملا ٍدوجس باب- ٥
 ءوضو ىلع جب انهدع ا ضر رق قنا نآكو

 نع ةمركع نع ُبويأ اندم لاك ثراولا دبع انّنَّدح :لاق ٌدَّدسم انثدح ١

 نوفل هع و 2 مجنلاب دجس ةي يبنلا َّنأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا

 0 لاو نکلا

 ٤۸٦۲[. : يف هفرط_ ١١/١ ثيدحلا] .بويأ نع نامهط نبا هاورو

 ْدِحِسَي ملو ةدجسلا ارق نَم باب٦

 أ :لاق رفعج نب ليعامسإ انكدح :لاق عيبرلا وبأ دواد نب ناميلس انثّدح 7
 0 ا ا

 ۱١۷۳[. :يف هفرظ_ ٠١1/7 : ثيدحلا] . «اهيف ذس ملف مجنلاو هلي ئبنلا ىلع أرق هنأ معرف ةنع

 7 27 انثَدح :لاق بئذ يبأ نبا انثّدح :لاق سايإ يبأ نع مدآ انثذح ۔ ۳

 « مجنلاو لي يبنلا ىلع ثأر : : لاق ِتباث نب ٍديز نع ٍراسَي نب ءاطع نع طيسق نب هللا دبع

 ١١[. 1/7 :ثيدحلا رظنا] .«اهيف ْدِجسَي ملف

 3 هذآ امل الآ اذِإ ل ةدجّس باب ۷
8 

 : لاق ةملَس يبأ نع ىيحي نع ماش انربخأ :الاق ةلاضق نب ذاعُمو لسم انثّدح _-۴
 ملأ « ةريرُه ابأ اي : ٌتلقف « اهب َدَجسف €ٌتَّقَتن نأ ءال 5إ 9 أرق ُهنع هللا يضر ةريرُه ابأ ٌتير»

 .[958 21/55 :ثيدحلا رظنا] . (دجسأ مل دجس لكي جيبنلا َرَأ ملول *لاق ؟دجست كرأ

 ءىراقلا يدوجسل ّدجس نم باب-۸

 انّمامإ تنأف « ْدجسا :لاقف ًةدجس هيلع ًارقف  ٌمالُغ وه  َمَلْذَح نب ميمتل دوعسم نبا لاقو

 1 . اهيف
 رمع نبا نع عفان يلح : لع يس فاس لاق ددسن اد ١6

 نع هدو فسم دسكلا ا ضلع ارق الك غبنلا ناك :لاق امهنع هللا ىضر

 ]10۷4 a ا

 ةدجسلا ٌمامإلا أرق اذإ سانلا ماحدزا باب۹

 نع عفان نع هللا ديبع انربخأ :لاق رهسُم ْنِب مولع انئَّدح : لاق مدآ نب ُرشب انثّدح- 57



 1۳ نارقلا دوكشس بات ۷

 ىتح ُمِحَدْرَتَف « ةعم ُدجسَنو دجسَيف « ُةَدنع نحنو ةدجسلا أرقي ايب ئبنلا ناك» : لاق َرمع نبا

 ٠٠۷١[. :ثيدحلا رظنا] . هيف ٌدَجسَي ًاعضوَم هتهبجل انذحأ دجَي ام

 دوجسلا بجوي مل لجو نع هللا َّنأ أر نَم باب- ٠

 .اهل دعق ول َتيأرأ : لاق . اهل نسِلِجَي ملو ةدجسلا عمسَي لجرلا : 000

 يلق عرسال هنآك

Soy 

 O YT الف ابکار تنك نإف

۷Vصفق  e 

 ةجسف زت ةدجسلا ءاج اذإ ىتح ا ل ل

 « ُثرمانلا اهّيأ اي : لاق ةدجسلا ًءاج اذإ ىتح اهب ًارق ةلباقلا ٌةعمجلا تناك اذإ 'ىتح «سانلا دجسو
 دمع دجسَي ملو « هيلع َمثإ الف ْدجسَي مل نمو « باصأ دقف جس نمف « دوجسلاب مَن انإ

 . اش ْنَأ الإ ةوجسلا ضرْفَي مل هللا َّنإ» امهنع هللا يضر َرمع نبا نع عفان دازو «هنع هللا يضر

 اهب ّدجسف ةالصلا يف ةدجسلا ارق نم باب-١

 عفار يبأ نع ٌركَب ينثّدح :لاق يبأ ٌتعمس : لاق ڙوتعُم م ا + لاق ودم انئذح د 116

 :لاق ؟هذه ام : تلقف < دجسف #«َتَّقَّمَن هنأ ءال اإ ل ًارقف ٠ ةمتعلا ةريره يبأ عم تيلص»: لاق

 . «هاقلأ' ىتح اهيف دجسأ لازأ الف < . لَك مساقلا يبأ فل اهب ٌتدجَس

 .[ ۷٦٦١ « ۷٦۸ ٠١/5 : ثيدحلا رظنا]

 ماحّزلا َّنم دوجسلل ًاعضوَم ْدِحَي مل نم باب ١١

 امني ه1 ير مش( رع o :لاق ُةَقَدَص انثّدح - 174

 ا ا جتا و کک ا ا و رقت د ي ئبنلا ناك» :لاق

 .[١1ا/5 ٠٠۷١١ :ثيدحلا رظنا] . «هتهبَج عضومل ًاناکَم



 ا ا ناكل م ٤

 َّرْصَقَب ىتح ُميِقُي مكو « ريصقتلا يف ءاج ام باب - ١

 سف ا ا لاق َليعامسإ نب 'یسوم انثّدح _ ٠ م6

 ةعست انزفاس اذإ ٌنحنف « رصقي ةَ رش e لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع

 .[1599 ٤۲۹۸ : يف هافرط_ ٠١8٠١ ثيدحلا] ٠ انَمَمْنَأ اندِز نإو « انرَّصق رشع

  -0١لاق قاحسإ يبأ نب عم كروب: لاق كرا ىلا د لاق ٍرَمْعَم وبأ انثذح :

 نيّتعكر يَّلصُي ناكف ‹ ةكم ىلإ ةنيدملا نم ةي عوبنلا عم انجَرَخ» :لوقي ًاسنأ ٌتعمس

  ca aرع اهياتمقأ ل

 ٤۲۹۷[. : يف هفرط- ١١8١ ثيدحلا]

 ّىنمب ةالصلا باب - ١

 يضر هللا دبع نع عفان ينربخأ : لاق للا ٍديِبُع نع ىبحي انئَّدح : لاق دسم انئدح ۸۲
 نم ًاردص َنامْثُع عمو « َرمُعو ركب يبأو نيتعكر ىنمب ةي ئبنلا عم ُتيَلص» : لاق هنع هللا

 .[1108 : يف هفرط ۰ ۸۲ ثيدحلا] . اهّمتأ مث « هترامإ

 نب راح تحس "لاق قاش ىنأ اناا ایش اخ لا دولا وا اكد )كوع
 .[1197 :يف هفرط- ۱۰۸۳ ثيدحلا] . ؟نیتعکر ىن ىنمب ناك ام َنَمآ يلي عوبنلا انب یلص : لاق بهو

 :لاق ُميهاربإ انْثَّدح :لاق شمعألا نع ٍدحاولا دبع انَتَدح : لاق ٌةبيَتَق انثدح 2 ۸٤ ٠

 عبرأ ىنمي هنع هللا ي يضر َناَفَع نب ٌنامثع انب ىلص» :لوقي َديِزَي نب نمحرلا دبع ُثعمس

 عم ُتيّلص١ :لاق مث مجرتساف « هنع هللا يضر ٍدوعسَم نب هللا ٍدبعل كلذ ليقف « ٍتاعكَر

 عم ُتيْلصو « نیتعکر ۍنمب نع هلا يضر ركب يبأ عم ُتيّلصو « ٍنيتعكر ىنمب يي هللا لوسر

 ٍناَتعْكَر ٍتاعَكَر عبرأ نم يظَح َتيلف « نيتعكر 'ىنمب نع هللا يضر تاطخلا ن رع
 ١١١۷[. : يف هفرط_ ٠٠۸٤ ثيدحلا] ٠ «ناتلبقتم



 Y0 اصلا ريصقت باتك - ١م

 ؟هتّجَح 00

 ار او ا ا ِءاّرَمْلا

 . راج نع ٌءاَطَعُهَعبات . «ٌيَدَهْلا ُهَعَم نَم الإ « ًةرمُع اهولعجَي نأ مُهَرمأف + « جحلاب

 TATY]. »0۰0¥ ¢1 : يف هفارطأ_٠ ۸٠١ ثيدحلا]

 ًارْذَس ةليلو ًاموي ب ّيبنلا ىَّمَسو ؟ةالصلا ُرّصِقَي مك يف باب - ؛
 5 م و مل اا ان يام دا اار ا. رب ل

 َرشع ةتس يهو « درب ةعبرأ يف ِنارطفيو ٍنارصقي مهنع هللا يضر سابع نباو رمع نبا ناكو
 يع

 . ًاخسؤف

 نع وللا ر e ةماسأ يبأل تلق : لاق ئيلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح- 7
 يذ عم لإ مايأ هن : ةأرملا رفات ال :لاق يب يبنلا نأ امهنع هللا يضر َرمع نبا نع عفان
 1١81[. : يف هفرط_ ٠١87 ثيدحلا] . مرم

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نع عفان نع هلا ٍديبُع نع ىبحي انَثَدح : لاق ٌدَّدسُم انثّدح- ۷

 ]۰ E ا «مرحَم يذ عم الإ ًاثالث ةأرملا رفاست ال» : لاق ي يبنلا نع

 . دي ّيبنلا نع َرمع نبا نع عفان نع هللا ٍديِبَع نع ِكَرابملا نبا نع ٌدمحأ هَعبات

 نع هيبأ نع يرْبقملا ٌديعَس انثّدح :لاق بئذ يبأ نبا انّتَّدح :لاق مدآ انثدح - ۸

 نأ رخألا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحي ال» : اي ئربنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر ةريره يبأ

 يرّبقملا ٍنع كلامو ليسو ٍريثك يبأ ُنب اىبحي هبات «ةمرُح اهَعم سيل ةليلو موي َةريِسَم َرِفاسُت

 . هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع

 هعضوتم نم چرخ اذإْرُصقَي بايه

 :لاق « ةفوكلا هذه : هل ليق عجّر اًملف املف : تولا ىر وهو َرَصَقف ةنع هللا يضر ولع جرو

 ايلا

 نع یم نب ميهاربإو ردنا نب د نع ذي قس لاق معن وب انثّدح لح 8

 . «نيتعكر ةفيلحلا يذبو ًاعبرأ ةنيدملاب كي ةيبنلا عم َرِهّظلا ٌتيلص» : لاق ُهنع هللا يضر سنأ

 ذ هفارطأ - ٠١89 ثيدحلا]

[YA 

 CIVIC هالا١ > c01 لالا” »1001 لكمة علما 165 ن



aةالصلا ريصقت.باتك- ۸ ش  

ESةشئاع ٍنع ةورُع نع ٌيرهزلا نع نايف انئَّدح : :لاق ٍدمحم نب هللا بع انئّدح  

 ةا تت تاو « رفَسلا ةالص تقف « نيتعكر ٺ ْتَضِرُف ام ٌلوأ ةالصلا» : تلاق اهنع هللا يضر

 .نامثع َلّوأت ا تلوا ؛ لاق ؟نت ةشئاع لاب ام :ةورُعل ثلقف : ُيرِهُزلا لاق «ٍرَضَحلا

 76٠[. :ثيدحلا رظنا]

 ِرَفّسلا يف ًاثالث ٌبرغملا يَّلصُي باب- ٦

 نع ٌملاس ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق نامّيلا وبأ انئذح ١

 خۇي ِرْفَّسلا يف : ريسلا ُةَلَجعأ اذإ يللا لوسر ثيأر» : لاق امهنع هللا يضر َرمَع نب هللا دبع

 .زيسلا ةلَجعأ اذإ هليل دبع ناكو : لاس لاق «ءاشعلا نيبو اهنيب عّمِجَي ىتح برغملا

 كارل CIAO سا فسلا امام ا ذآ نك كاما < 1۱° ٩۲ : يف هفارطأ_ ٩۱ ٠ ثيدحلا]

 يضر رمع نبا ناک» :ٌملاس لاق باهش نبا نع سوي ينثّدح : لاق يللا دازو- ۲
 ناكو « برغملا َرمع نبا َرَخأو» :ةلاس لاق «ةفلدْرُملاب ءاشعلاو برغملا َنيب عمجَي امهنع هلا

TT |ةالصلا : هل تلقف هانا  e1 ةف  

Eثالث اهيَّلصي هيام ترغملا رش  

 ءاشيلا دعب حبس الو ٠ ملم ٍنيمعكو اهيأصٍ ءاشيلا يق قي ىتح ُثَبلي امّلق وث ٠ ملَسي مث :

 ١١91١[. :ثيدحلا رظنا] . «ليللا فوج نم موق ةا ىتح

 هب ْتهِّجوت امثيحو « باودلا ىلع عوّطتلا ةالص باب -

 نع ٌيرهُزلا نعْدمْعَم انثَّدَح :٠ لاق ىلعألا دبع انّثَّدح :لاقوللا ٍدبع نب ٌئولع انئّدح ل
 . وب ْتَهَّجوت ثيح هتلحار ىلع يَّلصُي كب ئبنلا ٌثيأر» : لاق هيبأ نع ٍرماع نب للا دبع

[Ié 1V: ٠٠۹۳ [ثیدحلا 

 TS r دبع نب َرباج

 15٠٠[. : ثيدحلا رظنا]

 ةبقُع نب ئسوم اح : لاق ٌتيَعُو انَنَدح : لاق واح نب ىلعألا دبع انثّدح- 0 3
 نأ ُزبخُيو <« اهيلع رت ويو هتلحار ىلع يلصُي امهنع للا يضر َرمع نبا ناك» لاق نات نع

 ٠٠١١[. 9989 : ثيدحلا رظنا] . «هلعفي ناك كي ئيبنلا



 ۹۷ ةا لا قت ناک

 ةبادلا ىلع ءاميإلا باي- 8

 انيد نب هللا دبع انثَّدح :ل لاق ٍمِلْسُم نب زيزعلا ٌدبع انّنَّدح : لاق 'یسوم انثدح - 5
 َتَهَّجَّوَت امئيأ هتلحار ىلع ِرَمَّسلا يف يَّلصُي امهنع للا يضر ٌرمع نب هللا دبع ناك» :لاق

 1١98[. ۰۱۰۰۰ 499 :ثيدحلا رظنا] . «هلعفي ناك ايب يبنلا نأ هللا دبع َركذو .ء ىموي

8 

 ةبوتكملل لذي باب -
 نب هللا دبع نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انّئَّدح : لاق ريكُب نب ىيحي انثّدح - ۷

 « ْحْبَسُي ةلحارلا ىلع وهو ةي هللا لوسر ٌُتيأر» :لاق ٌةَربخأ ةعيبر نب رماع َّنأ َةعيبَر نب رماع

 .«ةبوتكملا ة ةالصلا يف كلذ عصي لكي , ناار كب مار رار لا ول

 - 5 1 | E و

 يلصُي هللا دبع ناك» :ٌملاسلاق :لاق باهش ٍنبا نع ُسنوي ينثّدح :ثيللا لاقو - ۸

 ناكو :رمع نبا لاق .ههجَو ناك ام ٌثيح يلابُي ام ام رهو لبللا ر ىلع

 اهيلع يّلصُي ال هنأ َريغ « اهيلع ريويو ٠ َهّجَوَت هجَو يأ لبق ةلحارلا ىلع حمس دس اا 5 هللا لوسر

 °1 ا ن فا : ةيوتكتلا

 نب ٍنمحرلا بع نب ٍدمحم نع ىبحي نع ماش اننّدح : لا لاف نو داعم انقذ دخ ٠8

 اذإف « ٍقِرْشَملا وحن هتلحار ىلع يَّلصُي ناك قي جيبنلا نأ هللا دبع نب راج ينئّدح" : لاق ا

yS٤٠١ « 1١95[. :ثيدحلا رظنا] .  

 ِرامجلا ىلع ِعّوَطّتلا ةالص باب٠

 نب ُنَنأ اند : لاق مام انّنَّدح : لاق ُناَبَح انثّدح : لاق ٍديعَس نب دما ا 16“
 ردح را اعل نان و رشا علام انيقلف « ماشلا َنم مق ٌنيح اسنأ انأيقتسا : لاق َنيريس

 الول : لاقف < ةلبقلا ريغل يَّلصُت كثيأر : ٌتلقف دك م ال اذ

 . اي5 يبنلا نع ُهنع هللا يضر سنأ نع َنيريس نب ٍسنأ نع جاجح نع َنامهط نبا هاور

 اهلّبقو ٍةالصلا َرْيُد ٍرْقسلا ىف ٌعَّوطتَي مل نَم باب-١
 نأ ٍدمحم نب ٌرمع ينثّدح :لاق بهو نبا ينثدح : لاق ناميلس نب ىبحي انثدح ١-



 ا و ناك ا ۲۹۸

esحس ُهَرأ ملف ا يبنلا تبحص :  
 . 4 ٌةكَسَح ٌةوسأ وا لور يف کل ناك دل 8 هرکذ لج هللا لاقو « ٍرَفسلا يف

 ١٠١١[. :يف هفرط_- ١١١١ ثيدحلا]

 يبأ ينثّدح : لاق صاع نب صح نب ىسيع نع ىبحي انثّدح :لاق دسم انئَدح 5

 « نيتعكَر ىلع رفسلا يف ٌديزي ال ناكف < ةي هللا لوسر ٌتبحص :لوقي َرمع نبا عمس هنأ
 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «مهنع هللا يضر « كلذك َنامثعو َرمعو ركب ابأو

 اهلبقو ٍتاولصلا ِرْيُد ريغ يف ٍرَفسلا يف ٌعوطَت نَم باب- ١١
 ٍرفسلا يف ٍرجفلا يّتعكَر ب يبنلا مكرو

 ًابنأ ام» : لاق ئليل يبأ نبا نع ورمع نع ٌةبعش اننّدح : لاق ٌرمع نب صفح انثّدح دح_-١٠١*

 يف َلَستغا ةكم حتف موي ال ينلا نأ ْثَركَذ : ءىناه مآ ٌريغاىحضلا ىّلص هيي يبنلا ئأر هنأ ٌدحأ

 . «ًةوجسلاو ٌعوكرلا متي ب هنأ ريغ ‹ اهنم ٌففخأ ًةالص یلص ُهثيأر امف «تاعكَر ینامث ىّلصف اهتيب

 .[1595 2 1١١15 :يف هافرط_ ”١١١7 ثيدحلا]

 ُةابأ َّنأ رماع نب هللا دبع ينئّدح : لاق باهش نبا نع ُسنوي ينئّدح ثيللا لاقو - ٤ ٠

 . «هب ٹهُجوت ُثيح هتلحار ره ىلع ٍرَفسلا يف ليللاب ةحبشلا ىّلص ةا يبنلا ئأر هنأ ةَربخأ

 ۱١۹۷[. « ۱۰۹۳ :ثيدحلا رظنا]

 ا لاق ّيرهرلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق نامّيلا وبأ انثدح_ ٠٥

 « ههجو ناک ٌثيح هتلحار رهظ ىلع حب حس ناك ةا ها لوسر نأ » امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ۹۹٩ ۰ ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۹۰ ۰۱۰۹٩۰ 1١98[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ف مع انا هسأرب نموت

 ءاشعلاو برغملا َنيِب ٍرّفسلا يف عمجلا باب ۳

 هببأ نع ملاس نع ّيرهڙلا ٌتعمس : لاق ناف اخ : لاق هللا دبع نب ٌعولع انثّدح ١5

 1١95[. ۰۱۰۹۱ :ثيدحلا رظنا] . NEE O لاق

 يرام OT ا در عع

 . «ءاشعلاو برغملا نيب , عمجيو « ٍريَس ٍرِهَظ ىلع ناك

 . ےک ۰
 نع سنأ نب هللا ِديَبَع نب صفح نع ِريثک يبأ نب ىيحي نع نيسح نعو 6



 4 ٠ فلا يفتت ناك

 يف ءاشعلاو برغملا ةالص َنيِب عمجي ايب ئبنلا ناك» :لاق نع هللا يضر كلام نب سنأ

 . (رّمسلا

 . يب ئبنلا عمج» ٍسنأ نع صفح نع 'ىيحي نع ٌُبرحو كرابملا نب عئلع ُهَعباتو

 ١١١١[. :يف هفرط_- ١١١8 ثيدحلا]

 N ل ل

 اا 7 0

 هاجم اذإ لمف رفا دبع ناكو ماا .ءاشعلا َنيبو اهنيب عمجَي ىتح برغملا ًةالص

 اهيلصيف ءاشعلا َميِقُي ىتح ُثَبلَي امّلق هن + لس ه3 الذان اهب اهيلصيف تبرغملا ُميقُّيو « ديسلا

 ٍفوَج نم موقي ىتح ةدجسب ءاشعلا دعب الو ةعكرب امهنيب ٌحّبسُي الو ‹ ملسُي مث نيتعكَر

 ١١51١99729١91١ ١[. :ثيدحلا رظنا] . «ليللا

 يندد لاق ب ندع كرد اد نمضلا ذيع اد قانا اخ ىو
 َنيب عمجَي ناك ي هللا لوسر َّنأ» ُهئَّدح هنع هللا يضر ًاسنأ َّنأ ٍسنأ نب هللا ديبُع نب صفح
 ١١١8[. :ثيدحلا رظنا] . ؟ءاشعلاو ٌبرغملا ينعي « رفسلا يف نيتالصلا نيتاه

 ٌُسمشلا ٌعيَِت نأ َلبق َّلحّترا اذإ رصقلا ىلإ َرِهّظلا ُرُخَوُي باب
 لَك يبنلا نع ساّبع نبا هيف

 باهش نبا ٍنع ٍليقُع نع ةلاضف نب لّضفملا انئّدح : لاق ٌميطساولا ٌناّسح انثّدح 11

 َرَخَأ ٌنسمشلا عزت نأ لبق لحترا اذإ ايي ئيبنلا ناكا :لاق ُهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 . بكر ٌمُثَرِهّظلا ىًلص ثغاز اذإو « امهتيب عمجت ديوث + رضعلا تقو ىلإ ةهظلا

 ١١١١[. : يف هفرط- ١١١١ ثيدحلا]

 بكر مث رهظلا ىّلص ُسمشلا ٍتعاز امّدعب ّلحترا اذإ باب ۱١

 نب سنأ نع باهش نبا نع ليقع نع ةلاضف نب ٌلّضفملا انثدح : لاق ٌةبيتف انئّدح لح _ ٢

 ل ل ا هللا لوسر ناك» :لاق كلام

 .«بكر مئوهظْلا ىلع لت نأ لبق ٌُسمشلا ٍتغاز نإف « امهّتيب عمجف لزن مث

 ١١١1١[. :ثيدحلا رظنا]



 دعاقلا ةالص باب ۷

 هللا يضر ةشنئ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ِكللام نع ٍديعس نب ٌةبيتق انئّدح لح _ ۳

 موق هءارو ىَّلصو ًاسلاج ىّلصف ٠ كاش وهو هتيب يف هيي هللا لوسر ىلص» :تلاق اهنأ اهنع

 عكر اذإف « هب ۾ َمتْؤُيل مامإلا لعج امّنإ :لاق ٌفرصنا اًملف « اوسلجا نأ مهيلإ ٌراشأف ٠ ًمايق

 .[184 :ثيدحلا رظنا] . «اوعفراف عَقَر اذإو « اوعكراف

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٌيرهُزلا نع َةنييع نبا انَثَّدح :لاق ٍميَعُن وبأ انثدح دح ١١6

 « ُهدوعَت هيلع الحدف « ُنميألا فش - شحجف وأ - . َشِلُخف رف نمي قي هللا لوسر طقسا

 ربك اذإف « هب متویل مامإلا لعج امنإ :لاقو ادوعق اشف ادعا لص ةالصلا تّرّضحف

 انكر : اولوقف هح نمل للا حمس لاق اذإو « اوعفراف عقر اذإو « اوعكراف عكر اذإو « اورّبكف

 .[نحم ٦۸۹ ۰ ۷۳۲ ۷٣۳ ۳۷۸ :ثيدحلا رظنا] . «دذمحلا كلو

 نع ٌنيسح انربخأ ةدابُع نب حور انربخأ :لاق روصنم نب قاحسإ انثّدح _ 6

 . كو هللا يبن لأس هنأ هنع هللا يضر ٍنيصخ نب نارمع نع ةّديِرُب نب هللا دبع

 او وت لاق يبأ ٌتعمس : لاق ٍدمصلا دبع انربخأ لاق قاحسإ انّربخأو
 ةالص نع هِي ۾ هللا لوسر تلأس» : لاق اروم ناك ودي ٍنيَصح نب ٌنارمع يئٿدح : لاق ةديرت

 نمو « مئاقلا رجأ ُتفصن وهف ًادعاق ىَّلص نّمو « ٌلضفأ رهف امئاق ىَّلص نإ : لاقف ًادعاق ٍلجرلا

 ١١١١ « ١١١١[. : يف هافرط_ ١١١65 ثيدحلا] . «دعاقلا رجأ ُفصن ةلف ًامئان ىَّلص

 . ءاميإلاب ٍدعاقلا ةالص باب
 دبع نع ُمّلعملا ٌنيسح اند :لاق ِثراولا دبع انّنَّدح :لاق رمعَم وبأ انثّدح -5

 :لاق َنارمع نع : رم ٍرمْعَم وبأ لاقو - ًاروسنَم الجر ناكو  ِنيَّصْحَّنب َنارمع نأ ةديَرُب نب هللا

 ىّلص نّمو ٠ لضفأ وهف امئاق ىَلص نم :لاقف ٌدعاق وهو ٍلُجَرلا ةالص نع ايك يبنلا ٌتلأس»
 اما هللا دبع وبأ لاق . «ِدغاقلا رجأ ُفصن لف ًامئان ىَّلص نمو « مئاقلا رجأ ُفصِن ُهلف ادعاق

 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا] . انهاه ًاعجطضم يدنع

 بنج ىلع ىّلص ًادعاق قِطُي مل اذإ باب 9

 ُهِهِحَو ناك ُثيح ىّلص ةلبقلا ىلإ ُلَّوحتَي نأ ُرِدقّي مل نإ :ٌءاطع لاقو
 ُبِتْكُملا ٌنيسحلا ينثّدح :لاق َنامهَط نب ميهاربإ نع هللا دبع نع ُنادِبَع انثّدح - ۷



 ۷۱ ش ةالصلا ريصقت باتك- ۸

 للك يبنلا ثلأسف « ُديساوب يب ثناك» :لاق ُهنع هللا يضر ٍنيَّصُح نب نارمع نع َةَديَرُب نبا نع
 . «ٍبنَج ىلعف عطس مل نإف « ًادعاقف ْمِطَيسَت مل نإف « ًامئاق لص :لاقف ةالصلا نع

 ثيدحلا رظنا] : ١١١١ ١١١١١[.

 يقب ام َمَّمَت « ةَّفِخ َدِجَو وأ « مص ّمث ًادعاق ىَّلص اذإ باب - 36

 ًادعاق نيتعكَرو . ًامئاق نيَتعكَر ىَّلص ٌضيرملا ءاش نإ :نسحلا لاقو

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ : لاق ٌفسوي نب هللا دبع انثّدح - 111۸

 طق ًادعاق ليللا ةالص يلصُي ايب هل هللا لوسر رت ت مل اهّنأ» تر ربخأ اهّنأ َنينمؤملا ّمُأ اهنع هللا يضر

 ل ذا يعير وأ ی ارقف ماق مك ريانا و ا أرقي ناك + نأ ىح

 ۱۱٤۸ ‹ ۱۱١۱ ۱۱۹۸۰ ۰ ٤۸۴۷[. ۱۱۱۹ :يف هفارطأ_ ١١١8 ثيدحلا] . (عکر

 رضّآلا يبأو ديزي نب هللا ٍدبع نع كلام انربخأ :لاق َفُسوي نب هللا بع انئّدح - ۹

 اهنع هللا يضر َنينمؤملا م مآ ةشئاع نع نمحرلا دبع نب ةملَس يبأ نع وللا ِديَبَع نب رمع ىلوَم
 وأ َنيثالث نم وحن هټءارق نم يقب اذإف « ٌسملاج وهو ًارقيف اسلاج يلصُي ناك لكي هللا لوسر ّنَأ»

 « كلذ لثم ةيناثلا ةعكرلا يف ٌلعفي « جس مث < معكري مث < ئاق وهو اهأرقف ماق ةيآ َنيعبرأ

 . (عجطضا ةمئان ٌثنك نإو « يعم َتَّدحت 'ىظقي تنك نإف ظن هتالص 'ىضق اذإف
 ١١١۸[. : ثيدحلا رظنا]



V۲دجهتلا باتك 4  

 4ك هوت هي َدَجَهَتَمللأَنِمَو لب :ٌلجو َّنع هلوقو « ٍليللاب ٍدجهَّتلا باب ١-
e I 

TSارسلا قلت قلا كلو« لي نمو يرل تارا  

 تنأ ٌدمحلا كلو 2 ٍضرألاو ٍتاومسلا رون تن ٌدمحلا كلو 2 نهيف نمو ضرألاو

 ل : ىح كؤاقلو 3 حلا كدعَوو « حلا تنا دمحلا كلو <« ٍضرألاو تاومسلا

 كل مهلا . رس ةعانلاو + و او نع و لو نَح

 ‹ ٌتمكاح َكيلإو « ٌتمصاخ كبو « ثبنأ كيلإو « ثلكوت َكيلعو « تنمآ كبو « ُتملسأ

 ا ا ل

 الإ َةّدق الو لوح الو : هما وبأ ميركلا ٌدبع دازو :ٌنايفس لاق .«كريغ هلإ ال 00

 اير ساحل Eg حقل ملسم يبأ نب ناميلس لاق : ناف لاق

eيف هفارطأ ١٠١١ ثيدحلا]  : o YYدوم  IVE VEEY 

 ٍليللا مايق لضف باب 1١-
 .ح .ْدمْعَم انربخأ :لاق ٌماشه انّثَّدح :لاق ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح- ١

 نع ملاس نع ٌيرهزلا نع :*معَم انربخأ : لاق قازرلا دبع انَّّدح : لاق ٌدومحم ينئّدحو

 ءال هلل هللا لوسر ىلع اهَّصق ايؤُر ىأر اذإ كو يبنلا ةايح يف لجرلا ناك» : لاق نع هللا يضر هيبأ

 يف مانأ ٌثنكو « باش ًامالُع ُتنكو « للي هللا لوسر ىلع اهّضقأف ايؤُر ائرأ نأ تیم

 , راتلا ىلإ يب ابّهَذف يناذَتأ ٍنيكََم ناك مونلا يف ثيأرف « كيلا لوسر هع ىلع ٍدجسملا

 :لوقأ تلعجف  مهتفرع دق ٌسانأ اهيف اذإو ٠ نانرق اهل اذإو « رئبلا يطك ٌةَيوْطَم يه اذإف
 ٤٤١[. :ثيدحلا رظنا] . غ 2 يل لاقف ُدَحآ كَم انّيقلف : لاق .رانلا نم هللاب ذوعأ



 ۷۳ ش تلا ناك 8

 هم مد

 لجرلا معن : لاقف ال هللا لوسر ىلع ةصفح اهْنّصقف « ةصْفَح ىلع اهُتْضَصَقْفنا- ٠7

 . «ًاليلق الإ ليلا َنِم م ماني ال دعب ناكف . ٍليللا ّنم يّلصُي ناك ول وللا دبع

 VPI] و ل اسالك لالالالا ١٠١١ : يف هفارطأ- ١١57 ثيدحلا]

 ٍليللا مايق يف دوجسلا لوط باب۳

 ةشئاع َّنأ ٌةوِرُع ينربخأ : لاق ٌّيرهزلا نع هيفا لاق ٍناميلا وبأ انثّدح -_ ۳

 كلت تناك « ٌةعكر َةَرْشَع ىدحإ يَّلَصُي ناك» : هلع هلل ا

 عكر يو « ُهَّسأر عفرَي نأ لبق ةيآ نيسمح مكدحأ أرقي اد ةدجسلا دجسَي « هتالص

 . «ةالصلل يدانملا ُهيِتأِي ىتح نمّيألا همش ىلع ٌعِجطْضَي مث « ‹« رجفلا ةالص لبق نيتعكر

 :ثیدحلا رظنا) ٦۲٦ ( ۹۹٤[.

 ضيرملل مايقلا كرت باب - ٤

 :لوقي ًابدنج ُتعمس :لاق دوسألا نع ٌنايِفُس انّثَّدح :لاق میم وبأ انثدح ا 6

 .«نيتليَل وأ ةي ْمَهَي ملف ٠ ‹ ويم ئبنلا ىكتشا»

 EAT] >01 غ4 ‹ ٠١١١ :يف هفارطأ- ١٠١١ ثيدحلا]

 نع بدنُج نع سيق نب دوسألا نع ُنايِفُس انربخأ :لاق ريك نب دمحم انثّدح-
 أطبأ : ٍشيرق نم ةأرما ِتلاقف « كي ئبنلا ىلع لكي ٌليربج نسبت حا : لاق هنع هللا يضر لا دبع
 . € ا كير كعد وام € بس وس اإ لَو ل لاو » : تلف ةناطيش هيلع

 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 باجيإ ريغ نم لفاوُنلاو ٍليللا ةالص ىلع ب ّيبنلا ضيرحت باب ه
 ٠ ةالصلل ةليل ٌمالسلا امهيلع ًاَيلَعو ةمطاف ةي ٌيبنلا ّقرطو

 ِثراحلا ِتنب دنه نع ٌيِرِهّزلا ٍنع ْدَمْعَم اًنربخأ هللا دبع انثّدح ٍلتاقُم نبا انثّدح ند

 َنم ةليللا َلزنَأ اذام « هللا َناحِبُس : لاقف ًةليل ظقيتسا اب ىبنلا نأ» : اهنع هللا يضر ةملَس بمآ نع

 ةيراع ايندلا يف ةيساك بر اي ؟ٍتارُجحلا َبحاوّص ظقوي نم « نئازخلا نم َلِزنَأ اذام « ةنتفلا
 ١١١6[. : ثيدحلا رظنا] . «ةرخالا يف

 نأ نيسح نب ٌمولع ينربخأ : لاق ّيرهْرلا نع ٌبيعش انربخأ : لاق نامّيلا وبأ انئّدح- ۷

 كنب ةمطافو ُهقَرط ةي هللا لوسر َّنأ» :ةربخأ بلاط يبأ [ نب يلع َّنأ ُةَربخأ لع َنب ٌنيسح



Vدجهتلا باتك- 4 | ٤ 

 نأ ءاش اذإف ولا ديب انسفنأ هللا لوسر اي :ُتلقف ؟ِنايَلصُت الأ :لاقف هليل ٌمالسلا هيلع بنل
 ةهذخف ُْبرضي ُلَوُم وهو هٌثعمس مث « ايش يل ْعِجرَي ملو كلذ تلق َنيح فرصناف . ان

 .[7856 , ٤۷۲٤ « ۷۳٤۷ : يف هفارطأ_ ۱۱۲۷ ثيدحلا] . ؟الدج ويش ترڪ ندضإلا ناو :  لوقي وهو

 ةشئاع نع َةورُع نع باهش نبا نع كلام انربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح - 31۸

 ذأ ةيشخ هب لمع ْنأ ٌبحُي وهو لمعلا عدي ل ر هللا لوسر ناک نإ : : تلاق اهنع هللا يضر

 ينإو ؛ طق سلا عيش ها لوسر تاو ‹ مهيلع َضَرفُيف ُسانلا هب لمعي

 .[۱۱۷۷ : يف هفرط ١١78 ثيدحلا] .«اهحسأل

 ريترلا نب ب ةورغ نع باهش نبا نع كلام اًنربخأ : لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح لح_- 868

eم ع  

 و وتم نر يحس ىلا تير دل ET ا ا نحب

 .«ناضمر يف كلذو « مكيلع َضَرفَت نأ ٌتيشخ ينأ الإ مكيلإ جورخلا

 :ثيدحلا رظنا] ۷۲۹ . ۷۳۰ ١ ۹۲٤[.

 ليللا يَ يينلا مايق باب - ٦

 : ثرَطفنا «ٌقوقشلا :ٌروطُملاو . هامدق رَت ىتح موقي ناك :اهنع ُهللا يضر ٌةشئاع تلاقو

 هنع هللا يضر ة ةريغملا تعمس : لاق دايز نع ٌرَعْسِم انئّدح : لاق معن وبأ انثّدح 10 ١

 : لوقيف « هل ٌلاقيف  هاقاس وأ -هامدق َمِرَت ىتح- يّلصَيَل وأ - وقيل ل يتلا ناك نإ : لوقي

 .[141/1 2 4875 : يف هافرط_ ١١7١ ثيدحلا] ؟«ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ

 ركّسلا دنع مان نم باب - ؛

 نأ رانيد نب ورمع انّثَّدح :لاق ٌنايِفُّس انئّدح :لاق هللا دبع نب ئلع انثّدح - ١
 لكي هللا لوسر نأ ةريخأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع َنب هللا دبع نأ ةربخأ سوأ َّنب ومع

 ؛ دواد ٌمايص هللا ىلإ مايصلا ٌبحأو « ٌمالسلا هيلع دواد ةالص وللا ىلإ ة ةالصلا ٌتَحأ» :هل لاق

 . «ًاموي زطفُيو آموي موصَيو « هسُّدُس ُمانَيو هلت : موقيو ليللا تفصن ماني ناكو

 » 1۹۷۹4 4۷۸ 2كقالال نلؤالك « 1۹۷0 ‹, 1۹۷ £« ۱10۳ ‹ 0۲°۱1 :ىف هفارطأ _ ۱ ثيدحلا]

 IVY] عا": هان OO) سموا” وعددا نالت "ت5١ “ةالىع ۹۸4°



 Vo دحوتلا ناتكد 8

 :لاق يبأ ٌتعمس :لاق َتعشأ نع ةبعش نع يبأ ينربخأ :لاق ٌنادبَع ينثّدح - 7
 ؟ولَك يبنلا ىلإ ٌبحأ ناك لمعلا يأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ُتلأس» :لاق ًاقورسم ٌتعمس
 .«خراصلا عمس اذإ موقي : تلاق ؟موقي ناك ىتم : تلق . مئادلا : :تلاق

 ماق خراصلا عمس اذإلا : لاق ثعشألا نع صّوخألا وبأ انربخأ : لاق الس نب دمحم انثدح

 ١١١۲ TEY «1 505 ثيدحلا] . «یًلصف

 نع يأ کد : لاق ٍدعس نب ٌميهاربإ انثَدح ل اا ا لح 2 #١)

 . لكي يبنلا ينعت .«ًامئان الإ يدنع ُدَحّسلا هافلأ ام» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع َةَمَلَس يبأ

 "555 ا 5 ل
 0 ارځست هنع هللا يضر ٍتباث َّنب یزو الڳ هللا يبن : َّنأ» : 0

 نم امهغارف َنيب ناك مك :سنأل انلق . ىلصف ةالصلا ىلإ ل هلل يبن ماق امهروحس نم

 . «ةيآ َنيسِمَح ٌلجرلا أرقي ام ِردَقك : لاق ؟: شاي الرا امهروحّس
 .[ 01/5 :ثيدحلا رظنا]

 ليلا ٍةالص يف مايقلا لوط باب-9
 هللا دبع نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ةبعش انّنَدح : لاق برح ُنِب ٌناميلس انثّدح -

 : انلق . ءوس رمأب ٌتْمّمه ىتح ًامئاق لري ملف « هليل ةي ئبنلا عم ٌتيلص» :لاق نع هللا يضر

 . اهئ َيبنلا ٌرذأو دعقأ نأ ثممه :لاق ؟تممه امو

 نع ٍلئاو يبأ نع نيصح نع للا ٍدبع نب ٌدلاخ انّثَّدح : لاق َّرمع نب صفح انثدح 5

 كوسا هانا موقت ي ليلا نم ٍدجهتلل ماق اذإ ناك كك يبنلا نأ» : هنع هللا يضر َةَفيَذُح

 .[8898 2 556 : ثيدحلا رظنا]

 ؟ليللا ّنم يَّلصُي هي ٌيبنلا ناك مكو « ي ّيبنلا ةالص فيك باب- ٠

NT e NT0  

 ]440 ف eI شم : لاق



EOE E SE E ش ۲۷٦ 

 ساّبع نبا ٍنع ةرْمَج وبأ ينثّدح : لاق ةبعش نع ىبحي ينئّدح : لاق ٌدَّدسم انئّدح - ”0 ١

 .«ليللاب ينعي . ةعكر ةرشع ثالث كي ئبنلا ةالص تناك" : لاق امهنع هللا يضر

 نع ليئارسإ انربخأ :لاق ىسوم نب هللا دبع انَثَّدح :لاق ٌقاحسإ انثّدح _ ۹

 ةالص نع اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتلأس» :لاق قورسم نع ِباْنَو نب ىبحي نع ٍنيصخ يبأ

 . «رجفلا يتعكر ىوس « ةرشع ىدحإو عستو عبس :تلاقف ليللاب كولا لوسر

 ةشئاع نع ٍدمحم ِنب مساقلا نع ةلظنح انربخأ :لاق ىسوم ُنب هللا ٌديِبع انثدح دح ١١0

 اتعكرو ٌر ُرتولا اهنم « ًةعكر ةرشع ثالث ٍليللا َنم يَلصُي لي ئبنلا ناك :تلاق اهنع هللا يضر

 . (رجفلا

 ليللا مايق نم حسن امو , همون نم هيب ّيبنلا مايق باب ١

 ليو هلع دز وأ ل اليل هم صفنأ وأ: هَ هت ل یال ارو 9 لمر اما :ىلاعت هلوقو

 رابتلا ف کل َّنِإ ( داو و دق نبأ هيو نإ الی كرو کی لس نإ (2 ليت ناقل

 یوم کن نو يس نأ مع نار لا نورتي امو قاد کیل باف وصخ لأ رل : هلوقو لوط احبس
 اويو هنو د و ا نرش هنأ لكك نو ر اا ق ر ا

 لاق : رج أ مطار وشو ن ودجر نيكل أيام اسس اً ل أوو گرل ئاو لَ
 ةقفاوم َّدشأ « نآرّقلل ةأطاوُم :لاق ًءاطو . ةيشبحلاب ماق :أَسَن :امهنع هللا يضر ساع نبا

 .اوقفاوُيل : اوئطاوُيل . هبلقو هرّصَبو هعمسل

 عمس هنأ ٍديمُح نع رفعَج نب دمحم يلح : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح 5545١

 ¢ هنم موصَب ال ْنأ نظن ىتح رهشلا َنِم رع كولا ل وسر ناک :لوقي هنع هللا يضر ًاسنأ

 « ُهتيأر الإ ًايلصُم يللا َنم ُهارت نأ ءاشت ال ناكو « ًائيش هنم َرطفُي ال ْنأ نظن ىتح موصيو

 . «ةتيأر الإ ًامئان الو

 .[7551 ۰۱۹۷۳ 0191/7 :يف هفارطأ_ ١١5١ ثيدحلا] .ديمح نع رمحألا دلاخ واو ناما عيان

 ليللاب ّلصُي مل اذإ سأرلا ةيفاق ىلع ناطيشلا ٍدقَع باب- ١١

 نع جرعألا نع دانلا يبأ نع كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا دبع انثذح _ 5
 وه اّذِإ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ٌناطيشلا ُدقعَي» : لاق لكي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ًةريره ىبأ

 هللا ركذف ظقيتسا ِنِإف .ذقراف ٌليوط ليل كيلع :ِةدقُع لك ناكم ىلع ُبرضَي « ٍدَقُع ثالث مان



VV لاا 

 َبّيط ًاطيشن حبصأف « ةدقع ثّلحنا ىَّلص نإف « ٌةدقع ْثَّلحنا ًاًضوت نإف « ٌةدقع ْتَّلحنا

 .[7719 : يف هفرط- ١١57 ثيدحلا] . «ًنالسك سفنلا ثيبخ َحبصأ آلإو 2 سفنلا

 انثَّدح :لاق ٌفوع انثَّدح :لاق ٌليعامسإ انّثَّدح :لاق ماشه نب ُلَمؤُم انثدح ١١4
 يذلا اَمأ» : لاق ايؤرلا يف ل يبنلا نع ةنع لا يضر ٍبدْنج نب ٌةرمس اننّدح : لاق ءاجر وبأ

 .«ةبوتكملا ة ةالصلا نع ُمانّيو ةّضفريف َّنآرقلا ٌدخأي هنإف رجحلاب ةسأر ل

 .[456 :ثيدحلا رظنا]

 هذا يف ٌناطيشلا لاب َّلَصُي ملو مان اذإ باب ٠١

 نع ٍلئاو يبأ نع ٌروصنم انّّدح : :لاق صّوخألا وبأ انثَّدح :لاق ٌدَّدسم انئّدح £

 ماق ام « ّحبصأ ىتح ًامئان َلاز ام : ليقف ٌلجر كلك ينلا دنع ركذ : لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 ۳۲۷١[. :يف هفرط_ ١١545 ثيدحلا] . هذا يف ناطيشلا لاب : لاقف « ةالصلا ىلإ

 ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعذلا باب- 4

 مه راسا 9 نوماني ام : يأ 4 َنُمَجْبَي ام لل نم اليت انك » اوس
Eنورفغتس 5  

 هللا دبع يبأو َةَملَس يبأ نع باهش نبا نع ِكلام نع َةَملْسَم نب هللا دبع انثّدح_- 6

 ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انّير لز : لاق كي ا وسو ذأ اا يضر ره ىلا اا

 ينلأسُي نم « هل َبيجتسأف ينوعدي نم م :لوقي خلا ليللا كلك فب ب نيح اينّدلا ۽ ءامسلا

 EOE a E e نم.« هيلطقأت

 هَرْجَآ ايحأو ٍليللا َلَّوأ َمان نَم باب-

 لاق .مق :لاق ليللا رخآ نم َناك اًملف .ْمَن :امهنع هللا يضر ِءادْرَّدلا يبأل ناملس لاقو

 .«ناملس ٌّقدَص» : لي ئبنلا

NNEديلولا ونا انثدحب  ESينثّدحو -  Eنع - اناج : لاق  

 ؟ليللاب الب يبنلا ةالص فيك : اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع تلأس» : لاق دوسألا نع قاحسإ يبأ

e eS تلاق 



 دجهتلا باتك- 8 ۸

 هِريغو َناضمَر يف ليللاب ةي يبنلا مايق باب ١

 نع ّيربقملا ٍديعس يبأ نب ٍديعس نع كلام انربخأ : لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح دح _ ۷

 ةالص تناك فيك : اهنع هللا يضر ةشئاع لأس» : هنأ ٌةَربخأ هنأ نمحرلا دبع نب ةملَس يبأ

 ىلع هريغ يف الو ًناضمر يف ديري كك هللا لوسر ناک ام : تلاقف ؟ناضمَر يف كي هللا لوسر

 لست الف « ًاعبرأ يلصُي مث .نهلوطو َنهِيسُح نع لست الف « اعبرأ يّلصُي : ةعكر ةرشع ىّدحإ
 ؟رتوت نأ لبق ٌمانتأ هللا لوسر اي ٹلقف : ةشئاع تلاق . ثالث يَّلصُي مث .ًنهلوطو نهنِسَُح نع

NT[7919 0 ۲۰۱۳ : يف هافرط_ ۱۱٤١ ثيدحلا] . ؟يبلق ماني . 

 نع يبأ ينربخأ : لاق ماشه نع ٍديعَس نب یحی انئَّدح ىّثملا نب دمحم انثدح د

 ىتح « ًاسلاج ليللا ةالص نم ٍءيش يف أرقي ب هلك يبنلا ثيأر ام» :تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع
 .«عكر مث < « َّنهّأرقف ماق ةيآ د وعبرأ وأ ٌنوثالث ةروسلا نم هيلع يقب اذإف « اسلاج أرق ربك اذإ

 1١١۹[. ۰ ۱۱۱۸ :ثيدحلا رظنا]

 راهنلاو ٍليللاب ِءوضؤلا دعب ةالصلا ٍلضفو راهنلاو ٍليللاب روهطلا لضف باب_ ١١

 نع ةعرُر يبأ نع َناّيح يبأ نع ةماسأ وبأ انثدح رص نب ٌقاحسإ انثدح - 48

 'ىجرأب ينثّدح لالب اي : رجفلا ةالص دنع لالبل لاق ايب يبنلا َّنأ» : هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ع تلمع ام لاق“ ةّنَجلا يف يدي نيب كيلعت فد تعمس ينإف « مالسإلا يف ةتلمع يلمع

 نأ يل بيك ام ٍروُهّطلا َكلذب ُتيَلص الإ راهن وأ ٍليل ةعاس يف اروهط ْرهَطتأ مل ينأ يدنع ىجرأ

 . كيرحت ينعي « كيلعن فد : هللا دبع وبأ لاق . 'يّلصأ

 ةدابعلا يف ٍديدشتلا ّنم ُهَرْكُي ام باب ۸

 نب سنأ نع ٍبيَهّص نب زيزعلا دبع انثدح ِثراولا ٌدبع انْثَّدح ٍرِمْعَم وبأ انثدح -

 اذ اه e لح ذاق ايلا لحدا :لاق ةنع هللا يضر كلام

 لصيل « ُهوُلُح « ال :هلكي عيبنلا لاقف .ْتَملعَت ثرتف اذإف « بنيزل ٌلبح اذه : اولاق ؟لبحلا
 . (َدُعَقَيَلف رتف اذإف « هطاشن مكدحأ

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ِكلام نع ةملسم نب هللا دبع لاقو : لاق _ ١

 نَم : : لاقف لكيلا ل وسر يلع لخدف « دس ينب نم ٌةأرما يدنع تناك : تلاق اهنع هلا يضر

 َنم َنوقيطُت ام مكيلع « هم :لاقف  اهتالّص نم ركذت - ليللا مانت ال « ًةنالف :ٌتلق ؟هذه

 .[17 :ثيدحلا رظنا] ٠ اوُلَمَت ىتح مي ال هل هللا كإف « ٍلامعألا



 ۲۷۹ دجهتلا باتك-۹

 ُةموقُي ناك نمل ِليللا مايق كرت نم ُةَركُي ام باب-۹

 نب دمحم ينثّدحو - يعازوألا نع رشم اج :لاق نيسحلا نب ر سابع انثذح- ۲

 ٍريثك يبأ نب 'ىيحي انثّدح : لاق- ٌميعازوألا انربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق نسحلا وبأ لتاقم

 ُهللا يضر صاعلا نب ورمع ُنب هللا دبع ينثّدح :لاق نمحرلا ٍدبع نب َةملَس وبأ ينئّدح : لاق

 كرتف ليللا نم ٌموقي ناك ٍنالف لثم ْنكت ال « وللا دبع اي» : كك رش هللا لوسر يل لاق :لاق امهنع

 ىيحي انئَّدح :لاق ٌيعازوألا انَثَّدح :لاق َنيرشعلا يبأ نبا انثّدح :ماشه لاقو .«ليللا ٌمايق

 ٍنع َةملَس يبأ نب وُرمع ُهَعباتو . هلثم . . ةملَس وبأ ينئّدح :لاق َنابوث نب مكَحلا نب رمع نع
 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا] . ّيعازوألا

 بايد ٠

 :لاق ساعلا يبأ نع ورمع نع نايفس انثدح :لاق هللا دبع نب ٌميلع انثدح لح ١١6

 ليللا موقت ةت كأ زبخأ ملأ : الك ئيبنلا يل لاق» : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ٌتعمس

 ْتَهِفَتو كنيع ْتَمَجِه كلذ تلعف اذإ كإف :لاق . كلذ ٌلعفأ ينإ : تلق ؟راهنلا موصتو

 . منو مقو « زطفأو صف « ًاقح ٌكلهألو ًاقح كسفنل نإو ٠ كّسفن

 .[57١١؟ 231١1 :ثيدحلا رظنا]

 ىّلصف ٍليللا ّنم ٌراعت نَم لضف باب-١

 ةىلاه نب ُميَمَعينثدح : لاق ميعازوألا نع ڈيلولا انربخأ لضفلا نب ةقدص انئدح- 4

 نم ّراعت نَم١) :لاق ي ّيبنلا نع ٍتماصلا ¿ نب ةدابع ينثّدح ةيمأ يبأ نب قدا ينثدح :لاق

 يش لک لغ وهو. محلا هلو كلا هل« هل ٌكيرش ال ٌهَدحو هللا الإ َهلإ ال :لاقف يللا

 : لاق مث . للاب الإ ةّوق الو لوح الو « ٌربكأ لاو هللا الإ هلإ الو هللا ًناحبسو هلل محلا .ريدق

 : ةتالص تليق أّضوت إف . تا اعد أ تول يل زفغا ّمهللا

 ينربخأ باهش نبا نع َسْنوي نع ثيللا انثَّدح :لاق ریکُب نب ییحی انثّدح- ٥

 ك وهو ِهصَّصق يف ُصُْصُقَي وهو - هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ ٍنانس يبأ نب ٌمئيهلا

 : ةحاور َنب هللا دبع كلذب ينعي ٠ َتفَولا لوقي ال مكل آخأ نإ : لك هللا لوسر

 لاس حقل نم د صم ا ا ا
 عقاو لاق ام نأ اقوم وب  انّيولقف ئمعلا دعب ىَدُهلا انارأ

 عجاضملا نيكرشملاب ثلقتّتسا اإ هشارف نع ُهَّسج يفاجي تيب



 ةميتلا نفك ۸۰

 ةريره يبأ نع جرعألاو « ٍديعس نع ٌيرهرلا ينربخأ :ًىديبْرلا لاقو . ليقع هعبات
 ]101 : يف هفرط_ ١١55 ثيدحلا] . هنع هللا يضر

 هللا يضر رمع نبا نع عفان نع َبوُيأ نع ٍديز نب ُداَمح انّثَدح ِنامعتلا وبأ انثدح لح ٩

 نجلا َّنِم اناكَم ٌديرأ ال ينأكف قربتسإ ةعطق يديب َّنأك كك يبنلا ٍدهع ىلع ثيآر» :لاق امهنع

 مل : لاقف لَم امهاّقلتف « راّثلا ىلإ يب ابَمْدَي نأ ادارأ ينايتأ نيتثا ّنأك ٌتيأرو . هيلإ ثَراط الإ
 055٠ ١١5١[. :ثيدحلا رظنا] . «هنع الح « ع

 لجرلا َمُعِن رال : هك يبنلا لاقف ‹ َيايؤُر ىدحإ ال ئبنلا ىلع ةصفَح ثصقف - ٠7

 . «ليللا نم يّلصُي هنع هللا يضر هللا دبع ّناكف . ليللا ّنم يّلصُي ناك ولوثلا دبع
 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 ٍرشعلا ّنم ةعباسلا ةليللا يف اهّنأ ايؤرلا لب عوبنلا ىلع َنوُضَمَي َنولاَزَي ال اوناكو»- ۸

 ًايَّرَحَتُم ناك ْنَمَف « رخاوألا رشعلا يف ثأطاوت دق مكايؤُر ئرأ : الك ئبنلا لاقف « رخاوألا

 .[1991 0 7018 : يف هافرط ١١58 ثيدحلا] .«رخاوألا ٍرْشَعلا نم اهّرحّتيلف

 رجقلا يتعكر ىلع ةمّوادُملا باب ١

 نب ُرْفعَج ينّدح :لاق َبوُيَأ يب نبا وه ٌديعَس انٿدح ديري نب هللا دبع انئّدح - ۹
 ايب ئبنلا ىلص» : تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع نع ٌةَملّس يبأ نع ِكلام نب ب كارع نع َةعيبَر

 نكي ملو « ٍنيءادنلا نيب ٍنيتعكرو . اسلاج ٍنيَيعكَرو « ِتاعكَر ينامث ىَّلص مث « ءاشهلا

 . (ًادبأ امهعَدَي

 ٍرجَفلا يتعكر دعب نميآلا ّقّشلا ىلع ٍةعجّضلا باب

 نع دوسألا وبأ ينئّدح : لاق َبوُيَأ يبأ نب ٌديعس انَثَّدح َديِزَي ُنب هللا دبع انثّدح لح ١١٠

 ٍرِجَفلا يّبعكر ىَّلص اذإ ةي ئيبنلا ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريبزلا نب ةورُع

 ١78 ١[. 29914 0575 :ثيدحلا رظن رظنا] .«نميألا هَقِش : ىلع ْعَجطْضا

 ْعِحْطْضَي ملو نيّتعكَولا دعب ٌتّدحت نم باب 4

 ةَملَس يبأ نع رضّنلا وبأ ٌملاس ينئّدح : لاق نايس اندح مکحلا ُنِب د
 ينّدح ةظقيتْسُم تنك نإف رجفلا ةنس ىَّلص اذإ ناك ل جيبنلا َّنأ» : اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع

 1١1901118 +١١54[. :ثيدحلا رظنا] . ( ةالصلاب ددوي ىح حجَطضا آلإو



 ۸۱ ش دهيدلا ناك

 ىَنْنَم ٰىنْذَم عوطتلا يف ًءاج ام باب

 منع هللا يضر يرهّزلاو ةمركعو ر يز ِنب رباجو ِسّنآو ڙڏ يبأو ٍراَّمَع نع كلذ ٌركذُيو

 .راهنلا نم ا يحلل . :يراصتألا دعس نب ىحي لاقر

Aهه ما مش  

 e لوقي کک

TTرمال اذه ذأ ملت تنكذإ هل ٠ مما ل  

 هريو « يل ٌْرّدقاف - هلجآو يرمأ لجاع : لاق وأ - يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريخ

 وأ - يرمأ ةبقاعو يشاعّمو ينيد يف يل رش رم ألا اذه َّنأ ملعَت تنك نإو . هيف يل كراب مث ١ يل

 SS N شا عاق ولك يلا يع

 .[۷۳۹۰ 038417 :يف هافرط 1١57 ثيدحلا] . (هتَجاح يّمسُيو : لاق . ينضرأ

 نع ريبزلا نب هللا ِابع نب رماع نع ٍديعَس نب هلا دبع نع ميهاربإ نب ئيكملا انئّدح ٌدح

 : لكك ئيبنلا لاق : : لاق هنع هللا يضر ّيراصنألا ٌيعْبر َنب ةداتق ابأ عمس ْيِقَرزلا ٍميلَس نب ورمع

 ٤٤٤[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«نيتعكر يَلِصُي ىتح نسجت الف دجسملا ُمكُذَحأ لحد اذإ»

 ند ولا عا ب ey دح 4

a 

 نع ملاس ينربخأ : لاق باهش نبا ٍنع ِليَقُع نع ُثَّللا انئّدح ركب نبا انثدح 6

 نيتعكرو رهّظلا لبق نيتعكر كوش هللا لوسر عم ُتيَّلِصت : لاق امهنع هللا يضر َرمع نب وللا دبع

 . «ءاشعلا دعب نيّتعكرو برغملا دعب نيتعكرو ةعمجلا دعب نيتعكرو رهّطلا دعب

 هللا دبع نب َرباج ٌثعمس : لاق ٍرانيِد نب ورمع انربخأ ٌةبعش انربخأ : لاق مدا انثدح 3 ل

 وأ  ُبْطخَي ُمامإلاو مكُدحأ ًءاج اذإ : بطي وهو ل هللا لوسر لاق" : لاق امهنع هللا يضر

 ٩۳۰ « ۹۳١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «نيّتعكَر ُلصْيَلف - َجَرَح دق

 يتأ» : لوقي ًادهاجُم ٌتعمس يكملا َناميلُس نب فيس انّدَّدَح : لاق مَعَ وبأ انثدح -_-۷

 تلبقأف : لاق . ةبعكلا لحد دق ةي ع 2 هللا لوسر اذه : هل ليقف هل زنم يف امهنع هلا يضر رمع ربا



 دفوشلا نا ۸۲

 9 لالي اي :ثلقف « ًامئاق بابلا دنع الالي ٌدِجَأو « جرح دق كَ هللا لوسر ٌدجأف

 َجَوَخ مث « ٍنيِتئاوطسألا نيتاه نيب : لاق ؟َنيأف :ُتلق .معن : لاق ؟ةبعكلا يف ةي هللا لوسر
 .[5 05280806505 2 5548 ۳۹۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ «ةبعكلا هجو يف نيتعكر ىلصف

aNىحّضلا يتعكرب الك عيبنلا يناصوأ» :_ةنع هللا يضر - '. 

 اتففصو « ُرهّنلا تما امدعب - هنع هللا يضر ركب وبأو هيي را ٌنابتع لاقو

 ريتك تعكر عكرف « هءارو

 ويقلل يتعب ربعي ا

 آالإو 3 يح ةظقبسش كك نإ 3 ا 0

 . كاذ وه : ٌنايفس لاق « رجفلا يّبعكَر هيورّي مهضعب َّنإف :نايفسل تلق «حَجطضا

 ثيدحلا رظنا] : ۱۱۱۸ ١5١١١١1861١١1١9 ١[.

 ديول ا يح ا

 د لفاوتلا نم ا E ا

 5 . 'رجفلا يّتعكَر ىلع ًادهاعت هنم

 رجلا يتعكَر يف ًاَرقُي ام باب

 نع ءيبأ نع َةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ :لاق َفسوي نب هللا دبع انثّدح دح ١1١٠

 يلصُي مث < ةعكَر ةرشع ثالث ليللاب يلصُب لي هللا لوسر ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[1150 117 , 994 , 355 :ثيدحلا رظنا] . ؟نیتفیفخ ٍِنيَتعكَر حبصلاب ءادتلا عمس اذإ

 ٍنب ٍدمحم نع ةبعش انثَدح ٍرْفعَج نب دمحم انئَّدح : :لاق ٍراْشَب نب دمحم انثّدح  ا١ا١ا/١

 ندعو ج . ةي ئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةرمع هتّمع نع نمحرلا ٍدبع

 ةرمَع نع نمحرلا ٍدبع نب ٍدمحم نع ٍديعس نبا وه ىبحي انّ یهر انئّدح سنو نب ٌدمحأ

 ىتح حبصلا ةالص لبق نيتللا ٍنيَمعكَرلا محي ُفحُي ةا ئوبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةش ةشئاع نع

 .«باتكلا أب ًارق له : لوقأل ينإ



 YAY دجهتلا باتک 6

 ةبوتكملا دعب عوطّتلا باب- 4

 نع عفان انربخأ : لاق هللا ِديِبُع نع ٍديعس نب ىبحي انّثَّدح : لاق ٌدَّدسم انثّدح- ۲

 ل دمر e ُتيَلص» :لاق امهنع هللا يضر َرمع
 ٌءاشعلاو ٌبرغملا اًمأف . ةعمجلا دعب نيتدجسو ءاشعلا دعب نيتدجسو برغملا دعب نيتدجسو

 ةعبات . «هلهأ يف ءاشعلا دعبل : عفان نع ةبقُع ِنب ىسوم نع ِدانّزلا يبأ نبا لاق . ب قف

 . عفان نع ُبوُيأوٍدقَف نب ريثك

 لطي ام دعب ِنيتفيفَح ِنيَئدجس يَّلصُي ناك كي يبنلا نأ :ةصفخ يتخأ ينشدحو ١7

 . عفان نع ُبويأو ٍدقْر نب يث ُهعَب هعبات . «اهيف ايك ئبنلا ىلع ٌلخدأ ال ةعاس تناكو « ُرجفلا

 .[114 :ثيدحلا رظنا] . «هلهأ يف ءاشعلا دعب" : عفان نع ةبقع نب 'ىسوم نع دانّزلا يبأ نبا لاقو

 ةيوتكتملا دعي غ وطن مل نم كانا

 انا نأ ی : لاق ٍورمع نع ُنايِفُس انئّدح : لاق هللا ٍدبع نب ولع انثّدح- ٤

 ًاعيمج ًاينامث لَو هلل هللا ٍلوسر عم ٌتيَّلص» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٌتعمس :لاق ًارباج
 أو ءاشلا َلجعو « رصعلا َلجعو َرهّظلا َرَخأ هلظأ « ءاثعشلا ابأ اي : تلق . «ًاعيمج ًاعبسو

 .[057 « ٥٤۳ : ثيدحلا رظنا] :هتظأ انأو : لاق .ٌبرغملا

 ٍرََسلا يف ىحّضلا ٍةالص باب- ۳١
 نبال ثلق» : لاق ٍقّرَوَم م نع ًبوَت نع ًةبعش نع ىبحي انَلَدح : :لاق ُدَّدِسُم انثدح -١1١1ا/ه

 واف تلق .ال :لاق ؟خمعف :ٌتلق .ال :لاق ؟ىحُّصلا يّلصُنأ : امهنع هللا يضر َرمع

 .«هلاخإ ال : لاق ؟ِةلَك ئبنلاف : تلق .ال :لاق

 نب نمحرلا دبع ٌتعمس : لاق هرم نب وُرمع انّلدح ُةبعش انّنّدح مدآ انثدح دح 2 ۹

 :تلاق اهنإف « ٍءىناه ّمأ ريغ ىحضلا يلصُي هك يبنلا ىأر ن دحأ انثَدح ام» :لوقيىليل يبأ

 ا ا ل 5 ىبنلا نإ

 ١٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . (ًدوجّسلاو عوكرلا متي رة غ اھ

 ًاعساو هآرو ىحضلا ّلصُي مل نم باب

 هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع ّيرهزلا نع ٍبئذ يبأ ُنبا اننّدح : لاق مدآ انثدح_ 0/١١

 .«اهختسأل يّنِإو « ىحّضلا ةحبس ةحبس حبس ةا هللا لوسر تيأر ام» : تلاق اهنع

 ١١١۸[. :ثيدحلا رظنا]

 أ



 دجهتلا باتك 4 ۸٤

 هلك ّيبذلا نع كلام ُنِب ُنابتع هلاق « ٍرَّضَحلا يف ىحُضلا ةالص باب

 نع رؤف نبا وه يريرجلا ماتم اح ٌةبعش انربخأ ميه اربإ نب ب ملسُم انثدذح - ۸

 رك ل ات ل ل
 . رتو ىلع مْوَنَو < ىحضلا ةالصو « رهش لك نم ِماَيأ ةثالث موص : تومأ

 ا

 ةا ال ينإ" ل ین ا e لاق» : لاق 5 كلام
 هيلع ىّلصف ِءامب يصح َفَرَط هل حصو « هتيب ىلإ هاعّدف اماعط لي عيل منصف . كعم ةالصلا

 ؟ىحّضلا يّلِصُي لكي ئبنلا َناكأ : ُةنع هللا يضر سنأل دوراج نبا ٍنالف نبا ٌنالف لاقو . نیتعکَر

 ٦۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «موّيلا كلذ ريغ ىّلص ةتيأر ام :لاقف

 ٍرِهّظلا لبق ٍنيتعكّرلا باب "4

 رمع نبا نع عفان نع َبوُيَأ نع ٍديَز نب ٌدامح انثّدح : لاق برح نب ٌناميلس انئّدح-

 ٍنيَتعكَرو « ٍرَهّظلا لبق نيتعكر : : ٍتاعكَر َرشع للي ةيبنلا نم ٌتظِفَح» :لاق امهنع هللا يضر

 ةالص لبق نيّتعكَرو « هتيب ىف ءاشعلا دعب نيتعكرو « هتيب ىف برغملا دعب نيتعكرو « اهدعب

 . «اهيف لإ ةربنلا ىلع لدي ال ةعاس تناك « حبصلا

 . «نيِتعكَر ىَّلص رجفلا ملطو نّدؤملا َّنَّذأ اذإ ناك هنأ» : ةصفح يِسّنَّدح - 0١
 .[۱۱۷۳ « ٦1۸ :ثيدحلا رظنا]

 هيبأ نع رشتنملا ٍنب دمحم ٍنب ميهاربإ نع ًةبعش نع ىبحي انّنَدح : لاق ٌدَّدسم انثدح ١1

 . هةادّعلا لبق نيتعكَرو « ٍرهّظلا لبق اعبر أ عدي ال ناك كك يبنلا نأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 . ةبعش نع وڙمعو ُيِدَع يبأ نبا هعبات

 برغملا لبق ةالصلا باب_ا"

 ينثّدح : لاق ةَديرُب ٍنبا نع نيسحلا نع ِثراولا ٌدبع انلدح ٍرِمْعَم وبأ انثّدح 1١8

 ًءاش ْنَمِل :- ةثلاثلا يف لاق - برغملا ةالص لبق اوُلَص١ : لاق كي يبنلا ٍنع ّينَرُلا وللا دبع

 .[7574 : يف هفرط_ ١١87 ثيدحلا] . ل سالا اهْذْخَتَي نأ ةيهارك
3 

 نب كيري ید :لاق َبوُيأ ىبأ نب ٌديعس انثَّدح : لاق َديِزَي نب هللا دبع انثّدح - ١5



YA0 -دجهتلا باتك ۱١ 

 الأ ركاز وحلا رباع رب حجل : لاق اهلا لا دف نب دن رم تعم لاق بيبح يبأ

 دهع ىلع ةلعفن اتك اَنِإ : ةبقع لاقف . برغملا ٍةالَص لبق ٍنيَمعكَر عري « ميمّت يبأ نم كِبجمعأ

 .«لغشلا : لاق ؟نالا ٌكُعْنمَي امف : ٌتلق « دایک هللا لوسر

 الب ّيبنلا نع امهنع هللا يضر ةشئاعو ٌنسنأ ُةَركذ , ةعامج لفاوذلا ةالص باب 5

 ين ربخأ :لاق باهش نبا نع يبأ انثّدح ميهاربإ نب ؛ ُبوقعَي انَّدح ٌقاحسإ ينثدح- 6

 E لوسر َلَقَع ُهَنأ» : ٌيراصنألا عيبّرلا نب د

 .[۸۳۹ ۰ ۱۸۹ « ۷۷ : ثيدحلا رظنا] . مهراد يف

de وي 

 نمم ناكو - هنع هللا يضر ّيراصنألا كلام َنب نابتع عوس ُهّنأ دومحم معرف - 7

 ينيب لوحي ناكو « ملاس يني يموُقل يّلصأ تنک» :لوقي - لكك هللا لوسر عم ًارْدَب دهش

 لكي هللا لوسر تجف . مهدجسَم لبق ُهْزايِتَجا يلع شيف ‹ ٌراطمألا ٍتءاج اذإ داو مهتيبو

 ۽ ٌراطمألا ٍتءاج اذإ ليسُي يموق نيبو ينيب يذلا يداولا ّنإو « يرَصَي ثركنأ ينإ : مل تلقف

 لاه فف هذ ذأ اناكم يتيب نم يّلصُتف يتأت َكّنَأ ثذدوف « ُهزايتجا يلع ُنُشَيف

 , ٌراهنلا دشا ام دعب هنع هللا يضر ركب وبأو ل هللا لوسر َيلع ادغق . لعفأس :ةقلك هللا وسر

 ؟َكِتبَب نم يلصأ نأ بحث َنيأ : لاق ىتح ْسِلِجَي ملف « هل ثنذأف كي هللا لوسر َنْذأتساف

 انففَصو « ٌرككف ةا هلل وللا لوسر ماقف « هيف يّلصأ نأ ٌبِحَأ يذلا ٍناكملا ىلإ إ هل ٌتوشأف

 . هل تضم زيرَح ىلع هتف SS ts کھ

 ةلوسرو هلا تسال ياعم داف :مهنم لر لاق .ةارأ ال ؟ٌكالام لعف ام #0

 هللا :لاقف ؟هللا هجو كلذب ىغتبي هللا الإ هلإ ال :لاق ُهارَت الأ « كاذ ْلقَت ال : ب هللا لوسر لاقف

 : قولا لوسر لاق .نيقفانملا ىلإ الإ ةّئيدح الو هُو ىر ام لاَف ْنحن ام « ملعأ َُلوسرو
 ادق دوخ لاق هللا هجو َكلذب يتب هل هللا الإ هلإ ال لاق نم ٍرانلا ىلع َمَوَح دق هللا َنإف

 ةيواعُم ْنب ٌديزَيو اهيف يو يتلا هتوزغ يف - ةي هللا لوسر ُبحاص َبوُيَأ وبأ مهيف ًاموق
 تلق ام لاق ل هللا لوسر يطأ ام هلا : لاق َبوُي أ وبأ يلع اهرکناف - موُرلا ضرأب مهيلع

 e يَمّلس نإ ىلع هلل ENT ىلع كلذ ٌرثكف طق

 0# أ - ِةَج ٍةَّجَحِب ُتلَلْهَأف ُتلَمَقَف « هموق دجسم يف اّيَح ُهْيْدَجَو نإ ةنع هللا يضر ِكلام نب نابع

 ا يما ا ١ داس يب دال ب اينما ترقق ل تر ل رش



 دجهتلا باتك- 5 ۲۸٦

 « ٍثيدحلا كلذ نع ُهتلأس مث « انآ نَم هتربخأو هيلع ٌتمّلس ةالصلا َنِم َّمَلَس اًملف « هموقل

 . ةّرم لوا هينثدح امك هينثدحف
.] 8100 ATA «< 1۸7 « TY « 117560 » 575 [ثيدحلا رظنا: 

 تيبلا يف عٌؤطّتلا باب-۷
 نع عفان نع هللا ِديبعو َبوُيَأ نع ٌبيَمُو انثّدح داّمح نب ىلعألا دبع انثدح - ۷

 ¢ مکتالص نم مكتويب يف اولعجا» : ا هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ّرمع نبا

 .«ًاروبق اهوذخّتت الو

 ٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . بويأ نع باهولا ٌدبع ُهَعَيات



 YAY لاو كم يسهم ف ةالصلا ليقف ناتكذ +
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 ةنيدملاو ةكم دجسم ىف ةالصلا لضف باتك- ١

 ةنيدملاو َهَّكَم ٍردِجسَم ىف ةالصلا لضف باب ١

 :لاق َةَعّرَق نع كلملا دبع ينربخأ :لاق ٌةبعش انّنَّدح رمع نب صفح انثّدح _ ۸
 يتنث لَو ئبنلا عم ازغ ناكو ٠ ايب ئبنلا نَم ٌتعمس» :لاق ًاعّبرأ نع هللا يضر ديعس ابأ تعمس

 .[085 : ثيدحلا رظنا] . «ةوزغ ةرشع

 ٍنع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعس نع يرهُزلا ٍنع نايفُس انئّدح ئيلع انثّدح 489

 دجسمو ١ مارحلا دجسملا :ٌدجاسَم ةث ةثالث ىلإ آلإ لاحذلا شت الا :لاق ايي يبنلا

 نب هللا ٍديِبعو حابَر نب ٍديز نع كلام انربخأ :لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح _ ۰
 هك اا عو وا 3 5 0 0 6 5 ۶
 ةالص» : لاق ةي ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ّرغألا هللا دبع ىبأ نع ٌرغآلا هللا دبع يبأ

 . «مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف

 ٍءابُق جسم باب- ١

 يفر دعى ذأ نان وعش ربا انريعل ادع ني نلعب عيا رإ نإ طرشي دس 153
 یحض اهُمّدقَي ناك هنإف ةكم ُمَدْقَي موي : نيموي يف الإ ئحضلا ّنم ي امهنع هللا

 لك هيټأي ناك ةنإف ءابق دجسم يتأي مويو « ماقملا فخ نيٿعکَر يلصُ مٿ : تیبلاب ٌفوطيف

 نأ تدخن ناكو :لاق .هيف َيَلصُي ىتح ُهنم َّجْوْخَي نأ ًةرك دجسملا لحد اذإف « ِتبَس

 ۷۳۲٣۰[. ۱۱۹۲ ۰ 1197 : يف هفارطأ_ ١١9١ ثيدحلا] ٠ (ًايشامو ًابكار روزي ناك وی هللا لوسر

 نأ ًادحأ عتمآ الو « نوعنصَي يباحصأ ُتيأر امك عتصأ امّنإ' : لوقي ناکو :لاق ۲

 .«اهبورُع الو سمشلا ٌعولَط اووحتت ال نأ ريغ « راهن وأ ٍليل نم َءاش ٍةعاس يأ يف يّلصُي

 .[ 69 2 مهمه « ٥۸۲ : ثيدحلا رظنا]



٠ A۸ةنيدملاو ةكم دجسم ىف ةالصلا لضف باتك-  

 1 ا :لاقامهتعألا يضر معز

 ١١91١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . ؛هّلعفَي ةنع هللا يضر وللا ٌدبع

 ًابكارو ًايشام ِءابق دجسم نايتإ باب - ؛

 هللا يضر رمع نبا نع عفان ينئّدح : لاق هللا ِديِبُع نع ىبحي انئَّدح ٌدّدسم انئّدح 4

Eعفان نع وللا ديب انّدح١ :ريمل ادا «ًايشامو ًابكار ًءابق ينأي كي عربنلا ناك»  

 .[119 21191 :ثيدحلا رظنا] ٠ .2نيتعكَر هيف

 ٍرينملاو ربقلا َنيِب ام لضف بابه

 يمت نب داب نع ركب يبأ نب هللا ٍدبع نع كلام انربخأ فسوي نب هللا بع انئّدح 4١١ه

 ةَضوَر يرئنمو ينبت نيب اما : لاق الب هللا لوسر ّنأ هنع ُهللا يضر ةزنزاملا ٍديَر نب هللا دبع نع

 . ؛ةّنَجلا ضاير نم

 نع ِنمحرلا دبع نب ٌبيَبُح ينئّدح :لاق هللا ٍديِبُع نع ىيحي نع ٌدَّدسم انثّدح ١1١5
 ةضوَر يرّبنمو يتيب نيب ام" : لاق ايب يبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريره يبأ نع مصاع نب صفح

 . [750 « 5088 2 ۱۸۸۸ : يف هفارطأ ١95 !  ثيدحلا] . «يضوخ ىلع يرئنمو ةنجلا ضاير نم

 سرقملا تيب دجسم باي"

 :لاق دايز ىلوم مرق ثعمس كلملا نعنع بش انثّدَح ديلؤلا و بأ انثذح 13

SS 

 .ىحضالاو رطفلا : نيَموَي يف َموُص الو . .مرحَم وذو وأ اهُجوّر اهعم الإ ِنيَموي ةأرملا ٍرِفاسُن ال

 N . بْرغت ىتح ٍرصعلا دعبو « ُسسمشلا علطت ىتح حبلا دعب : ٍنيتالص َدعب ةالص الو

 . «يدجسَمو « ىصقألا دجسمو « مارحلا ٍدجسَم : َدجاسَم ةثالث ىلإ الإ لاحّولا

 .[۱۱۸۸ « ۵۸٩ :ثيدحلا رظنا]



 ١ ةالصلا ىف لمعلا باتك- ۲۸۹

 ةالصلا ىف لمعلا باتك- ١

 ةالصلا رمأ نم ناك اذإ ةالصلا يف ِدّيلا ةناعتسا باب ١

 عضوو َءاش امب هِدَّسج نم هِتالص يف لجرلا ُنيِعَبسَي : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 الإ ٍرَسيألا هغصُر ىلع ُهفك هنع هللا يضر ٌعولع عضوو . اهعفرو ةالصلا يف ٌهتوُسنلق قاحسإ وبأ

 .ًابوث َصِلصُي وأ ًادلج كح نأ

 e E E ين نيو قرن يال
 ةنوميُم دنع تاب هنأ» :امهنع هللا يضر سابع نب هلا دبع نع ةربخأ هنأ سابع نبا
 عجطضاو ةداسولا ضرع ىلع ُتعَجطْضاف : لاق - ةتلاخخ يهو - اهنع للا يضر َنينمؤملا ٌمأ

 وأ يلقب ةلبق وأ ليللا تفصتنا ىتح ثلا لوسر ًمانف « اهلوط يف ُهذهأو كيلا لوسر

 رشعلا أرق مث « هديب ههجو نع مونلا حسمف َسلجف كيل هللا لوسر ظقيتسا ّمث « ليلقب هَدعِب
 مق مل« غض نسحاف اهم اطر ونا نش یل مق عل ٠ ارم لآ روس عهاوخ تایل

 ٌتبهذ مث ٠ علص ام لثم ُتعنّصف ُتمقف :امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع لاق . ا

 اهلتفي ىنمُيلا يندب ّدخأو « يسأر ىلع ىنمُيلا هدي ال ثلا لوسر ٌعضوف « ينج ىلإ ٌثمقف

 م ٍنيتعكر مٿ < ٍنيتعكر مث < ٍنيَتعكر مث < ٍنيتعكر مث ؛ ٍنيتعكر مث ٠ نیتعکَر ىلصف هديب

 ىّلصف جرخ مث « نيتفيفخ ِنيَتعكَر ىَّلصف ماقف « نّدؤملا ةءاج ىتح عجطضا مث د « رتوأ
 ATE A04 VTA CVT 14۹ TAA «AVY AY «IYA NY] : ثيدحلا رظنا] . «َحبصلا

 ةالصلا يف مالكلا نم ىهنُي ام باب۲

 نع قلع نع ميهاربإ نع شمعألا انئاح ليَ نبا ان : لاق رمت نبا انثّدح- ١4

 انعَجَر اًملف . انيلع ديف ف ةالصلا يف رهو كو يلا ىلع ملت انك١ : لاق هنع هللا يضر للا دبع

 . الغش ةالصلا يف نإ : لاقو انيلع دي ملف هيلع انمّلس ةيشاجنلا ٍدنع نم

 ۳۸۷١[. « 1115 : يف هافرط_ ١١99 ثيدحلا]



 ةالصلا يف لمعلا باتك- 1۹۰ ١

 ميهاربإ نع شمعألا نع َنايفس نب ُميَرْه انثّدح روصنم نب قاحسإ انثَدح ريمُت نبا انثّدح
a E 

 lt 2000 ل ر :لاق ينايبشلا ورمع يبأ

 ‹ ةيآلا € توكحّصلا لع اوظفلح # :ْتَلَرَن ىتح « ِهتَجاحب ةبحاص اندحآ ملکی < لك يبنلا

 .[1074 :يف هفرط ٠۲۰۰ ثيدحلا] . .«توكّشلاب انرمأف

 ا ا للا

 امف صل ناو ۲ر ب درع ينم لضم يملا عا: لاق ُهنع هللا يضر

 « متئش نإ « معن :لاق ؟سانلا ٌمُؤتف < لكي ئوبنلا سبح : لاقف امهنع هللا يضر ركب ابأ لالب

 ٍفوُفَّصلا يف يشم كَ عيبنلا ءاجف « ىّلصف هنع هللا يضر ركب وبأ َمَدقتف « ةالصلا لالب َماقأف

 نوردت له :ٌلِهَس لاق .حيفصتلاب ُسانلا ًدخأف « ٍلّوألا فصلا يف ّماق ىتح ًآَقش اهُّقْشَي

 اورثكأ اّملف « هتالص يف ٌُتفتلَي ال هنع هللا يضر ركب وبأ ناكو .ٌقيفِصَتلا وه ؟حيفصتلا ام
 مث « هللا ديحف ِهيِدَي ركب وبأ عفرف .كناكَم : هيلإ ٌراشأف < فصلا يف يك ئيبنلا اذإف « تفتلا

 .[584 :ثيدحلا رظنا] . «ىّلصف ايک ئبنلا ٌمّدقتو ٌهَءارو ىَرَقْهَقلا عَّجَر

 ٌملعَي ال وهو ةهّجاوم هريغ ىلع ةالصلا يف َمّلس وأ ًاموق ىّمس نَم باب - ؛
 انثَّدح ٍدمصلا دبع نب زيزعلا ٌدبع ٍدمَّصلا دبع وبأ انّتَّدح ىسيع ْنب ورمَع انثّدح- ۹۲ ١

 : لوقن انك» : لاق نع ُهللا يضر ووعسم نب هللا ٍدبع نع ٍلئاو يبأ نع ِنمحرلا دبع نب ْنيَصَح

 17 :لاقف ةا هللا لوسر هعمسف . ضعب ىلع انّضعَب مليو يكسو ةالصلا يف ُةّيحتلا

 انيلع مالسلا « ةتاكربو وللا ةمحرو عيبنلا اهب َكيلع ٌمالسلا ٠ تابّيطلاو ثاولصلاو هلل ُتاّيحتلا

 نإ مكنإف . هلوسرو هدبع ًادمحم نأ ٌدهشأو هلا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ « َنيحلاصلا هللا دابع ىلعو

 ۔[١۸۳ . 881 :ثيدحلا رظنا] . «ٍضرألاو ءامسلا يف حلاص لل دبع لك ىلع ْمتمّلَس دقف كلذ متلعف

 ِءاسنلل قيفصّتلا بابه

 ةريره ىبأ نع َةَملَس يبأ نع ٌيرهّزلا انثَّدح ٌنايِفُس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح- ۴۳

 . «ءاسنلل ٌقيِفصَّتلاو لاجرلل ٌحيبستلا» : لاق لَك ءئبنلا نع هنع هللا ىضر



 ١ ش ةالصلا ىف لمعلا باتك- 41

 هللا يضر ٍدعَس نب لهَس نع مزاح يبأ نع َنايفس نع عيكَو انربخأ 'ىيحي انثّدح 4

 ٠٠١١[. 0384 :ثيدحلا رظنا] . «ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا» : لكي ئبنلا لاق :لاق هنع

 هب ٌلِزْنَي ٍرمأب َمّدقَن وأ هتالص يف ىَرَقُهَقلا ٌعَجَر نم باب- ٦
 هك يبذلا نع يع نب هس اوز

 نب ُسنأ ينربخأ : ٌیرهّلا لاق : سوي لاق هللا دبع انربخأ دمحم ن رشب ر انثذح

 مهب يَلصُي ةنع هلا يضر كب وبأو ٍنينثإلا موي رجفلا يف مه انيب َنيملسملا ّنأ» كلام

 . فوفص مهو مهيلإ َرظَتف « اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح رس َفشك دق ايك ئبنلا ْمهأَجفف

 َجْوْحَي نأ دیر ال هللا لوسر نأ ّنظو ِهیَبَقَع ىلع نع هللا يضر ړکب وبأ َصكنَف . كحضي مسبق
 هديب َراشأف . هور َنيح لكي يباب احرف ْمهِتالَص يف اونتتفَي نأ نوملسملا مه و « ةالصلا ىلإ

 .» مويلا كلذ َيَفْوُتو . َرتّسلا ىخزأو ةرجُحلا لحد مث .اوُمَتَأ نأ
 1۸١ ١ ۷٥٤[. « 1۸۰ :ثيدحلا رظنا]

 ةالصلا يف اهَدَلَو مالا ِتَعَد اذإ باب ١

 ةريره وبأ لاق :لاق ٌرُمرُه ِنب نمحرلا ٍدبع نع ٌرفعج ينئّدح :ُثيَّللا لاق 0

 ‹ حير ا : تلاق ةعموص يف رهو اهتنبا ةأرما ٍتدانا : لَك هللا لوسر لاق : هنع هللا يضر

 « جيرج اي : تلاق ؛يتالصو يأ مهللا : لاق « جرج اي : تناك يتالصو يّمأ هللا : لاق

 . سيمايملا هجو يف ظني ىتح ٌجيِرُج تومي ال مهلا :تلاق .يتالصو يمأ مهللا :لاق

 :تلاق ؟دلولا اذه ْنَّمم :اهل ليقف « ْتدّلَوف « منَّعلا ىعرت ٌةيعار هتعَموص ىلإ يوت تناكو

 . ْسوُباب اي :لاق ؟يل اهّدلَو نا معزت يتلا هذه َنيأ :ٌجيرج لاق . هتعَموص نم لزن جيرج نم

 .[4350 8493: ۲٤۸۲ :يف هفارطأ ١١١5 ثيدحلا] . منعا يعار : لاق ؟كلوبأ نم

 ةالصلا يف ىصَحلا حسم باب-۸

 نآ» :ٌبيقيعُم ينثّدح : لاق ةملَس يبأ نع يح نع ڻابيش انثدح مَع وبأ انثّدح دح _ ۷

 .«ةدحاوف ٌالعاف تنك نإ : لاق ُدْجسَي تح َبارتلا يوسُي ٍلُجَولا يف لاق ويي يبنلا

 ٍدوجسلل ةالصلا يف بولا طسَب باب - 9

 ِكلام نب سنأ نع هللا دبع نب ركب نع ٌبلاغ انٿدح ڙشپ E لاق ٌدَّدسم انئّدح ۲۰۸

 َنَكَمُي نأ اندحأ عطتسي مل اذإف « ٌرحلا ةّدش يف ايب ئبنلا عم يّلصُي اًنك» : لاق ُهنع هللا يضر

 وم

 ۳۸١ ٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . هيلع دجسف هب وث طسب ضرألا نم ُههجَو



 ةالصلا ىف لمعلا باتك- ۲۱ ش 4۲

 ةالصلا يف لمعلا َنم ٌروجَي ام باب- ٠

 ةشئاع نع َةملَس يبأ نع ٍرّنلا يب أ نع كلام انَنَدح ةملسَم نب هللا بع انئدح _ ۱۲۰۹

 « ينّرمَغ جس اذإف « يلصُب وهو 6 عيبنلا ٍةلبق يف يلجر ئ ٌدمَأ ثنك» :تلاق اهنع هللا ىضر

 ۰ . «اهتددَم ماق اذإف < ا

 ل ا لا والا

 ةريره يبأ نع دايز ِنب ٍدمحم نع ٌةبعش اَنَنَدح ٌةبابَش انئَّدح ٌدومحم انئدح 2

 عطقتيِل يلع دشف يل َضَرَع ناطيشلا نإ :لاق ةالص ىّلص هنآ لَو ئبنلا نع» : هنع هللا يضر

 اورظنتف اوحبصُت ىتح ةيراس ىلإ ةقثوأ نأ ٌتممه ذقلو « ُهّعَذَف ةنم هل هللا يننكمأف ٠ يلع ةالصلا

 4 اعبر ضي ال اھم یل بو یل رفع ر : مالسلا هيلع َناميلس لوق ٌتركذف « هيلإ

 : هللا لوق نم ةغدفو هتقنخ يأ « لاذلاب هُثعَّدف : ليش نب ُرصّنلا لاق مث «اتساخُهلا هدر
 . ءاتلاو نيعلا ديدشتب لاق اذك هنأ الإ « هُّثعَدَف باوصلاو . َنوعفدُي يأ 4توُعَدي موي ©

 ٤١١[. : ثيدحلا رظنا]

 :ةداتق لاقو ةالصلا يف ةبادلا ٍتتَلَقنا اذإ باب-١

NNE 

 لاقت زاوهألاب اتک» :لاق سيق نب قرزألا انَثَّدح ٌةبعش انكّدح مدآ انثذح 05

 ةادلا ِتّلَعجف « هديب هتباد ماج اذإو « يّلصُي لجو اذإ رهن فرج ىلع انأ انيبق ٠ ةبروركلا

 : لوقي جراوخلا ّنم لجر لعجف ئيملسألا ةّررب وبأ وه : ةبعش لاق - اهعبتي لعجو « ةعزانت
 عم توزع ينإو « مكلوق تعمس ينإ : :لاق ٌحيشلا ٌفرصنا اًملف . خيشلا اذهب لعفا مهّللا

 ْنأ تنك ْنِإ ينإو « ُريسيت ُتدهَشو « ًاينامث وأ ٍتاوزغ ٍعَبَس وأ ٍتاوزغ تس هللا لوسر

 . ىلع ٌقْسَيف ف اهفلأم ىلإ م جرت اهّعَدأ نأ نم ىلإ ٌبحأ يتباد عم عجارأ

 1١۲۷[. : يف هفرط_ ٠۲١١ ثيدحلا]

 : لاق ةورُع نع ٌيِرهُزلا نع ُسنوي اًنربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقم نب دمحم انثّدح 5 ۲

 عفر مث < « َلاطأف عكر مث « ةليوط ٌةَروس ًارقف لب عيبنلا ماقف « ٌنسمشلا ِتَفَسَح» :ةشئاع تلاق

 مث ةيناثلا يف ٌكلذ لعف مث « دجسو اهاضق ىتح عكر مث ‹ ئرخأ ةروُسب حَتفتسا هت « ُهّسأر

 يماَقَم يف تير دقل . مكنع َجَرْفي ىتح اوُلصف كلذ متيأر اذإف ٠ للا ٍتايآ نم ٍناَْيآ امهنإ : لاق

 كلم نزار ج لا نم انطق دكا نأ درا ىف ينتيأر دقل ىتح « ُهُنْذَعُو ٍءيش لك اذه



 4۲ ةالصلا ىف لمعلا باتك-١

 َنب ورمع اهيف ثيأرو « ُترّخأت ينومتيأر َنيح ًاضعب اهضعب ْمطحَي منهج ثيأر دقلو « مّدقتأ

2< 

 . «ٌبئاوسلا َبِّيَس يذلا وهو وحل

 .[ £٤ °1 21 °1 ۱۰0۷ 10۰۹0۰0 (0۱۰01 ه21١ ٠١5501١501١١54 :ثيدحلا رظنا]

 ةالصلا يف خفنلاو قاصُلا نم ٌروجَي ام باب- ١١
 ٠ ع ۰ و * هاا 000 ت وعو
 . فوسك يف هدوجس يف هيي ٌموبنلا خفن : ورمع نب هللا دبع نع ٌركذُيو

 هللا يضر َرمُع نبا نع عفان نع بويأ نع ٌداّمح اننّدَح برح نب نامي انئدح_ ۴

 هللا نإ : لاقو ٍدجسملا لهأ ىلع ظّيختف ؛ ٍدجسملا ةلبق يف ٌةماخُن ىأر يي يبنلا َّنأ» :امهنع

 . (هديب اهّيحف لر مث مخي ال :لاق وأ قربي الف هتالص يف ٍناك اذإف « مكدحأ لق

 .هراسي ىلع قزبيلف مكذحأ قرب اذإ : امهنع ُهللا يضر رمع نبا لاقو

 .[ال07 « 5٠05 : ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق ٌثعمس : لف بر دع ان ا يصف اع 114

 ‹ هنيمي نع الو هيدي َنيِب َّنقّزِبَي الف « ُهّبر يجانُي هَلِإف ةالصلا يف ناك اذإ : لاق هيي يبنلا نع

 .«ىرسللا همدق تحت هلامش نع ْنكلو

 AYY «oY] مالا لال 11741١75506575١ :ثيدحلا رظنا]

 ةتالص ْدُسْفَت مل هتالص يف ٍلاجّرلا نم ًالهاج َقْفَّص نَم باب- ٠

 . ةا حربنلا نع هنع هللا يضر ٍدعَّس نب َلِهَس هيف

 َسابالف  َرّظتناف نِظَتنا وأ ْمّدقت يَّلصملل ليق اذإ باب- 4

ET TT 110° 

 ليقف « مهياقر ىلع ِرَكّصلا ّنِم مهرْزَأ ودقاع مهو كي :ربنلا حم نمانلا ناك» :لاق

 .[( 418 ا” : ثيدحلا رظنا] ٠ ا ل YS ءاسنلل

 ةالصلا يف 00 00 ١

 تمس اتع الف ؛ لع ری اسلا يف وهو 48 يلا لع مسا دكا ا

 ١١۹۹[. :ثيدحلا رظنا] ٠ شش ةالصلا يف لإ : لاقو يلع در ري ملف هيلع



 ةالصلا يف لمعلا باتك- ۹٤ ١

 جابر يبأ نب ِءاطع نع ٍريظْنش نب ُريثك انثَّدح ثراولا دبع انئّدح ٍرمْعَم وبأ انثدح دح_-١١1١/

 مث « ُتّقلّطناف « هل ةجاح يف كيل | لوسر ينثعب : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 0 ىلع دري ملف هيلع ٌتملسف ةا ئبنلا ُثيتأف « اهّثيضق دقو ٌتعجر

 دري ملف هيلع تملس مث هيلع ُتأطبأ ينأ يلع َدَجَو هلي هللا لوسر لعل : يسفن يف ثلقف « هب

 َدُرَأ نأ ينَعَنَم امّنإ : لاقف يلع ٌَدرف هيلع ُتمّلس مث .ىلوألا ةّرملا نم ٌدشأ يبلق يف عقوف « يلع

 . «ةلبقلا ريغ ىلإ ًاهجوتم هتلحار ىلع ناكو . يلصأ تنك ينأ كيلع

 هب لذي ٍرمأل ةالصلا يف يديألا عفر باب- ١

 : لاق هنع هلا يضر اع نب له نع مزاح يبأ نع زيزعلا دبع انّنَدح بيق انثدح- ۱۸

 نمانأ ا و ا غ ا ا ا ف

 امهنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ لالب َءاجف « ةالصلا ٍتناحو ةا هل | لوسر َسبُحف « هباحصأ نم

 ؟سانلا َّمُوَت نأ كل لهف « ةالصلا ٍتّناح دقو َسِبُح دق يب هللا لوسر لإ « ركب ابأ اي :لاقف
 ءاجو « سانلل َرّيكف ةنع هللا يضر ركب وبأ َمّدقتو ةالصلا ُلالب ماقأف .َتئش نإ معن :لاق

 حيفصتلا يف ُسانلا دخأف « ففَّصلا يف َماق ىتح اقش اهّقْشَي ٍفوفّصلا يف يشمَي ةي هللا لوسر
 « هتالص يف تفي ال ةنع هللا يضر ركب وبأ ناكو : لاق - قيفصتلا وه حيفصتلا : َلِهَس لاق -

 ركب وبأ عفرف « يلصُي نأ ُهرمأي هيلإ راشأف ٠ لي هللا لوسر اذإف ‹تفتلا ثسانلا َرْثكأ اًملف
 مّدَقتو ‹ فصلا يف ماق ىتح ٌةَءارو ىرقُهَقلا م عجَر 2 هللا دمحف هدي هنع هللا يضر

 نيح مكل ام « ُسانلا اهُيأ اي :لاقف سانلا ىلع َلبقأ غرف اًملف . سانلل ىَّلصف ةا هلا لوسر

 SS ءاسنلل حيفصتلا امنإ « حيفصّتلاب متذخأ ةالصلا يف ٌءيش مكبان

 یلص ْنأ ٌكّنم ام « ركب ابأ اي :لاقف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ َتفَتلا مث . هللا احبس قيل
 يدي نيب يلصُي نأ ةفاحق يبأ نبال يغب ناك ام : ركب وبأ لاق ؟كيلإ ٌترشأ نيج سانلل

 17١4[. 0150105415 :ثيدحلا رظنا] . ا هللا لوسر

 ةالصلا ىف رّصخلا باب- ١١

 ُهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍدمحم نع بويأ نع ٌداَمَح انّثَّدح ِنامَعّنلا وبأ انثّدح- 49

 ِنع ةريره يبأ نع َنيريس ِنبا ٍنع لاله وبأو ٌماشه لاقو .«ةالصلا يف ٍرِصَخلا نع َيِهْنا :لاق
 ٠١١١[. :يف هفرط_١١؟5١ ثيدحلا] . ةي جوبنلا



 ١ ةالصلا ىف لمعلا باتك- 40

 ةريره يبأ نع دمحم اند ماشو انئّدح ىبحي انَنّدح يلع نب وُرمع انئدح _- ۰
 ١١١۹[. :ثيدحلا رظنا] . «ًارصتخم لُجَولا يّلصُي نأ يه : لاق ُهنع هللا يضر

 ةالصلا يف َءيشلا ٌلجرلا ٌرِكْفُي باب- ۸

 .ةالصلا يف انأو يشيَج ُرّهِجَأل ينإ : هنع هللا يضر دمع لاقو

Sa aS Eنبا ينربخأ :  

 قل هي ل د فام ورح. كس يب لع ل اش

 ٌترَمأف « انّدنع  َتيِبَي وأ - َّيِسِمُي نأ تهركف انّدنع ًاربت  ةالصلا يف انأو  ٌتركَذ :لاقف

 48١[. :ثيدحلا رظنا] . «هتمسقب

 ةريره وبأ لاق :لاق جرعألا ٍنع ٍرفعَج نع ثيللا انََدح ريكي نب ىبحي انئّدح ّدح 0 ۲

 SS : لك هللا لوسر لاق هنع هللا يضر

 e e أ بيث اذإف < لبقأ ٌندؤملا تكس اذإف ٠ َنيذأتلا

 0 نمحرلا ِدبع نب ةملس وبأ لاق .«ىَّلص مك يردّ ال ىتح ٌرُكذَي ْنُكَي مل ام ْرُكذا هل
 ا ا

 ٦٠۸[. :ثيدحلا رظنا]

 نع بئذ يبأ نبا ينربخأ :لاق َرمع نب ٌنامثع انثّدح ىتثملا نب دمحم انثّدح _ ۳
 ٌتيقلف .ةريره وبأ َرثكأ :سانلا لوقي» :ةنع هللا ىضر ةريره وبأ لاق :لاق ٌيرُبقملا ٍديعس

 . ؟اهدّهشت مل :تلقف . يردأ ال :لاقف ؟ةمَتَعلا يف ةحرابلا لكي هللا لوسر أرق مب :ُتلقف ًالجر

 .«اذكو اذك ةروس أرق « يردأ انآ ْنكل : تلق . ىلب :لاق



 ا ا ا

 وهسلا باتك- ۲

 ةضيرفلا يّتعكَر نم ّماق اذإ وهسلا يف ًءاجام باب ١

 نر نبع نع تاهت نبا نع ما يب , كلام اترا فسؤي نب هللا دبع انثدح -7614

 ضعب نم نيتعكَر دي ولا لوسر انل ىلص» : لاق ُهنأ نع هللا يضر ةنيَحُب نب هللا دبع نع جرعألا

 لبق ريك ةَميلست انتو ُهَتالَص 'یضق اًملف . ةعم سانلا ماقف « ْمِلجَي ملف ماق مث « ٍتاولصلا

eSکک  IAT A1۹: a 

 ر ن وت یش ل عاف يضرب لا عزم ا

.)١7715 CAT“ CATA : ا 

 ًاسمُخ یلص اذإ باب - ١

 هللا ٍدبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع مكَحلا ٍنع ةبعش انّثّدح ٍديلولا وبأ انئّدح دح -_ 5

 :لاقف ؟ةالصلا يف َديِزأ : هل ليقف « اسمح َرِهّظلا ىلص ةي هللا لوسر ّنأ» : هنع هللا يضر

 50١ «٠ 5١4[. :ثيدحلا رظنا] . (مّلس ام دعب نيتدجس َدجسف « اسمح َتِيَلص : لاق ؟كاذ امو

 لَّوطأ وأ ةالصلا ٍدوجُس لثم نيَتَدجس ّدجسف ثالث يف وأ ٍنيَتعكَر يف ّملس اذإ باب -

 هللا يضر ةريره يبأ نع َةملَس يبأ نع ميهاربإ نب دعس نع ٌةبعش انَثّدح ُمدآ انثّدح دح /

 ةالصلا :نيديلا وذ هل لاقف « َمّلسف - رصعلا وأ - رهظلا لي ئبنلا انب ىَّلص» : لاق هنع

 نيتعکَر ىلصف . . معن : : اولاق ؟لوقي ام قحأ : هباحصأل ءا ئوبنلا لاقف ؟ْثّصقنأ هللا لوسر اي

 ترلان لص س لآن د ةورغ تيارؤو كع لاق .(ٍنيتدجس جس مث « نير

 . اكو يبنلا لعف اذكه : لاقو نيتَدجس َدجَسو يقب ام ىلص مث « ةلكتوةلسف نيتعكَر

[V0 VIE EAT : كيدتلا ظنا 



 ۹۷ وهسلا باتک - ۲

 وهّسلا يتّدجس يف ْدَّهْشَتَي مل نم باب - ؛
 .دّهشتي ال :ٌةداتق لاقو .ادهشني ملو ٌنّسحلاو ٌنمنأ مَّلسو

 ةميمت يبأ نب َبوُيأ نع ست نب كلام انربخأ تسوي نب هللا دبع انثدح _ ۸

 نم ٌفرصنا ةي ولا لوسر ّنأ» : نع هلا يضر ًةريره يبأ نع َنيريس ِنب ٍدمحم نع ينايتخسلا
 قصا لك هللا لوسر لاق ؟هللا لوسر اي تيس مأ ةالصلا ٍتَرصقأ ٍنيدّيلا وذ هل لاقف « ٍنيتنثا
 ا لس مث « نييَرخُأ ِنيتتثا ىّلصف لكي أ هللا لوسر ماقف .معن :ُسمانلا لاقف ؟نيدّيلا وذ
 .«عفر مث « لّوطأ وأ هدوجس لثم دجسف

 ىف :دمحمل تلق» :لاق ةمقلع ¿ نب َةَمَْلَس نع ٌداَمَح انّتَدح برح ُنب ٌلاميلس انثّدح

EE EE1  
 .[۱۲۲۷ الاه ٤۸۲ ۷۱٤ : ثيدحلا رظنا]

 وهسلا يتَدجس يف ُرّبكُي نَم بابه

 هللا يضر ةريره يبأ نع ٍدمحم نع ميهاربإ ُنب دير اننَدح رمع نب صفح انثدح- 4

 ا ا ٠ TE ري عسل :لاق هنع

 ؟ةالصلا ٍترصقأ راف « سانا اش چرخو« ایف هع اقل يضر زو

 E NB E ا ا ا لاق

 . ريكو ُهّسْأر عفر مث « لوط وأ ودوجس ٌلثم دجسف ٌربكف ُهّسأر عضو عن < « ريكف ُهَسْأر

 ؛ 587 : ثيدحلا رظنا] ۷۱٤ ۰ ۷۱١ ۰ ١17١7863١7151 (.

 ي نب هلا دبع نع جرعألا نع باهش نبا نع تال دبعس نب انذح- نفح

 ٌسولُج هيلعو رهظلا ةالص يف ماق كيلا لوسر َّنأ» : ٍبلّطملا ٍدبع ينب فيل ّيدَسألا

 ” سس يي ل

 .«سولجلا ّنم يس ام م ةعم

 .[١7١؟5 21775 ١ ۸۳۰ 2859 : ثيدحلا رظنا] . ريبكتلا يف باهش نبا نع جيرج ُنبا ةعَبات



 وهسلا باتك- 1 0

 ٌسلاج وهو ٍنيَنَدِحس َدِجَّس- ًاعبرأ وأ ًاثالث  ىّلص مك ٍرْدَي مل اذإ باب”
 نب ىيحي نع ُعيئاوّنسّدلا هللا دبع يبأ نب ُماشه انّكَدح ةلاضق ُنِب داعم انثّدح - 6١

 يدو اذإ» : لَك هللا لوسر لاق : :لاق ُهنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع ةملَس يبأ نع ريثك يبأ

 اهب َت 93 اا 3 لبقأ ناذألا يضق اذإف 3 َناذألا عمسي ال ىتح ٌطارَض و ناطيشلا َربدأ ةالصلاب

 نكي مل ام ۔اذکو اذك كذا : لوي وتلا ر طخ ىتح لبق ُبيوَُتلا يضق اذإف « ربدأ
 - ًاعبرأ وأ ًاثالث - ىلص مك مكدحأ ِرْدَي مل اذإف . ىّلَص مك يرد نإ ْلُجرلا لي ىّتح - كَ

 ١[: 77705504 :ثيدحلا رظنا] . «ٌسلاج وهو نیّتَدجس ْدُجسَيْلف

 عوطتلاو ضرفلا يف وهّسلا باب -

 .هرتو دعب نيتدجس امهنع هللا يضر سابع نبا دجسو

 نب ةملس يبأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح 7 ۲

 ءاج يّلصُيَم ماق اذإ مكدحأ َّنإ) : لاق وا هل هللا لوسر ّنأ نع هللا يضر ةريرُه يبأ نع نمحرلا ٍدبع

 وهو نيتدجس ُدُجِسَيْلف مكُدحأ كلذ دَجَو اذإف 4 یلص مك يردّ ال ىتح هيلع َسَبَف ٌناطيشلا

 ١71[. 01577508 :ثيدحلا رظنا] . «ٌنسلاج

 َعَمَتساَو هديب َراشأف يَّلصُي وهو َمَّلُك اذإ باب - 8

 نع ريکُب نع وُرمع ينربخآ : لاق بهَو نبا ينئّدح : لاق َناميِلّس نب ىيحي انثّدح- ۳۳

 ُهولَّسرأ مهنع هللا يضر َرهزأ نب ِنمحرلا ٌدبعو ةمَرْخَم نب ٌرّوسملاو ساّبع نبا نأ» رک

 ةالص دعب ِنيَتعكَرلا نع السو اعيمج اَِم مالسلا اهيلع ارقا : اولاقف اهنع هللا يضر ًةشئاع ىلإ

 نبا لاقو « اهنع ىهن ایک 6 عيبا نأ انَقَلَب دقو « امهتيلصت كأ انربخأ نإ : اهل لقو رصعلا

 ةشئاع ىلع ثلخدف :ٌّبيرُك لاق . E E تسكر : سابع

 مهثربخأف مهيلإ ُثجرخف .ةَملَس َّمأ لس :تلاقف « ينولسرأ ام اهتغلبف اهنع هللا يضر

 هللا يضر ةملس أ تلاقف « ةشئاع ىلإ هب ينولسرأ ام ٍلثمب ةملس ّمأ ىلإ ينوُدرف « اهلوقب

 ىلع لخد مث ‹ ّرصعلا ىلص َنيح امهيلصُي ةتيأر مث ٠ ‹ اهنع ىهنَي ب ئبنلا تعمس :اهنع

 : هل يلوق هبنججب يموق : تلقف ةيراجلا هيلإ تلسرأف راصنألا ّنم مارح ينب نم ٌةوسن يدنعو

 هديب ٌراشأ نإف « امهيلصُ كلارأو ٍنيَئاه نع ىهنت َكتعمس هللا لوسر اي ةملس ٌمأ َكل لوقت

 e لاق ٌفَرصنا اًملف . ةدع نرخ اساف « هديب راشاف < ةيراجلا تلعفف . نع يرخأتساف



 ۲۹4 ا

 ES 21508 ثيدحلا] «ناتاه امف 0 ٠

 ا ئبنلا نع اهنع هللا يضر ةملس مآ نع ٌبيَرُكةلاق .ةالصلا يف ةراشإلا باب -4

 نب له نع مزاح يبأ نع نمحرلا دبع نب ُبوَقعَي انئَدح ٍديعس نب ةبيِتُق انثداح دح د ٤

 مهيب ناك ٍفوع نب ٍورمع ينب لآ ُهَملَب كش هللا لوس نأ :ةنع هللا يضر ٌيدعاسلا ٍدعَس

 ٍتّئاحو الڳ هللا لوسر سبُحف « ُهَعَم سانأ يف مهتيب حلصُي لكي ر هللا لوسر جّرخف « ٌءيش

 دق اي هللا لوسر لإ « ركب ابأ اي :لاقف ُهنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ ٌلالب َءاجف « ةالصلا

 مّدقتو « لالب ماقأف . Î لاق ؟س e الفلا تتاح دقو« جيش

 يف ماق ىتح ٍفوُفَّصلا يف يشمَي يل وللا لوسر ءاجو « سانلل ٌربكف ُهنع هللا يضر ركب وبأ

 املف « هتالض يف تِ ال نع هللا يضر ركب وبأ ناكو « ٍتيفصّتلا يف ُسانلا ٌدخأف « فَّصلا

 عفرف « َىَّلِصُي نأ ُهدمأي ِِلكي هل هللا لوسر ِهيلإ َراشأف « ةا هللا لوسر اذإف « تفتلا سالا ٌرثكأ
 مدقتف ١ فصلا يف ّماق ىتح ةَءارو ىرَمْهَقلا حجرو « هللا دوحف ويدي ُهنع للا يضر ركب وبأ

 نيح مكلام « ُسانلا هيأ اي : لاقف سائلا ىلع لبقأ غرف اًملف ٠ سانلل ىلصف كي أ هللا لوسر
 هتالص يف ءيش ُهَبان نم « ءاسنلل قيفصتلا امنإ « قيفصّتلا يف متذَحأ الا يف يش محلب

 « ركب ابأ اي .تفتلا الإ هللا احبس لوقي َنيِح ٌدحأ ُهْعمسَي ال هنإف « هللا َناحبُس :َلُّيَلف

 نبال يغبنَي ناك ام : هنع لا يضر ركب بأ لاقف ؟كيلإ ثرشأ يح سانلل يص نأ كتم ام
 .[ 1118411 :ثيدحلا رظنا] . یک هللا نشر ید نیب ىليمب نأ فاسق یا

 نع ماشه نع ٰيروثلا اناح بهو نبا ينئّدح : لاق َناميِلُس نب ىيحي انثدح

 e ا ل ةشئاع ىلع ٌتلخَد» : تلاق ًءامسأ نع ةمطاف

 معن : يأ اهسأرب تلاقف ؟ةيآ : تلقف . ءامسلا ىلإ اهسأرب ثراشأف ؟سانلا ناش ام : ٌتلقف

 :ثيدحلا رظنا] ٩۲۲ 185 › ۸1 ٠١69ل .۱۰0٤ 1 61

 اهنع هلا يضر ًةشئاع نع ويبأ نع ماشه نع كلام ين لح لاق ليعامسإ انثذح لح -_ 5

 هاو: ىلصو# اسلا كاش ھو تيب يف اي هللا لوسر ىلص» : تلاق اهنأ اب يبنلا جوز

 عكَر اذإف « هب َمَتْؤُيِل مامإلا لعج امّنِإ : لاق ٌفرصنا اًملف . اوسلجلا ِنأ مهيلإ َراشأف « ًامايق موق

 .[1117 ١ 544 :ثيدحلا رظنا] .«اوعفراف َمفَر اذإو « اوُعكراف

 2: دا
 نيف %*



 زئانجلا باتك ”  الكشي

 هللا الإ ةلإ ال مالك ٌنِخآ ناك نمو « زئانجلا يف باب- ١
 | حاتفم سیل ْنكلو « یل : لاق ؟هللا الإ هلإ ال ةنجلا حاتفم َسيلأ : ِهْبنُم نب بهّول ليقو

 . كل خفي مل آلإو « كل حف نانسأ هل حاتفمب تج نإ ٌنانسأ هل

 ٍنع ُبّدحألا لِصاو انثدح ٍنوميَم نب يدهم انَنَدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - ۷

 يّبر نم ِتآ يناتأ» : ي لا هللا لوسر لاق :لاق نع هللا يضر ر يبأ نع ٍديَوُس نب روم

 ناو ٌتلقف . ا لح ايش طا درشت ل يتفأ نم تام نم هنأ يل رش :لاق وأ - ينرخأف

yT 

[VEAVY co TELE 54175 TTA « AYY « ۴1۲۲ « ۲۳۸۸ › 1٤۸ : [يف هفارطأ _ ۱۲۳۷ ثيدحلا 

 يضر وللا دبع نع ٌقيقش انتدح شمعألا انَّّدح يبأ انثدح صفح نب ُرمُع انثّدح - ۸
 َتام نم :انأ تلقو .رانلا لحد اعيش هللاب رشي تام نَم» : ي هللا لوسر لاق :لاق ُهنع هللا

 .[174817 « ٤٤۹4۷ :يف هافرط_ ۱۲۳۸ ثيدحلا] . ؛ةَّنجلا لحد ايش هللاب ُكرْشُي

 ٍزئانَجلا عابّتاب رمألا باب- ۲
 نب ٍديَوُس ّنب ةيواعُم ٌتعمس :لاق ثعشألا نع ٌةبعش انَنَدح ِديلَولا وبأ انثّدح - ۹

 عابتاب انرمأ : عبس نع اناهّنو « عبسي ل يبا انَرَمْأ» :لاق ةنع هللا يضر ءارّبلا نع ٍنّرقُم

 درو « ٍمَّسَقلا راربإو « مولظملا رصنو « يعادلا ةباجإو ‹ ضيرملا ةدايعو « زئانجلا

 ¢ جابيّدلاو « ريرحلاو < بهذلا مّتاخو < ةضفلا ةينآ نع اناهنو . e ا

COATA «010 coo (01¥ لغم : ىف هفارطأ - ۱۲۳۹ ثيدحلا] .«قریتسالاو « ءرسقلاو 

[of YT COATT « OAE۹ 



۳۰١ AE O 

 باش نبا ىريخأ لاق هيغازوألا نع املس نبأ نب ودع اند دمحم اتد 5“
 : لوقي لكي هللا لوسر تحمس :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ بتسملا نب دبس ىربخأ *لاق
 و ا مانو را اوا ا كا ىلع لتقل نك
 ١ .«سطاعلا ثيمشتو « ةوعّدلا

 . ليقع نع ُةَمالَس هاورو .دَمْعَم انربخأ :لاق قازرلا دبع ُهَعَباَت

 هنافكأ يف جِردُأ اذإ توملا دعب ٍتّيملا ىلع لوخّدلا باب"

 نويو رمح ينربخأ : لاق هللا دبع انّربخعأ : لاق ٍدمحم نب رش اثدح - ۱-۱۲١

 :تلاق هت ربخأ لي بتلا جور اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ةملس وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع

 ملكي ملف دجسملا لحذف لزن ىتح حنشلاب هنكسم ني هسرف ىلع هنع للا يضر ركب وبأ لبقآ»

 - ةرّبح دري ۍجسُم وهو - لكي يبنلا مكيتف < اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع لخد ىتح َسانلا

 حجي ال « هللا يبن اي يّمأو ٽن يبأي : لاقف ىكب مث ؛ ُهلبقف هيلع ٌبكأ ّمث « ههجَو نع َفشكف

 سابع نبا ينربخأف : ةملس وبأ لاق . (اهّنُم دقف ٌكيلع ْثبتُك يتلا ة ةتوملا اَمأ : نيتتوم كيلع هللا

 ا يصر وك ايأ نأ امهنع هللا يضر

 سانلا هيلإ لامف « هنع هللا يضر ركب وبأ َدّهّشتف .'ىبأف « نسِلجا :لاقف .'ئبأف « نملجا

 ند ادق SL ييسر كمان نوب هيلا كانا معارك
 مال e ريع 222 يو

 ِهِلْبَق نم تلح دق لوسر ال دمحم امو # : ىلاعت هللا لاق « توم ال مح هللا َنإف هللا ٌدمعَي ناك

 یزو اچ هلا کشک لن هي 5 هيمِقَع ل تقي نمو مكي لع مدل لِي دل تاک نيا لسرلا

 ةيآلا َلزنأ هللا َّنأ نومّلعَي اونوكي مل سانلا َنأكَل هللاوف .4 : نارمع لآ] 4َيِركحدسلأ هلآ

 . «اهولتت الإ رسب ْعَمسُيامف « ٌسانلا هنم اهاَقَلَتف « هنع هللا يضر ركب وبأ اهالت یتح
 ۳۲٩۷ 2 559" , 4127 , 446586 ۲ ٥۷۱۰[. : يف هفارطأ_ ١١4١ ثيدحلا]

 ثيدحلا]  ۱۲٤۲يف هفارطأ_ : 7554 , ۳٦۷۰ 4401 515050 55616 911١٠[.

 ينربخأ رو مو ع ا 4۳
 مستقا هنأ هت ربح أ - الب عيبنلا ِتعياب راصنألا ّنم ةأرما - العلا مآ نأ تباث نب ديز نب ةجراخ

 ین يوت يذلا تو مرق ٠ اتایآ يف ةنازتاف نوعظت ب امل انئ زاطف اعر تورجاهما

 « بئاسلا ابأ َكيلع هللا ةمحر : 'ٌتلقف ٠ لكي هللا لوسر لحد هباوثأ يف َّنُفُكو لّسغو يفوت اّملف

 يبأب : تلقف ؟هّمَركأ دق هللا نأ كيردُي امو : ايك ئبنلا لاقف . هللا كمركأ دقل كيلع يتّداهشف



 زئانجلا باتك 7 ۳.۲

 E .نيقيلا ٌةءاج دقف وه اَمأ :لاقف ؟هللا ةمركي ْنَمف « هللا لوسر اي َتنأ

 رك ل لا تلاق . e ا او

 0000 ل

 .[ل018 ۷۰۰٤ الدال 7979 0 ۲۹۸۷ : يف هفارطأ_ ۱۲٤۳ ثيدحلا]

 ٌتمحَس لاق ِرِدَكْنُملا نب دمحم ٌثعمس : لاق ٌةبعش انَثّدح ٍراشب نب دمحم انثّدح- ١65

 ۽ يكبأ ههجو نع َبوثلا فش تلج يب لاما : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج

 وأ کټ : للك ئيبنلا لاقف ٠ يكبت ٌةمطاف ينَّمَع َء ثآعجف « يناهنَي ال يب ئبنلاو « ينوهنيو

 نبا ينربخأ جيرج نبا ُهَعَبات .' و اجا اع ةكيالملا تلازم نيك أل

 .[10806 « 7815 ۱۲۹۳ : يف هفارطأ_ ٠۲٤٤ ثيدحلا] ٠ هنع هللا يضر ًارباج عوس ردکنملا

 ها قوم نا

 ا ا انا يفر عيل

 . «ًاعبرأ ربكو مهب ّفّصف ىَلِصُملا

 كظر كيلا cC TAA’ ITTY 7 نيل CITY رد هس ربما

 ها 2 ؛ ع تيصأف ر . ًةياولا ا : el لاق i ةنع هللا يضر كلام

 اهذخأ مث نافرذََل دايك هللا لوسر َْئيَع َّنِإو - يي ل

 .[۳۷۵۷ , ۳۹۳۰ 3 « ۲۷۹۸ : يف هفارطأ_ ١755 ثيدحلا] ٠ «هل َحِتْفف ةرْمإ ريغ نم ِديلَولا نب

 ةزانجلاب ٍنذإلا باب_ه

 ؟«ينومُشُنَدآ متنك الأ» : لكي عربنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع عفار وبأ لاقو

 نع ئبعشلا نع ايلا ٌقاحسإ يأ نع ايوا أ انربخأ مخ انثّدح - ۷

 وف اك تاق ةر اللا لور ناك داس تاما : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا

 تناكو- انهركف ليللا ناك : اولاق ؟ ينوملعُت نأ مكعنم ام ا نما نلف . اليل

 .[881 :ثيدحلا رظنا] . هيلع ىلصف ُهَربق ىتأف . كيلع قش ا



۳ E N 

 َبَسّتحاف دلو هل تام نَم لضف باب ١

 ٠٠١١[. :ةرقبلا] #تيربّصلأ رتو # : لِجوَّزع هللا لوقو

 :لاق ةنع هلا يضر سنأ نع زيزعلا ُدبعالَدح ثراولا عاد ِرَمْعموبأ انثّدح - 4
 ب مع

 ةّنجلا هللا ُهَلَحْدأ الإ َتْدِحلا اولي مل ثالث هل ىّ ي ملسُم نم سانلا َنِم ام» : كي ئيبنلا لاق

 ۱۳۸١[. : يف هفرط_ ١١44 :ثيدحلا] . (مهاّيِإ هتمحَر لضفب

 نع َناوكذ نع يناهَبصألا نب نمحرلا دبع انثّدح ٌةبعش انئّدح ملسُم انثّدح 1001

 ةأرما امّيَأ :لاقو َنَهَظعوف اع اكل لا زاب بنل َنلق ءاسنلا َّنأ» : نع هللا يضر ٍديعس يبأ

 . «نانثاو :لاق ؟ نانثاو :ٌةأرما ٍتلاق .رانلا َنم ًاباجح اهل اوناك ِدِلَولا َنم ٌةثالث اهل تام
 ١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 ةريرُه يبأو ٍديعس يبأ نع حلاص وبأ ينثّدح يناهبصألا نبا نع : ٌكيِرش لاقو - ۰

 ١١7[. :ثيدحلا رظنا] . «تنجحلا اوغلييمل» : ةريره وبأ لاق « ل 6 ئبنلا نع امهنع هللا يضر

 نع بّيسملا نب ٍديعس نع ّيرهْرلا تعمس :لاك ناينس اخ كح يلع انثدح دح - ۱

 الإ َرانلا َجِلَيف ِدلَولا ّنم ةئالث ملسمل ٌثومَيال» : لاق يب يبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريره يبأ

 . ؟4اهمِراَوالإ ڭم نو © : هللا دعوا لاق: (مَسَقلا ةَلحَ
 .[1107 : يف هفرط_ ٠۲١١ :ثيدحلا رظنا]

 يربصا :ربقلا دنع ةأرملل ٍلُجَرلا لوق باب
 رم» :لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ٌثباث انّنَدح ةبعش انثّدح ُمدآ انثّدح 1

 . «يربصاو « هللا يقتا :لاقف يكبت يهو ربق دنع ةأرماب كي خيبنلا

 ۷٠١٤[. , 17017 « ۱۲۸۳ : يف هفارطأ_ ١767 : ثيدحلا رظنا]

 رْدّسلاو ِءاملاب هئوضؤو ِتّيملا لسغ باب- 8
 لاقو .أَّضَوَتَي ملو ىَلَصو « ُهّلَمَحو « دير نب ٍديعسل نبا هنع ُهللا يضر َرمع ُنبا طّئَحو

 ًاسجن ناك ول :ٌدعس لاقو. .ًاتيَم الو اّيح ُنمْجْنَي ال حلسملا :امهنع هللا يضر سابع نبا

 .2ُسِجْنَي ال نمؤملا» : كي ٌعوبنلا لاقو . هّتْسِسَم ام

 0 عر علا ا رد كلاب يدع ا لح - ۳

 رسو ءاقب كلذ نبأ نإ كاد نکا اوا ةا : لاقف ةتنبا 5



O #ناتكاالا ٤ 

 اناطعأف « ُهاَنَدآانغّرف اًملف « ىََّنذآف ٌنتغَرف اذإف « روفاك نم ًائيش وأ ًاروفاك ةرخآلا يف َنلعجاو
 ١١۷[. : ثيدحلا رظنا] ٠ . ؟هَرازإ ينعت < ُهاَيِإ اهترعشأ : لاقف هوقح

 ًارتو َلَسْغُي نأ ٌبَحَتِسُي ام باب -9

 يضر ةيطع أ أ نع ٍدمحم نع بويأ نع عيل ٍباَهَولا دبع انئَّدح دمحم انثّدح 365

 وأ ايمو أ اكان اهلا لاقف هّتنبا لسغت نحنو ةي هللا لوسر انيلع لخد» : تلاق اهنع هللا

 هاذ انغَرف اًملف « ينذآف َّنُشْعَرف اذإف . ًاروفاك ةرخآلا يف َنلعجاو رذسو ءامب كلذ نم ٌرثكأ

 . اإ اهترعشأ : لاقف ُهَوُقَح - انيلإ ىقلأف

 اهَتلِسغا» :ةصفح ٍثيدح يف ناكو « دمحم ٍثيدح لثمب ةصفح ينتثدحو : ثويأ لاقف

 عضاوّمو اهنمايمب نآدبا» : :لاق هنأ هيف ناكو انس وأ اسمك وأ ًاثذاث» هيف ناكو .«ًارتو

 .«نورف ٌةثالث اهانْطّشَمو : تلاق ةيطع َّمأ نأ» هيف ناكو . «اهنم ءوضؤولا

 .[ 117567 2 ۱١۷ : ثيدحلا رظنا]

 ٍتّيملا ٍنِمايَمِب أدب باب ٠
 ٍتنب ةصفَح نع ٌدلاخ انْثّدح ميهاربإ نب ليعامسإ انثَدح هللا دبع نب ٌيلع انثّدح 6

 اهنمايّمب َنأدبا» : هتنبا لسغ يف ايک هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةيطَع مآ نع َنيريس

 .[1 764 2176 ‹ ۱۹۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ .«اهنم ءوضولا عض ذاومو

 ٍتّيملا نم ِءوضؤلا عضاوَم باب-١

 GEG مس ل ول

NT[1؟66 , 1704 174 , 15107 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ءوضْولا عض . 

 ٍلُجَرلا ٍرازإ يف ٌةأرملا ُنْفَكُت له باب- ۲
 : تلاق ةيطع مأ نع دمحم نع لوع نبا انربخأ داّمح نب نمحرلا دبع انثّدح _ ١ ؟ها/

 اذإف « َنّديأر نإ كلذ نم َرْثكأ وأ اسمح وأ ًاثالث اهئلسغا :انل لاقف لكي ىبنلا تنب ثيفوت»
 . ؛هاّيِإ اهّتْرِعشأ :لاقو ُهَرازإ هوقج نم َعّرتف « ُهاَنذآانغَرف اًملف . يّذآف غرف

 . ]1091> 100 C11۷) 21١557 ١505 :ثيدحلا رظنا]



 ۳.0 الا باق

 ةريخألا يف روفاكلا لعجي باب ١١

 : تلاق ةيطع ّمأ نع ٍدمحم نع ّبويأ نع يز ُنب ٌدامح انثدح َرمع نب ٌدماح انثّدح 10۸

 ٌنُئيأر نإ كلذ نم َرثكأ وأ ًاسمخ وأ ثالث اهتلسغا :لاقف حَرخف اإ ئبنلا ِتانب ىدحإ ثّيفْون»
 املف :تلاق . ينّنذآف ٌنتغرف اذإف روفاك نم ًائيش را اروفاك ةرخآلا يف َنلعجاو رسو ءامب

 ةيطع مأ نع ةصفح نع َبويأ نعو .؛هاّيإ اهّئْرِعشأ :لاقف ٌهَّوقح انيلإ ىقلأف « ُهاّنْدآ انغرف

 Ey EE E o a اهنع اللا رضر

 . (ًنسيأر نإ كلذ نم ٌرثكأ وأ ًاعبس وأ ًاسمخ وأ ثالث اهَتلِسغ ١ :لاق هنإ :تلاقو.. 4

 .«نورق ةثالث اهَسأر انلعَجو» : اهنع هللا يضر ةيطع مآ تلاق : ةف كلا

 IYoA <. IYoV]. ال5 ه5 Y0 25ه: 25ه" CNY : : ثيدحلا رظنا]

 ةأرملا رعش ضقن باب 4

 . ِتّيملا رعش َضَقْنُي نأ سأبال : ّنيريس نبا لاقو

 ٌثتعمسو : ُبويأ لاق ٍحيَرُج نبا انربخأ ٍبهَو نب هللا دبع انئَّدح ٌدمحأ انثدح 5 فلا

 فيي ار ولحج ا اع ا يضر ةيطع ما انتثّدح :تلاق َنيريس َتنب ةصفَح

 . نورق ةثالث ِهتلعَج مث هّتلسغ َمن ُهَنْضَمَن « ٍنورق ةثالث ایچ هللا لوسر

 ثيدحلا رظنا] : 1١505 1١5808 2١105 21781 › ۱٦۷,لاه؟8.1١ه١١5159,1١55([.

 ؟ِتّيملل ٌُراعشإلا فيك باب. ٠5

 . عرّدلا تحت ِنيكرَولاو نيذخفلا اهب دي ةسماخلا ةقرخلا :ٌنسحلا لاقو

 :لاق ُةَربخأ بويأ نأ حيَرج نبا انربخأ بهو ُنب هللا دبع انئّدح ٌدمحأ انئدح 5 ا

 يتاللا َنم ٍراصنألا نم ةأرما - اهنع هللا يضر ةيطع مآ ثءاج» : لوقُي َنيريس نبا ٌتعمس

 نحنو و لَك ئيبنلا انيلع لخَد : تلاق انتتًدحف « ُهْكِرْدَُت ملف اهل ًانبا ردابت ة ةرصبلا ٍتمدق - َنعياب

 ST a ا ل

 اهترعشأ :لاقف ٌهَوُقَح انيلإ ىقلأ انغَرف اًملف :تلاق . يّنذآف نتعرف اذإف « ًاروفاك ةرخالا يف

 000 هيف اهلا ٠ ٌراعشإلا َّنأ معزو . تاب يأ يردأ الو «كلذ ىلع ىلع دزي ملو « هاَيإ
 وك و

 .َرْزْؤَت لر نا ةارلاجقنأب یری نبا

 1۱۲٦۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲0۷ ۱۲۵۹( ۱۲۰۰ 1704 , ۱۲۳ ‹ ۱7۷ : ثيدحلا رظنا]



 ٍنورُق ةثالث ةأرملا دعش ٌلَعَحُي باب_- 5

 اهنع هللا يضر ةيطع ّمأ نع ِليَذُهلا أ نع ماش نع نايس انَّدح ٌةصيبق انئّدح 17

 اهتّيصان» :ٌنايفس لاق عيكَو لاقو - نورق ةثالث ينعت - اال عربنلا ٍتنب ٌرعش اندر“ : تلاق

 ۰ .(اهينرقو
 YT] )°1 »110۹4 010 0 ۱۲0۷ 1۲07(, 1۲00 17804 21587 ‹ ۱7۷ : ثيدحلا رظنا]

 اهَفَلَخ ةأرملا ُرعش ىقلُي باب ١١

 نع ةصفح انْيَتَدَح : لاق ٍناَسَح نب ماشو نع ٍديعس نب ىبحي اند ٌدّدسم انئّدح لح ١767

 :لاقف ةا بنل اناتأف . للي يبنلا ٍتانب ىدحإ ْتْيقُوُتا :تلاق اهنع هلا يضر ةيطع م
 ةرخآلا يف َنْلَعِجاو « َكلذ َنٌديأر نإ كلذ نم َرثكأ وأ اسمخ وأ ًاثالث ًارتو ٍرْدَّسلاب اهَتَلِسغا

 ا وون يلف نتعرف اذإف « ٍروفاك نم ًائيش وأ ًاروفاك

 .«اهفلَح اهانيقلأو ِنورق ثالث اهَرعش

 التاكد CIO لاهل لل اهإل IYO «< 1Y00 (IYO» كاما" CY :ثيدحلا رظنا]

TY 

 نفكلل ضيبلا بايّتلا باب

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماش انربخأ للا دبع انربخأ لتاقم نب دمحم انثّدح دح - ۴

 سيل ِفّسْرُك نم ةيلوحَس ضيب ةينامي باوثأ ةثالث يف َنْمُك ةا هلا لوسر لآ : اهنع هللا يضر

 .[ "1١ 41 11/9 « ۱۲۷۲ « ۱۲۷۱ : يف هفارطأ_ ١١١4 ثيدحلا] . (ةمامع و ضيقت ھت

 ِنيَبوُت يف نفكلا باب 9

 يضر سابع نبا نع ٍريبُج نب ٍديعَس نع َبويأ نع ٌداَمَح انَثّدح ٍِناِمَعُنلا وبأ انئّدح - 6

 لاق ُهَنَصقوَأف : نق ذأ ُةَتَصقوف هتلحار نع عقو ذإ فرب ُفقاو لج امنيا : : لاق مهنع هللا

 هنإف « ُهَسْأر اورّمخُت الو « ُهوطّتحُت الو « نيبوٿ يف ةونفكو « رّدسو ءامبُه هولسغا : : يب ئبنلا

 . ؛ًايِبلُم ةمايقلا موي ُثَعِبُي
 .[1 801١ ۱۸0۰ 1819 1889 2 ۱۲۹۸ ۰ 17511177 : يف هفارطأ_ ١١١8 ثيدحلا]

 ٍتّيملل طونّحلا باب- ٠

ONDERهللا يضر سابع نبا نع ريج نب ٍديعَس نع بويأ نع ٌداّمح انَنّدح بيق انئّدح  
 : لاق وأ ُهْيعَصْقَأف هتلحار نم حقو ذإ ةفَرعب لي هللا لوسر حم ٌففقاو ٌلجَر امنيت» : لاق امهنع



 الد زئانجلا باتك- ۳

 وطاحت الوب كوت ىف وکو ردو اب اغا 2 هلا وشو لاف ے نا

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . “ايم ةمايقلا موي ُهثعِبَي هللا َّنإف « ُهَسأر اورّمخت الو

 ؟ٌةرحملا َنَّفكُي فيك باب-١
 5 و ع ا ع ا 2 أ انثّدح

 لک ئيدلا لاقف رحم وهو و يتلا عم و اقنو ا امهنع هللا يضر

 هع نعي هللا نف « ُهّسأر اورّمخُت الو « ًابيط هوست الو « نبوت يف هونفکو « ردسو ِءامب هولسغا

 .[1755 ۱۲١١ ١ :ثيدحلا رظنا] . “ايم هم َةَمايقلا موي

 نبا نع ٍريبج نب ٍديعس نع بويأو ورمع نع ٍديز نب ُداَمح انّثَّدح ٌدَّدسم انثّدح - ۸

 لاق « هتلحار نع عقر ةفرعب الب ئبنلا عم ٌفقاو ٌّلِجَر ناك :لاق مهنع هلا يضر سابع

 يف ٌةونفكو « رذسو ِءامب ةولسغا :لاقف « تامف  هّتَعّصقأف :ورمع لاقو ةتصقوف : بوي

 لاقو « ياب :ُبويأ لاق .ةمايقلا موي تعبث هّلإف « ُهَسْأر اورم الو « هوطنحُت الو « نيو

AEWA O a 

 صيمق ٍريغب َنْفُك نّمو « فكي ال وأ ٌفكُي يذلا صيمقلا يف ٍنْفَكلا باب- ١

 ِنبا نع عفان ينثّدح : لاق هللا دبع نع ٍديعس نب ىبحي انثدح : لاق ٌدَّدسم انثدح ۹

 0 لاقف كَ يبنلا ىلإ ةنبا ءاج فوت امل بأ َنب هللا دبع نأ : امهنع هللا يضر ٌرمع

 e هل زفغتساو هيلع ّلصو « هيف هنأ َكَصيمَق ينطعأ

 هللا سيل : لاقف هنع هلا يضر رمُع ةبذج هيلع َيَلصي نأ دارأ الف هَ داف . هيلع يَّلصأ

 رفع نلرو و e لاق ِنيتریخ َنيِب انآ : لاقف ؟نيقفانملا ىلع َىَلِصُت نأ

 . اتاك مهن لعل لَ لش ال » : ثلزنف « هيلع ىّلصف 4 ڈک فن ناک م يئس خل
 يف هفارطأ_ ۱۲۹۹ ثيدحلا] : 4537١ 2 ٤٩۷۲ « ٥۷٩٩[.

 هنع ُهللا يضر ًارباج عمَس ورمع نع َةنيَيع نبا انّنَدح ليعامسإ نب كلام انثّدح لح ١

 ةَسبلأو < هقير نم هيف ثفتف هجّرخأف « َنِفُد ام دعب عوبأ َنب هللا دبع لي ئيبنلا ئت :أ» :لاق

03 
 oV4o Ac]. °0 : يف هفارطأ_ ٠۲۷١ ثيدحلا] . « هصيمق

 ٍصيمق ٍريغب ٍنْفكلا باب - ۲۳

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع ماش نع نايفس انّدح ميعُت وب انئّدح - ۲۷۱

 .«ةمامع الو ٌصيمق اهيف سيل ٍبُسْرُك ٍلوُحُس باوثأ ةث ةثالث يف داي عيبنلا َنْمُك»

 ١754[. :ثيدحلا رظنا]



 زئانجلا باتك 7 ۸

yy 5 ۲ 

AE 

 يضر ل ماما ل e لح - ۲۳

a e 

  6ٍلاملا عيمج نم نفكلا باب

 عيمج نم ٌطونحلا : رانيد نب وُرمع لاقو ةداتقو ٍرانيد نب وٌرمعو يرهزلاو ٌءاطع لاق هبو

 ربقلا ُرِجأ :ٌنايفُس لاقو . ةيصولاب مث « ِنيَّدلاب مث ٠ « نفكلاب أ دب :ميهاربإ لاقو .لاملا

 . ٍنْفكلا َنِم وه ٍلِسَعلاو
 :لاق د و ا ا -_- ۴

 TT عا جر وأ -ةزمخ ليو ٠ ارب9 یف لکی امال ذوي ملف م

 لعج مٿ .اينّدلا انّتايَح يف انّنابيَط انل ْتَّلْجَُع دق ّنوكي نأ ٌتيشَح دقّل « ٌةَدرُب الإ هيف ُنَّمكُي ام

 .[1040 , ۱۲۷۵ : يف هافرط_ ۱۲۷ ٤ ثيدحلا] . «ىكبي

 ا

 دحاو ٌبوَتآلإ ُدَّجوي مل اذإ باب 7

 هيبأ نع ميهاربإ نب ٍدعس نع ٌةبعش انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم ُنب دمحم انثّدح -11ا/ه
 لق : لاقف  ًامئاص ناكو - ماعطب يأ هنع هللا يضر يفوح نب ِنمحرلا دبع نأ : : ميهاربإ

 الجر يطع نإو « ٌهالجر ْثْدَب هس يطع نإ ةدرُب يف َنمُك- ينم ريخ وهو - - ريع نب ُبَعصُم
 : لاق وأ - طرب ام ايندلا نم انل طب مث - ينم ريخ وهو - -ٌةزمح لتقو : لاق ُارأو « هّسأر ادب
 كرت ىتح يكبي َّلعَج وڻ .انل ثَّلُجُع انئانسَح ٌنوكت نأ انيشَح دقو  انيطعأ ام ايندلا ّنم انيطعأ
 ۱١۷١[. : ثيدحلا رظنا] . «ماعطلا

 ةّسأر ىّطغ هيَمَدق وأ ةّسأر يِراوُي ام آلإ انفك ذجَي مل اذإ باب - ۷

 اننَدح ٌقيقش انتدح شمعألا انثّدح يبأ انثدح ِثايغ نب صفح ُنِب ٌرمع انئّدح - 57
 انمف :هللا ىلع انّرجأ عقوف « هللا هجو ٌسِمَتلَن كك ئبنلا عم انزجاه» : لاق هنع هللا يضر ٌباَبَخ



 عنف زئانجلا باتك - ۳

 .اهبْدهَي وهف ُةثَرمث هل تعني ن انمو « رّيمُع نب ُبَعصُم مهنم ًائيش هرجأ نم كأي مل تام نم

 ِهيَلِجِر انيَّطغ اذإو « ُهالجر ثَّجَرخ ُهَسأر اهب انيَّطَغ اذإ ٌةدرُب الإ هُنَمكُن ام ذجت ملف ٍدْحُأ موي لق

 . «رخذإلا ّنم هيلجر ىلع َلَعِجَت نأو « ُهّسأر َيطَُ نأ كب ئيبنلا انرمأف « هٌسأر جَرَ
[NECA ”5غ o CAY 1:1 "١5و TAIT -مال : يف هفارطأ ١7177 [ثيدحلا 

 هيلع زكنُي ملف يَ ّيبنلا ٍنَمز يف َنَفكلا ّدعتسا ِنَم باب

 ا وا

 ةلمشلا :اولاق ؟ةدربلا ام َنوُردتأ . اهتيشاح اهيف ةجوسنم ةَدرْبب يكب ئبنلا تءاج ةأرما نأ»
 , اهيلإ ًاجاتحم ال عيبنلا اهذخأف « اهّكَوُسكأل تئجف « يديي اهتجسن :تلاق .معن :لاق

 « تنسحأ ام :موقلا لاق .اهتسحأ ام اهينّسكا : لاقف ٌنالف اهتسحف « هُرازإ اهنإو انيلإ جرخف

 , اهّسَبلأل ةتلأس ام هللاو ينإ : لاق « دري ب ال هنأ تملعو ةتلأس مث اهيلإ ًاجاتحُم ةا ئيبنلا اهّسِبَ

 .[10 ٠97 :يف هفارطأ- ۱۲۷۷ ثيدحلا] . «هنفک تّئاكف :لهَس لاق . ىنفك نوكتل ةتلأس امنإ

 َرئانجلا ِءاسنلا عابّتا باب 9

 هللا يضر ةيطع 2 مآ نع ليَّذُهلا م ٌمأ نع ٍدلاخ نع ُنايفس انّثَّدح َةبقع نب ةصيبق انثّدح لح - ۸

 1717 :ثيدحلا رظنا] . «انيلع ْمّرعُي ملو « زئانجلا عابّتا نع انيهن» : تلاق اهنع

 اهِحوَز ٍريغ ىلع ٍةأرملا ٍبادحإ باب
 نيريس نب ٍدمحم نع َةمقلَع نب ٌةَملَس اننَدح ٍلّضفملا نب ُرْشياننّدح ٌدَّدسُم انثّدح - 6

 هب ْتَحَّسمَتف ةرفصب تعد ثلاثلا مويلا َناك اًملف : اهنع هلا يضر ةيطع مال نبا يوما :لاق

 ۱١۷۸[. 2 "18 :ثيدحلا رظنا] . «جوّرب الإ ثالث نم ددكأ دن نأ انيهت : تلاقو

 عفان نب ٌديِمُح ينربخأ : لاق سوم نب ُبويأ انََدح نايس انَّدح ُيدّيمُحلا انثّدح - ٠

 هلا يضر َةبيبَح مآ ْتَعَد ماشلا ّنم َنايفس يبأ معن َءاج اّمل» :تلاق ةملَس يبأ ةنبا بيز نع

 الول ينل اذه نع تنك ينإ : تلاقو اهيعارذو اهيّضراع ثحّسمف ثلاثا مويلا يف ٍةرْفّصب اهنع

 قوف ٍتّيَم ىلع ٌدحُت نأ رخآلا مويلاو للاب نموت ةأرمال لحي ال :لوقي 4 يبنلا ُتعمَس ينأ
 . «ًارشعو رُهشأ ةعبرأ هيلع دت اهّنإف جوز ىلع الإ « ِثالث

 orto] هوم": لم : يف هفارطأ ٠ ثيدحلا]

 “ aهى 52 و 5 01

 ١ - نب ِورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام ينثدح ليعامسإ انثدح



 اتخلا تاک 1۰

 E قاع كلل : تلاق هت ربخأ ةملَس يبأ ٍتنب َبنيز نع عفان نب ٍديِمُح نھ رح

 ٌدحت رخآلا مويلاو راب نمو ةارمال لحي ال : لوقي كلك هللا لوسر تعمس : تلاقف لب حوبنلا

 ١78٠[. :ثيدحلا رظنا] . «ًارشعو ٍرهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ « ِثالث قوف ِتّيَم ىلع

 خيري د ايا اي سل ير ا

 ا ثالث قوف نیم ىلع د رجلا عويلاو ولا نم رمال لحب ا

 . [07086 : يف هفرط- ٠۲۸۲ ثيدحلا] . «ًارشعو

 روبقلا ةرايز باب ١

 رم" :لاق ُهنع هللا يضر ِكلام نب ٍسّنَأ نع باث انَنّدح ةبعش اننَدح ٌمدآ انثدح 5 ۳
 35 تلاق . يربصاو هللا يقتا : لاقف « ٍربق دنع يكبت ة ةأرماب اب ئيبنلا

 ¢ َنيِباَوَب دنع دجت ملف ب ئيبنلا ِتتأف 3 اي ئبنلا هنإ : :اهل ليقف .هفرعت ملو « يتبيصمب

 .[1؟5؟ :ثيدحلا رظنا] . «ىلوألا ٍةَمْدَّصلا دنع ربصلا امّنِإ :لاقف < كفرعأ مل :تلاقف

 «هِتّنُس نم ٌحوّنلا ناك اذإ هيلع هلهأ ٍءاكب ضعبب ُتيّملا ُبّدعُي» لَك يبنلا لوق باب ١
 نع لوؤسمو عار مكلكد وال عيبنلا لاقو ٠ ارا كيمو کشا اوف » : یلاعت هللا لوقل 5 3 558 5 غ 5 وی € هو

 دو ةَرِزاَو رر الو » : اهنع هللا يضر ة ةشئاع تلاق امك وهف نس نم نكي مل اذإف .؛ هتّيعَر

 نم ِءاكبلا نم صخري امو . ءىس نو محبا لإ ةكقمعَتنَوٍ : هلوقك وهو . أ

 . «اهمد نم ٌلفك لوألا َمدآ نبا ىلع ناك لإ ًاملُظ ٌنسفن هذ لتقت ال» : هلو (يبنلا لاقو حوت ريغ

 .لتقلا نس نم ٌلوأ هنأل كلذو

 0 e هللا دبع ا ادب انئّدح - ۴

 E ا انتئاف « ضف يل نا

 نب دعس ُهَعَمو ماقف .اهّييأيَل هيلع مق هيلإ ثلسراف : تتلو ةيضتلف « ىّمسُم ٍلَجأ

 ئبصلا ةا هللا لوسر ىلإ عِفْرف . لاجرو ِتباث نب , ديرو بعك نب ميَبأو لج نب داعم ةدابُع

 :ٌدعَس لاقف <« ٌةانيع ْتَضافف - نش اهّنأك ا :لاق - ُمَقْعَفَتَت ُهَسْفن

 هدابع نم هللا ُمَحرَي امّنإو « هدابع بولق يف هللا اهّلعَج ٌةمحر هذه : لاقف ؟اذه ام هللا لوسر اي

 يف 2 VEEA]. الا ء,ككمم 55079 0100 : ىف هفارطأ_١؟85 ثيدحلا] . «ءامحدلا



 ۳۱۱١ زئانجلا باتک- ۳

 يلع نب ٍلالب نع َناميلس نب حلف اننَدح رماع وبأ انتدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح- ۵

 لَك هللا لوسرو : لاق « ةي هللا لوسرل ًاتنب انذهشا : لاق هنع ُهللا يضر ِكلام نب سنأ نع

 فراقُي مل لجر مكنم له :لاقف و واعمل نق ا :لاق " «ربقلا ىلع ٌنسلاج

 . «اهربق يف لرنف : لاق . لزناف : لاق .انأ : ةحلط وبأ لاقف ؟ةليللا

 ۱١٤١[. : یف هفرط_ ١١586 ثيدحلا]

 ِديِبُع نب هللا دبع ينربخأ :لاق جيَرُج نبا انربخأ هللا دبع انّنَّدح ُنادبَع انثّدح - 5

 نبا اهرّضحو « اهَدِهْشَنِل انجو ةكمب ةنع هللا يضر َنامثعل ٌةنبا ْتَيْفُوُت١ :لاق ةكيلُم يبأ نب هلل

 مث « امهِدَحَأ ىلإ تلج :لاق وأ  امهنيب ٌسسلاجل ينإو « مهنع للا يضر سابع ُنباو رمع
 الأ :نامثع نب وِرْمَعل امهنع هللا يضر َرمع ُنِب هللا دبع لاقف - يبنَج ىلإ َسلجف ْدَخآْلا َءاج

 .«هيلع هلهأ ِءاكبب ُبْذعُيل َتّيملا َّنِإ : لاق ةا هلا لوسر َّنإف ؟ءاكبلا نع ىهنَت

 ‹ كلذ ضعب لوقي هنع ُهللا يضر ٌرمع ناك دق :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف - ۷

 بكري و اذإ ِءادِئبلاب انك اذإ ىّتح « ةكم نی نع للا يضر رمع عم ُترَدَص : :لاق ٌثَّدح مث

 Ty :لاق « ُبكلا ءالؤه نَم رُظناف ْبَهذا : لاقف « ةرُمَس لظ تحت

 اًملف . نينمؤملا ريمأب ْقَحْلاَف لحترا : ٌتلقف ٍبيِهَص ىلإ ُتعَجَرف . يل ٌهعْذا : لاقف « هثربخأف

 يي ةنع هللا يضر ٌرمع لاقف . ةابحاصاو ٌهاخأاو : لوفي نكي تيه لد رخ ثيصأ

 ؟«هيلع هلهأ ءاكب ضعبب ُبَذعُي تّيملا نإ : هلك للا لوسر لاق دقو يلع يكبتأ

 .[۱۲۹۲ 01179٠ :ىف هاقرط_ ۱۲۸۷ ثيدحلا]

 ةشئاعل كلذ ثركذ ُهنع هللا يضر ُرمع تام اًملف" : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق- ١

 َنمؤملا بّذعُيل هللا نأ ةا هلل هللا وسر َتّدح ام هللاو « رمع لا مح : تلاقف اهنع هللا يضر

 ‹ هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع َرفاكلا ٌديِريَل هللا نإ : لاق يك هللا لوسر َّنكلو « هيلع هلهأ ءاكبُب

 :كللد دنع اميهتع للا يضر شاع ناالاكأ «ْغَأ دو ET تلاقو

 «ًائيش امهنع هلا يضر رمع نبا لاق ام هللاو : ةكيلُم يبأ نبا لاق . بأ كحضأ وه © هللاو

 .[۳۹۷۸ + ۱۲۸۹ : يف هافرط_ ۱۲۸۸ ثيدحلا]

 نع هيبأ نع ركب يب ِنب هللا دبع نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انئّدح ا ۹
 : تلاق ال يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع ثعمس اهنأ نر ربخأ اهنأ ن نح لا ليضع روع



 ةقانجلا باتك - ۳ ۳1۲

 ُْبّدعُتل اهنإو اهيلع ًنوكبيل مهنإ : لاقف اهلهأ اهيلع يكب ةيدوهي ىلع ةي هلا لوسر رم امّنإ»
 ١7848[. : ثيدحلا رظنا] .«اهربق يف

 ي وقير قامت بأ اند وون ني هزاع ا ا ذب لا ادع ٌدح_- ۰
 لاقف .ُةاخأاو :لوقي تيه لنج ةنع اللا فر دع تا اجلا ١ لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نع

 ٠۲۸۷[. :ثيدحلا رظنا] ؟«موحلا ءاكيب ُبّذدَعُيل تملا لإ :لاق لكي بتلا أ تمل امأ : مع

 تيملا ىلع ةحاينلا ّنم ُهَركُي ام باب - "+
 .ةقلَقَل وأ عَن نكي مل ام « َناميِلُّس يبأ ىلع َنيكبي َّنهعَد : هنع هللا يضر ٌرمع لاقو

 توصلا : ةقلقللاو « سأرلا ىلع ٌبارتلا : عقنلاو

 هنع هللا يضر ةريغُملا نع َةعيبَر نب يلع نع ٍديَبُع نب ُديعَس انئَّدح ٍميعُن وبأ انئّدح 1

 ًادمعتم ىلع َبَذك نم « دحأ ىلع بذكك سيل يلع آبذك نإ: : : لوقي كي يتلا ٌتعمس : لاق

 . «هيلع حين امب ْبّذعُي هيلع حين نَم :لوقي كي عيبنلا ٌتعمس  رانلا ّنم ُهَدعَمأَوبتيل
 نع ٍبِّيسُملا نب ٍديعس نع ةداتق نع ةبعش نع يبأ ينربخأ : لاق ُنادبع انثّدح 0

 .«هيلع حين امب هربق يف ُبّذعُي ُتّيملا» : لاق ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر هيبأ نع مع نبا
 تقلا ةبعش نع مدآ لاقو . داق انئَدح ٌديعس انَثَدح ير ُنب ڈیز انئَّدح ىلعألا دبع ةعبات

 759١0 ١[. كمال فيدل ال: . «هيلع حلا ءاكبب ٌُبّذَعُي

 ٤-باب
 نب ٌرياج ٌتعمس : لاق ردكتملا نبا انَثّدح نايس انَثَّدح هللا دبع ْنب يلع انثدح 1

 ْيدَي نيب عضو ىتح هب لئم دق ٍدُحَأ موي يبأب ءيج» :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع

 ا سلا م يحس رسا ددجا ص وو
 | :اولاقف ؟هذه نم : لاقف ةحئاص ٌتوص َعِمَّسف < « عرف اهلا لوسر ماف ١ يموق يڼاهنف
 E N : لاق و اا -ورمع

 .[1744 :ثيدحلا رظنا] . "عفر ىتح

 َبويُجلا قش نم انِم سيل باب 0 قب
 نع قورسَم نع ميهاربإ نع عيمايلا ٌديِبْز اندح نايس انثدح ٍميِعُن وبأ انثذدح _ ٤

 اعّدو « َبويُجلا مشو « َدودُخلا مطل نم اتم َسيل» : 4 عيبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع
 .[8019 « ۱۲۹۸۰ ۱۲۹۷ : يف هفارطأ ۱۲۹۴ ثيدحلا] . «ةيلهاجلا ىّوعَدب



۳1۳ EE E 

 ةلوخ نب َدعَس ةي ّيبنلا ءاثر باب 5

 نب ٍدعس نب رماع نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح - ٥
 حجو نم عادلا بح ماع ينٌدوعَي كيلا لوسر ناك : لاق ةنع هللا يضر هيبأ نع صاقو يبأ

 قّدصتافأ « ةنبا الإ ينأرب الو « لام وذ انأو « عَجَولا ىم يب غلب دق ينإ :ٌتلقف « يب ٌدتشا

 - ريثك وأ - ريبك ُثلُثلاو تلا :لاق مث .ال :لاقف ؟رطَّشلاب :تلقف .ال :لاق ؟يلام ينل

 يختبت ةقفن قت نل كنإو ١ سانلا َنوَُّمكتي ةلاع مهدت نأ نم ٌريَح ءاينغأ كرو ت نأ كنإ

 دعب ٌفلَخَأ « هللا لوسر اي : ٌتلقف . َكِيأرما يف يف ُلَمجَت ام ىح « اهب َتْرجَأ الإ ثلا ةجو اهب

 نأ َكّلعل مث « ةعفرو ةجرد هب َتْددزا الإ احلاص المع لمعتف َفّلخُت نل ٌكنإ : لاق ؟يباحصأ

 مهّدُرت الو « مهترجه يباحصأل ضمأ مهّللا « نوّرخآ كب وضو ٌماوقأ كب عفتني ىّتح فّلْخُت

 . «ةكمب تام ْنأ ةا هللا لوسر هل يثري .ةَلوَح نب دعس ٌسسئابلا نكل « مهباقعأ ىلع
 .[05 :ثيدحلا رظنا]

 ةييصملا دنع قلحلا نع ىهنُيت ام باب-۷

 a يعرل دع نع روع د نيجي انك تيوتا رخل لانو

 عجو» :لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ نب ةدرب وبأ ينئّدح :لاق هئّدح ةرميَخُم نب مساقلا
 ‹ ًائيش اهيلع دري نأ ْعِطتسَي ملف هلهأ نم ةأرما رجح يف ُهُسْأرو « هيلع يشف ًاعَجَو ىسوم وبأ

 ةقلاصلا نم َءىرَب ل هللا لوسر نإ « كي هللا لوسر ُهنم َءىرَب نم ءيرّب انآ : لاق ّقافأ ايلف

 .«ةقاشلاو ةقلاحلاو

 دودا ّبرَض نم اًذم سيل باب "8
 نع شمعألا نع نايس اًنئَدح نمحرلا ُدبع انّنَّدح راب نب دمحم انثّدح - ۷

 تريح نك انه سلا“ لاق هلي يبنلا نع ةنع هللا يضر وللا ٍلبع نع قورس نع هرم نب هللا لبع

 ۱١۹٤[. :ثيدحلا رظنا] . («ةّيلهاجلا ىّوعدب اعدو « ENE دودحلا

 ةيبصُملا دنع ةّيلهاجلا ىّوعدو لولا نم ىهنُت ام باب-۹

 قورسم نع ةر نب للا دبع نع شمعألا انتدح يبأ انتدح يصف ْنب مَع انئّدح ٌدح ۸
 شو « َدودُحلا َبرَض نَّم اتم َسيل» : الك ئبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع
 .[17917 001794 :ثيدحلا رظنا] . «ةيلهاجلا ئ وعدب اعدو « َبويجلا



 ةفافجلا نادك وم 1٤

 ٌنْرُحلا هيف ٌفَرعُي ةييصُملا دنع َسْلَج نَم باب- ٠٠

 ينتربخأ :لاق ىيحي ُتعمَس : لاق باّمَّولا دبع انثّدح ىنْثُملا نب دمحم انثّدح . ۹

 رفعجو ةثراح نبا لق لكي ئيبنا ءاج املا : تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةلفاع تحمس تلق

 لر ُةاتأف «  بابلا قش بابلا رئاص نم ُُظنأ انأو ٌنزحلا هيف ٌفَرعُي َسلَج َةَحاوَر ٍنباو

 « تغلط مل يناثلا هنأ مث « بهدف « ناني نأ ةرمأف  َنُهَءاكي ركذو - رفعَج ءان لإ :لاقف

 ىف ٌثحاف :لاق هنأ ثمعزف .هللا لوسر اي انَمْبَلَع هللاو :لاق َةثلاثلا ُهاتأف « َّنُهَهْنا :لاقف

 كَ ملو <« اب هللا لوسر كرمأ ام َلَعفت مل . كفنأ هللا مغرأ :ُتلقف .تارتلا نههاوفأ

 .[475 , ۱۳۰١ :يف هافرط_ ١١99 ثيدحلا] . «ءانعلا نم ةي هللا لوسر

 يضر سنأ نع لوحألا مصاع انّثَدح ٍليضف نب دمحم انثّدح يلع نب وُرمع انثّدح دح ٠

 انْزُح َنَّرَح ال هللا لوسر ُتيأر امف « ُءاَرُقلا لق َنيح ًارهش ةا هللا لوسر تق : لاق ٌهنع هللا

 «١٠٠١۲ #1١١[, ۱۰۰۱ :ثيدحلا رظنا] ٠ «هنم دش طق

 ةبيصملا دنع ُهَنْرُح نهظُي مل نَم باب ١

 هيلع بوقعي لاقو . ءىّيَّسلا ٌنظلاو ٌءىّيَّسلا لوقلا :ٌعّرَجلا : يطرقلا بعك نب دمحم لاقو

 ا مالسلا

 نب هللا دبع نب قاحسإ اًنربخأ ةنييغ نب ٌلايفس اًنئَدح مكحلا ُنِ لح 2 ۱

 :لاق « ةحلط يبأل نبا ىكتشا» ا ااا

 . ِتيبلا بناج يف ُهّنَحَنو ائيش ثأيه تام دق هلأ هنأرما ٍتأر اّملف « جراخ ةحلط وبأو تامف

 . حارتسا دق ّنوكي نأ وجرأو « هّسفن ْتَأدَه دق : ثلاق ؟مالغلا فيك : لاق ةحلط وبأ َءاج اّملف

 هنأ هتملعأ َجْرْخَي نأ دارأ اًملف « لستغا حبصأ اًملف . تابف :لاق . ةقداص اهَّنأ ةحلط وبأ َّنظو

 لعل : ال هللا لوسر لاقف « امهنم ناك امب ةي يبنلا ربخأ مث « « كلك يبنلا عم ىلصف « تام دق

 دالوأ ةعست امهل ثيأرف : : راصنألا نم لجر لاقف : ناف لا «امكيليل يف امكل كاب نأ هللا

 ٠٤١١[. :يف هفرط_١١١ ثيدحلا] . «َنآرُقلاًارق دق مهلك

 ئلوألا ٍةمْدّصلا دنع ربصلا باب- ۲

 يات اوْلاَف ةَبيِصُم مُهَتَبس اننا » ةوالعلا معنو ِنالذولا مهن : هنع للا يضر ُرمع لاقو

 ةلوقو .* َنوُدَتَْهْمْلَأ ُمُه کهؤأو قو مهين نم ٌتاوَلص هلع كيك 07 نوعجت ف هَل آَنَِو
 ه2

 . نويل عالايكا والا راب ييصَتْسآَو» : ىلاعت



 يضر ًاسنأ ٌتعمس : لاق ٍتباث نع ٌةبعش اند ٌرَدنغ انّثَّدح ٍراّشَب نب دمحم انثّدح 0

 .[1187 ء١٠٠٠ :ثيدحلا رظنا] . «ىلوألا ةمْدَّصلا دنع ربصلا» : لاق ةا ةىبنلا نع هنع هللا

 «نونوزحَمل كب انإ» :ِكَي يبنلا لوق باب ۳

 e ب يلا نع امهنع ك

 راب يأ لا لوس نا لكانعال يضر الم نب نأ نع تيا نع

 ب نمحرلا د ل اقف نارتو ا لوسر اي تلج هسفنب دوج ميهاربإو - كلذ دعب

 ىرخأب اهَعبتأ مث . ا اهنإ فوع نب اي : : لاقف ؟هللا لوسر اي َتنأو : هنع هللا ئضر فوع

 كقارفب اّنإو « انّبَر ىضر ام الإ لوقن الو « ْنَّرحَي بلقلاو « ٌعَمدَت َنيعلا نإ : 4 لاقف
 نع هللا يضر ٍسنأ نع ِتباث نع ةريغملا نب َناميلس نع ىسوم هاور . «َنونوُزحَمل ٌميهاربإ اي

 . يب يبنلا نع

Cg 

 TT ع ا ا يع نق

 ۽ مهنع لا يضر ووعس نب هلا لبعو صاقَو يبأ نب دعّسو وع نب نمحرلا دبع عَ ةّدوع

 ىكيف .مللا لوسر اي ال ولا وع :لاقف هلهأ ةيشاغ يف ُةدجوف هيلع لحد اًملف

 6 وعمست ر دب ُبّذعُي ال هللا َّنإ ؟َنوعمسَت الأ :لاقف .اوَكَب لي ئبنلا َءاكب ٌموقلا ئأر اًملف . ةا ئيبنلا

 ت لانو محرري وأ - ناس ىلإ راشأو اذهب ُبذعُي کلو « بلقلا نرحب الو بعل

 يثحيو « ةراجحلاب يمرّيو « اصعلاب هيف بِرضَي هنع هللا يضر ُرمع ناكو .«هيلع هلهأ ءاكبب

 . ٍبارّثلاب

 كلذ نع ٍرِجَّرلاو « ِءاكبلاو حونلا ّنم ىهنُي ام باب- ٥

iDٍديعس نب ىبحي انثَدح باهولا دبع انتدح شو نب هللا دبع نب ٌدمحم انئّدح  

 ةثراح نب ٍديز لق ءاج املا : لوقت : اهنع هللا يضر ةشئاغ ثعمس ١ تلاق ةرمع ينثربخأ : : لاق

 ةاتأف بابلا قش نم ُعِلْطأ انأو - نرخلا هيف فد َرعُي ال ئبنلا سلَج ةحاوَر نب هللا ٍدبعو رفعجو



 الا تاک 8

 َبَمذف « َّنُماهنَي نأب ٌهَّرمأف  ّنهءاكُب رکذو  ٍرفعَج َءاسن نإ هللا لوسر اي :لاقف لجر
 © َبهذف « هاهي نأ ةيناثلا ُهَرَم مف . تعليب مل َنهنَأ َركذو « نهيب دق : لاقف ىتأ مث < « ّلِجَلا

 ا ا بلغ وأ - ينئِبَلَع دقل هللا :لاقف ىتأ مث
 « ٍلعافب َتنأ ام هللاوف « َكفنأ هللا مغرأ :ٌتلقف تلقف . بارتلا ٌنههاوفأ يف ٌثحاف : لاق ويي يبنلا

 .[1388 :ثيدحلا رظنا] . «ءانعلا نم ةي هللا لوسر تكرت امو

 نع ٍدمحم نع ُبويأ انّثَّدح ٍديز نب ُداّمح انَثَّدح باهولا دبع نب هللا دبع انثدح - ۰ ٦

 ا ا تلاق اهنع هللا يضر ةيطع م

 وا « نیتآرماو ذ ذاعُم ةأرما ةربَس يبأ ةنباو « ٍءالعلا ْمأو « ٍمِيِلْس مآ :ةوسن سمخ ريغ

 ٤۸٩۲ « ۷۳٠١[. :يف هافرط_ 105 ثيدحلا] YT ٠ يبأ

 ةّرانَجلل مايقلا باب- ؛5

 نب رماع نع هيبأ نع ملاس نع ٰيرهُرلا انٿدح ُنايفُس انثّدح لا دبع نب ولع انثّدح ۳۰۷

 لاق :نايفس لاق . «يكَفَلَحَت ىتح اوموقف ةزانَجلا ُمتي يأَر اذإ» :لاق ايب يبنلا نع ةعيبر

 : يديمحلا داز . ايب ئبنلا نع ةعيبر ْنب ٌرماع انربخأ :لاق هيبأ نع ٌملاس ينربخأ : يرهزلا

 .[108 : يف هفرط_ ١١١۷ ثيدحلا] ٠ صوت وأ مكَفّلَخُت ىتح١

 رف رف هم <

 راجل ماقاوإ دع قت واج ۷

 نع امهنع هللا يضر َرمع ٍنبا نع عفان نع تيل انندح ٍديعس نب ٌةييتف انثدح 4

 اهعم ايشام ْنُكَي مل نإف ةزانجب مكدحأ ىَأَراذإ" : لاق لَك يبنلا نع ةنع هللا يضر ةعيبر نب ماع
 ءو و

 ۱١١۷١[. : ثيدحلا رظنا] ٠ . هَقّلَكُت نأ لبق نم عضو وأ ُهَمَلَتُت وأ اهقلخُي ىتح ميف

 ١ :لاق هيبأ نع ٌيِرُبقملا ٍديعس نع ٍبئذ يبأ ُنبا انثَدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح- ۳۰۹

 م م ل

 لاقف . كلذ نع اناهن لكي يبنلا َّنأ اذه ملَعدقل هللاوف « مق : لاقف َناورَم ديب ذخأف ُهنع هللا يضر

 11١[. :يف هفرط_ 1705 ثيدحلا] ٠ «قدص :ةريره وبأ

 , لاجرلا ٍبكانَم نع َعّضوت ىتح دعقي الف ٌةَزانَج ٌعِبَت نَم باب -
1 



۱۷ E E وبا 

 اهَعِبَت نمف « اوموقف ةزانجلا ختيأر اذإ» : لاق لَك يبنلا ٍنع نع هللا يضر َيِرْذُخلا ٍديعس يبأ

 ١١١٠۹[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «(عضوُت ىتح ُدُحَقَي الف

 يدوهت ةزانجل َماق نَم باب ٩۹

 اج نع ٍمِسْفُم نب هللا ِديُِع نع ىبحي نع ماش انَنّدح ةلاضَ نب داعم انئّدح ١*1

 وسر اي : انلقف « هب انمقف اي ئيبنلا اهل ماقف ةزانج انب رم : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع

 . «اوموقنف ةزانججلا ٌمتيأر اذإ :لاق « يدوهي ةزانجم اهنإ
 تل خا

 نب نمحرلا دبع ُتعمس :لاق ةَرُّم نب ورمع انَنَّدح ٌةبعش اچ مدآ انثدح _ ۲

 ةزانجب امهيلع اوؤمف « ةّيسداقلاب ٍنيَدعاق ٍدَعَس نب ُسسيقو ٍفينُح َنب ُلهَس ناك : لاق ئليل يبأ

 هب ترم هك ئيبنلا َّنِإ :الاقف ةَمَّدلا لهأ نم ْيأ - ضرألا لهأ نبي امهنإ : اهنهل لف امام
 ؟«اسفت ْتَسيلَأ : لاقف « ّيدوهَي ةزانج اهنإ : هل ليقف « ماقف ةزانج

 سيق عم ُتنك» :لاق ئليَل يبأ نبا نع ورمع نع ٍشمعألا نع َةزمَح وبأ لاقو_ 7
 . الك ئبنلا حم انك :الاقف امهنع هللا يضر ٍلهسو

 .«ةزانجلل ناموقي ٌنسيقو دوعسَم وبأ ناك» : ىليل يبأ نبا نع َيِبعَّشلا نع :ُءاّيركز لاقو

 ِءاسنلا َنود ةزاذجلا ٍلاجرلا لمح باب- ٠١
 عمس هنأ هيبأ نع ٌيرْبقَملا ٍديعس نع ُتَّللا انَنَدح هللا دبع نب زيزعلا بع انثّدح 4

 لاجرلا اهلَّمَتحاو ةزانجبلا ٍتَعِضْو اذإ» :لاق ةا هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر َيردُحلا ٍديعس ابأ
 َنيأ « اهّليَو اي : تلاق ةحلاص َريغ تناك نإو .ينومّدق : تلاق ةحلاص تناك نإف مهقانعأ ىلع

 .«َقِعَص ُهَعِمَس ولو « َناسنإلا الإ ءيش لك اهتوص ْعّمسَي ؟اهب َنوبهْذَي
 ثيدحلا] ١7١4 :يف هافرط_ 1١715 « ۱۳۸١[.

 ٍةَزانّجلاب ةعرشلا باب ه١

 نعو اهنيمي نعو اهفلخو اهْيدي نيب شماو .َنوعّيْسُم متنأ : هنع هللا يضر سنا لاقو
 .اهنم ًابيرق : هريغ لاقو .اهلامش

 ٍنب ٍديعس نع ٌيرهّزلا ّنم انظفح :لاق ٌنايفس انّتَّدح هللا دبع نب لع انثّدح -_ ٥

e aeةحلاص كَ إف « ةزانّجلاب اوعرسأ» :  

 . «مكباقر نع ُهَنوعَضَت وشف كلذ ىّوِس كي نإو « هيلإ اهتومّدقت ريخف



 ةفادحلا نادك بوس ۳1۸

 ينومّدق :ةزانجلا ىلع وهو ٍتّيملا لوق باب- ۲

 ٍديعس ابآ عمس هنأ هيبأ نع ٌديعس انًثَّدح ُثيّللا اندح فّسوي ُنب هللا دبع انثدح 5

 ىلع ٌلاجّرلا اهلمتحاف ةزانجلا ٍتَعِضْو اذإ» :ٌلوقي ةا ئيبنلا ناك : لاق هنع هللا يضر ّيردخلا

 :اهلهأل تلاق ةحلاص َريغ تناك نإو « ينومّدق :تلاق ٌةحلاص تناك نإف ٠ مهقانعأ
 . (َقِعَصل ٌناسنإلا عميس ولو 4 ٌناسنإلا الإ ٍءيش لك اهتوص ْعمسَي ؟اهب َنوبَهْدَي َنيأ 4 ا

 1١7١5[. :ثيدحلا رظنا]

 مامإلا َفلَخ ةزانجلا ىلع ةثالث وأ ٍنِيْفص ّفّص نَم باب ۴۳

 هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ِءاطَع نع ةداتق نع َةناوَع يبأ نع ُدّدسم انئّدح ۷

 . «ِثلاثلا وأ يناثلا فصلا يف ٌتنكف « « ئشاجتلا ىلع ىّلص ةي هل الوز نأ :امهنع

 .[؟ى04 ۳۸۷۸ < ۳۸۷۷ « ۱۳۳۴١ 2137 : یف هفارطأ_ ۱۳۱۷ ثيدحلا]

 ةزانجلا ىلع فوفصلا باب ٤

 نع ٍديعس نع يرهڙلا نع ڙمْغَم انثّدح عيَرز نب ڈيزي انثّدح ٌدَّدسم انثدح ۔ ۸

 « ُهَفلَخ اوصف َمّدقت مث « َيشاجّنلا هباحصأ ىلإ لكي ئبنلا ىعّت» : لاق ُهنع هللا يضر ةريره يبأ

 .[1؟40 :ثيدحلا رظنا] . «ًاعبرأ ٌرّبكف

 0 : لاق َِبعَّشلا نع مئينابيّشلا انّنَدح ةبعش انتا ٌملسُم انئدح دح -۔ ۹

 نبا : لاق ؟َكَنَّدح نَم ورمع ابأ اي : تلق . ًاعبرأ رکو مِهّمَصف ذوبنَم ربق ىلع ىتأ هلأ كي ئبنلا

 .[17417 ۸٥۷ :ثيدحلا رظنا] . «امهنع هللا يضر سابع

 : لاق مهربخأ جيرج نبا نأ َفّسوي نب ماش انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثّدح 9 ۹

eويلا يفوت د لق ا  

Ey MIT NT a 

 ٍزئانَّجلا يف ٍلاجرلا عم ِنايبصلا ٍفوفّص باب ٥
 قلع راع عاف ا يفاعسا رب نسون انقددج ننام

 ؟اذه َنِفد ىتم :لاقف ًاليل َنِفُد دق ربقب م كك هللا لوسر نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا



0 

 1۹ زئانجلا باتک۔ ۳

 ماقف . كَظقوُ نأ انهِركف ليللا ةملظ يف ٌءاتفد : اولاق ؟ينوُمَتْنذآ الفأ : لاق .ةحرابلا :اولاق

 .[1119 ۰۱۲۴۷ ۸٥۷ :ثيدحلا رظنا] . «هيلع ىّلصف « « مهيف انأو : سابع نبا لاق . ةقلخ انففصف

 زئانَجلا ىلع ٍةالصلا ٍةْنس باب - هك.

 د لاقو . «مكيحاص ىلع اوُلَص١ : لاقو . ES مل ايو ئبنلا لاقو

 ٌريبكت اهيفو « اهيف ملكتي الو « دوجس الو ٌعوكر اهيف سیل ةالص اهامس . «ئشاجتلا ىلع
 ا ا ل . ميلستو

 مهضئارفل مهوّضَر نم مهزئانّج ىلع مهّقحأو سانلا ثكردأ :نسحلا لاقو . .هيدي عفريو

 مهو ةزادجلا ىلإ ىهتا اذإو « مَ الو املا بط ةزاتكلا دنع وأ ديعلا موب تح اذإو
 . بدأ رضحلاو رفسلاو راهنلاو ليللاب ريكي : ٍبّيسملا نبا لاقو . ةريبكتب ملهم لحب نوصي

 رع د مر

 تام منيح لع ْلَضاَلَو  :لاقو . ةالصلا ٌحاتفتسا ةدحاولا ةريبكت : ةنع هللا يضر ٌسسنأ لاقو

 ْ .مامإو ٌفوفص هيفو . اب

 نم ينربخأ» : لاق ٌيبعشلا نع َيِنابيّشلا نع ةبعش انكَدح برح نب ٌناميلس انئّدح _- ۲

 :لاق ؟كّنَّدح نَم ورمع ابأ اي : :انلقف .ةقلخ انْفَمَصف انّمأف ذوبنَم ربق ىلع ةي مكين عم رم

 .[۱۳۲۷ 18184 ۸٩۷ ۰ ۰۱۲٤۷ :ثيدحلا رظنا] . «امهنع هللا يضر سابع نبا

 ٍزئانجلا عابّتا لضف باب ۷

 نب دیمح لاقو . َكيلع يذلا تيضق دقف تيلص اذإ : هنع هللا يضر ِتباث ُنِب ٌديَز لاقو

 . طاربق لف عج مث ىَلص نم نكلو « آنذإ ةزانجلا ىلع انملَع ام : لاله

 نبا تدخن ”: : لوقي افا تعم : لاق مزاح نب ُريرج انئّدح ِنامْعَنلا وبأ انئّدح لح ل ۳

 ةريره وبأ رْثكأ :لاقف « ٌطاريق ُهلف ًةزاتج عب نَم :ُلّوَقي مهنع هللا يضر ةريره ابأ َّنأ َرمع

 ٤۷[. :ثيدحلا رظنا] . انيلع

 لاقف . هلوقي كيلا لوسر ُتعمس :تلاقو ةريره ابأ - ةشئاع ينعي - ْتَقَّدَّصَف 64
 . هللا رمأ نم ت ٌتعّيض : تطوف . «ةريثك طيرارق يف انُطرف دقلا : :ًامهتعُللا يضر رمع نبا

 َنفدُت ىتح ٌرظتنا نم باي- 0۸

 ديعس ىبأ نب ديعس نع بئذ ىبأ نبا ىلع ٌُتأرق : لاق ةملسَم نب هللا دبع انثدح_ ٥

 . الب ئبنلا ثعمس :لاقف نع هللا ىضر ةريره ابأ لأس هنأ هيبأ نع ٌيربقملا



 قئاتجلا بانك دا 5

 ةزانجلا هش نما ا م هللا ٌلوسر لاق : اس م ارا

 :لاق ؟ناطاريقلا امو : ليق .ٍناطاريق هل ناك َنفدُت یتح دهش نمو « ًطاريق هلف َيَلصُي ىّتح

 ١١۲٣۳[. ع ٤۷ :ثيدحلا رظنا] . «نيميظعلا ِنيّلَبجلا ٌلثم

 زئانجلا ىلع سانلا عم ٍنايبصلا ةالص باب 4

 اند ةا اخ ريکُب يبأ نب د ىيحي اند ميهاربإ نب ُبوقعي انثدح - ۹

 ًاربق ةا هللا لوسر ىتآ» ا عيال لا نع رداع نع ةرانشلا ناسا
 مث « ُهَملخ انّمصف : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق . ةحرابلا - ِتَنِفَد وأ - َنِهَد اذه :اولاقف

 .[۳۲۲ ۰ ۱۳۲۱ ۰۱۳۱۹ ۰ ۱۲۴٤۷ ‹ ۸0۷ :ثيدحلا رظنا] . «اهيلع ىَّلص

 ٍدجسملاو ىّلصملاب زئانجلا ىلع ةالصلا باب- ٠

 بّيسملا نب نب ٍديعس نع باهش نبا نع ِليَقُع نع ُثيَللا انثّدح ٍريكُب نب ییحب انثّدح - ۷

 عيشاجنلا يأ هللا لوم ی هيه هللا ردو یک ی انة امينا فلس وب و

 ٠٠٤١ ١ ٠١١۸[. :ثيدحلا رظنا] .«مكيخأل اورفغتسا : لاقف هيف تام يذلا موي ةشبحلا بحاص

 : لاق ةنع هللا يضر ةريره ابأ نأ ٍبّيسملا نب ٌديعس ينتدح : لاق باهش نبا نعو- 6

 .[1317 « ۱۳۱۸ ۰۱۲٤١ :ثيدحلا رظنا] . «ًاعبرأ هيلع َرّبكف « اصُملاب مهب فص لكي بتلا َّنإ»

Enنع عفان نع َةبقُع نب ىسوم انَثَدح ةرْمَض وبأ انئّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انثذح  

 ايز ةأرماو مهنم جرب كي يبنلا ىلإ اوؤاج دوهيلا َّنأ» : امهنع هللا يضر َرمَع نب هللا دبع

 . «دجسملا دنع زئانجلا عضو ني ًابيرق امجُرف امهب رم

 Vo] العا > 1A1 < 1۸19 « 007£ , 8578 :ىف هفارطأ_ ۱۳۲۹ ثيدحلا]

 ٍروِبّقلا ىلع ٍدجاسملا ٍذاْحَّنا ٍنم ُهَركُِيام باب- ١

 « ةنَس هِربق ىلع ةبقلا هتأرما ِتَبَرَض مهنع هللا يضر يلع نب ٍنسحلا ْنب ب نسحلا تام اّملو

 اوستي لب :رخالا هباجأف ؟اودّقف ام اودَجَو له الأ :لوقي ًاحئاص اوعمسف ‹ ْثَعِفُو مث

 .اوبلقتاف

 ةشئاع نع َةورُع نع ُناَزَولا وه لاله نع َنابيش نع ىسوم ُنب هللا دبع انثّدح ع
 ىراصتلاو دوهيلا هَل هللا ّنَعَل : هيف تام يذلا هِضَرَم يف لاق يب ئبنلا نع» : اهنع هللا يضر



 ۳۲١ انکا تاک

 ذخّتُي نأ ىشخأ يّنأ ريغ « هربق اوُرَربأل كلذ الولو :تلاق .ًادجسم مهئايبنأ ٌروبق اوذَخَنا
 E E ىلا دسم

 اهسافن يف تتام اذإ ٍءاسفنلا ىلع ةالصلا باب 7

 ةرُّمَس نع ةديرُب نب هللا دبع اننّدح ٌنيسح اننّدح عیَرز نب ديزي انئّدح ٌدّدسُم انئّدح- ١

 .«اهطّسو اهيلع ماقف 3 اهسافن يف تتام ةأرما ىلع كب ئيبنلا ءارو ُثيَّلص» : لاق هنع هللا يضر

 .[۳۳۲ : ثيدحلا رظنا]

 ؟ٍلّجرلاو ةأرملا نم موق َنيأ باي ۳

 انثَدح ةديرُب نبا نع ٌنيسُح انَثّدح ِثراولا دبع انّثّدح َةرَسِيم نب ٌنارمِع انثّدح لح -_ ۲

 ماقف « اهسافن يف تنام ةأرما ىلع لكي عيبنلا ءارو ُتيَلص» : لاق نع هللا يضر بدنُج نب هرس

 .[ ١381 2887 : ثيدحلا رظنا] .«اهطّسو اهيلع

 ًاَعبرأ ٍةزانجلا ىلع ٍريبكتلا باب 4
 « ةلبقلا لبقتساف : هل ليقف « مَّلس مث آثالث ٌرِبكف هنع هللا يضر ٌننأ انب ىلص :ٌديمُح لاقو
 اول

 د ب ا

 . «ِتاريبكت عبر هيلع رثكو مهب فص « ىَّلصُملا ىلإ مهب

 ثيدحلا رظنا] : 1١746 1771/1718 :58" ١ [,

 رباج نع َءانيم نب ٌديعس انئّدح َناَيَح نب , ميس انثّدح ٍنانس ُنِب ٌدمحم انثدح لح ۔ ۳۹

 . «ًاعبرأ ربكف ئيشاجنلا ةمحصأ ىلع ىّلص ةي ئبنلا نأ : ةنع هللا يضر

 .دمصلا دبع ةعباتو .«ةمحصأ» : ميلّس نع ٍدمصلا ٌدبعو َنوراه نب ديزي لاقو

 ۱۳١۷ « ۱١۲١[. : ثيدحلا رظنا]

 ةزانجلا ىلع باتكلا ةحتاف ةءارق باب - 1٥

 ًافلسو أطرف انل ُةلعجا َّمهللا :لوقيو باتكلا ةحتافب لفطلا ىلع أرقي ةي :نسحلا لاقو

 .ارخآو



 زئانجلا باتك 7 ب

 ٥ _ :لاق ًةحلط نع ٍدعس نع ٌةبعش انّنّدح ٌرَدنغ اننّدح راب نب دمحم انثّدح ١

 ميهاربإ نب ٍدعس نع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدحو .«امهنع هللا يضر سابع نبا َفلخ

 ل لاق ٍفوع نب هللا دبع نب ةحلط نع

 ااا ل باتكلا ةحتافب

e ٦ 

 ٌتعمس :لاق عينابيشلا ناميلس ينئّدح : لاق ٌةبعش انّتَّدح ٍلاهنم نب جاجَح انثّدح ۳۳٦

 نَم :ُتلق . ُهَفلَخ اوُلصو مهّمأف ذوبنَم ربق ىلع لكي يبنلا عم رم نم ينربخأ» : لاق َيِبعَّشلا
 . «امهنع هللا يضر سابع نبا : لاق ؟ورمع ابأ اي اذه َكّتَّدح

 ITY1 ITY]. »1۳۲۱ ۰ 1۳1۹ ‹ 1۲۴۷ « للمال :ثيدحلا رظنا]

 نع عفار يبأ نع ټباث نع ديز نب داّمح اح ٍلضفلا نب دمحم انثدح _ ١ مب

 معي ملو « تامف « دجسملا مف ناك  ةأرما وأ اجر - ةوسأ نأ" : نع هللا يضر ةريره يبأ
 .وللا لوسر اي تام : اولاق ؟ناسنإلا كلذ َلعف ام : لاقف موي َتاذ ُةرَكَذف « هتومب ا عيبنلا

 لولد لاق .ٌةَتأش اودَقحف : لاق - هتصق  اذكو اذك ناک هنإ :اولاقف ؟ين :ومْنَدآ القأ :لاق

 6 ا رورو ع لصف رب قاف ی ىلع

 ِلاعُتلا قفَح ٌعمسَي ُتّيملا باب
 نبا انثَّدح :ةفيلخ يل لاقو :لاق ٌديعس انثّدح ىلعألا دبع انثَدح لْئاّيع انثّدح ٠8

 هربق يف عضو ذإ دبعلا» : لاق يَ يبنلا نع ةنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٌديعس انثدح ٍعَِرُز

 :هل ٍنالوقيف « ٌةادعقأف ٍناكلم ُةاتأ - 000 ةباحصأ 0

 ىلإ وطنا لاق : هلوسوو هللا ةع ا ذهشأ ل رقيف ؟ْكَو دمحم ٍلجّولا اذه يف لوقت

 ٌرِفاكلا امآو . ًاعيمج امهارّيف : ايو يبنلا لاق . ةّنجلا نم ادعقم هب للا َكََدبأ ارا یب رعت

 PCO لاقيف . سانلا لوقي ام لوقأ تنك « يرذآ ال : لوقت قفانملا وأ

 .«نيلقثلا الإ هيلي نا فيم عقم هدأ ا نع نرمي كوس هل

 ١۱١۷٤[. : ثيدحلا رظنا]

 اهوحن وأ ةسدقملا ضرألا يف َنفّدلا ّبحأ نم باب

 نع ويبأ نع سوٌواط نبا ِنع ٌرمْعَم انربخأ ٍقازرلا دبع انَّدح ٌدومحم انثّدح

 ُهَءاج اًملف « ٌمالسلا امهيلع ىسوم ىلإ ِتوَملا ُكَلَم لسرأ» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ



 ۴ زئانجلا باتك - ۳

 عجرا :لاقو هيَ هيلع لا دف . توملا ٌديرُي ال دبع ىلإ ينتلَسرأ :لاقف وڳر ىلإ جرف « ُهّكَص
 مث « ٌبر يأ : لاق . ةنس ةرعش لكب هذي هب ثطغ ام لكب ُهلف « رو نم ىلع ُهَدَي ْعَضَيُهل لق

 . رَّجحب ةيمر ٍةسَّدقملا ضرألا ّنم ُهَيِندُي نأ هللا لأسف .نآلاف :لاق . ثوملا مث :لاق ؟اذام

 . رمحألا بيثكلا دنع قيرطلا بناج ىلإ ُهَربق مكتيرأل مَن ڈ تنك ولف : لكك هللا لوسر لاق :لاق

 .[7 4017/ : يف هفرط_ ۱۳۳۹ ثيدحلا]

 ًاليل هنع هللا يضر ركب وبأ َنِفُدو ليللاب ٍنفَّدلا باب 4

 سابع نبا نع َيِبعّشلا نع ٌينابيشلا نع ٌريِرَج انّئّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انئّدح - ۰

 ٌناكو < ةباحصأو وه ماق 2 ٍةليلب نفد ام دعب يلج ىلع يي يبنلا ىّلص١ : لاق امهنع هللا يضر

 .«هيلع اولصف . ةحرابلا َنِفُد « نال : اولاقف ؟اذه نم : لاقف هنع لاس

 LITT CITY ITTY CITY <14 7 IYEV oc AoY : ثيدحلا رظنا]

 ربقلا ىلع ِدجسَملا ٍءانب باب

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انئّدح 14
 « ةيرام اهل لاقي ةشبحلا صرأب اهي ةسينك هئاسن ضعب ْتَركَذ هلي ئوبنلا ىكتشا اكل : تلاق

 مرق هو نتا ١ اوصل 11 هاو

 ET EE كتارا ورح نت

 ةارملا ريق لكي نم باب- ١
 3 ا لا لح 3 17

 لزناف : لاق . انأ : اط وبا لاقف ؟ةليلا راقي ملوح نم مكيف لما ا اعقل مع

 لاق تذل نع ا : يلف لاق :ُكَرابُم نبا لاق .«اَهَرَبَقف اهربق يف َلَّرنَف .اهربق يف

 ٠۲۸١[. :ثيدحلا رظنا] .اوبستكيل : يأ : #اوفرتَفيل 9 : هللا دبع وبأ

 ديهشلا ىلع ةالسدلا باب_-/؟

 نع باهش نبا ينث ا ا ثمللا و دش دع اقدح دح - ۳

 هلك اا دا لاف عع اخر هلا ع نب رباح نع كلاعب تک دي نيحرلا نيف



EEE نادك مو ش ٤ 

 ريشأ اذإف ؟نآرقلل ًاذخأ دثكأ مه أ : لوقي مث ٍلحاو بوث يف ٍدْحُأ ىلتق نم ِنيلُجرلا َني ْعّمْجَي

 e .ةمايقلا موي ا : لاقو ٍدِحّللا يف ُهَمَّد ا ىلإ
 .«مهيلع َّلَصُي ملو اولَّسَعُي ملو « مهئامد

 .[1 014. ۳۳ ل1348 31741/01553144 : يف هفارطأ_ ١7477 ثيدحلا]

Eريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي ينثدح يللا انئّدح سوي نب هللا بع انئّدح  

 م لا نلع ا رخأ لأ ىلغ لل ار جر لل ينل ر

a lSم  

 .«اهيف اوسفانت نأ مكيلع ٌفاخأ ْنكلو « يِدعَب اوكرشُت نأ
 19٩۰] 54756 45088 0 1047 . 7595 : يف هفارطأ_ ۱۳٤٤ ثیدحلا]

 ربق يف ةثالثلاو نيلُجرلا ٍنِفَد باب 7

 بعك ِنب ِنْمحرلا ٍدبع نع باهش ُنببا اننّدح ُثيللا انّنَدح َناميلس نب ٌديعس انثّدح- ۳45

 ىلتق نم نيَلُجرلا نيب عمجي َناك اب جيبنلا َّنأ» :ٌةربخأ امهنع هللا 00 ن
 .[174» :ثيدحلا رظنا] . «ٍدحأ

 ما

Vِءادّهّشلا لسع رَ مل نَم باب - ٤ 

 ٍرباج نع بعك نب نمحرلا ٍدبع نع باهش نبا نع ثيل انثّدح ٍديِلَولا وبأ انثّدح _- ۹
 .؛مِهْلْسَشُي ملو . ٍدُحُأ موي : ينعي ٠ مهئامد يف مهونفدا» : لک ئربنلا لاق : لاق

 ITéo TEY]. : ثيدحلا رظنا]

 ه يب تدمع

Voدحللا يف دكت قم تمد  

 ًاميقتسُم ناك ولو . ًالدعم : اتم . ٌدِحِلُم رئاج لکو « ةيحان يف هنأل دحّللا يّمُسو
 . ًاحيرض ناك

 نع باهش نبا ينئّدح ٍدعس نب ُثيللا انربخأ هللا ٌدبع انربخأ لام نبا انثّدح ١41

 لكي هللا لوسر َّنأ» : امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ِكلام نب بعك نب نمحرلا دبع

 اذإف ؟نآرقلل ًاذخأ ُرتكأ مهيأ : :لوقي مث « ڍحاو بوت يف ٍدُحَأ يتق نم نيلُجرلا نيب عمجَ ناك

 ملو « مهئامدي مهنفدب َرّمأو . ءالؤه ىلع ٌديِهَس انأ : لاقو ٍدحّللا يف ُهَمَدَق امهدحأ ىلإ هل يشأ أ

 .[1745 ۱۳٤۳ ۰ ۱۳٤١ :ثيدحلا رظنا] . (مِهْلّسَعُي ملو مهيلع لصُي



 Yo الا اک

 e يضر هللا دبع نب رباج نع ٌيِرهُزلا نع ٌيعازوألا انربخأو - ۸

 دق لجر ىلإ هل ري ريشأ اذإف ؟نآرقلل ًاذخأ رثكأ ءالؤه يأ : ٍدُحَأ ىلتقل لوقي كيل هللا لوسر

 3 «ةدحاو ةَرِمَد يف يمعو يبأ َنَفَكف - ةباج لاقو -هبحاص لبق ٍدحّللا

 .. هنع هللا يضر رباج حمس نم ينثّدح يرهزلا ينثّدح : ريثك نب ُناميلُس لاقو

 لل نا كعلم NTE : ثيدحلا رظنا]

 ٍربقلا يف شيشكلاو رخذإلا باي 5

 ةمركع نع ٌدلاخ انئّدح باهولا دبع انثدح ٍبْشْوَح نب هللا ٍدبع ُنِب دمحم انثّدح- ۹
 E « ةكم هللا مّرَحلا : لاق ل ئيبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ء اهرجش ٌُدَضعُي الو « اهالَخ ىلتخُي ال :ٍراهن نم ةعاس يل ْتّلِحُأ « يدع ٍدحأل الو

 رخذإلا الإ :ةنع هللا يضر ٌساَبعلا لاقف . فعمل الإ اهتطَقل ْطّقتلَت الو « اهُديَص رمي ي الو

 . رخذإلا الإ :لاقف . انروبقو انَّغاصل

 . (انتويُبو انروبقل» : يب ئبنلا نع هنع هللا يضرةريره وبأ لاقو

 . هلثم اديك يبنلا تعمساا :ةبيش ِتنب ةيِفَص نع ٍملْسُم نب ٍنسحلا نع حلاص ْنب ُنابأ لاقو

 . «مهتويبو مهنيقلا : امهنع هللا يضر سابع نبا ن نع سوواط نع ٌدهاجُم لاقو

CToeVV o TATO ¢ YVAY «TET لال الك للا 35 : ىف هفارطأ - ١1759 [ثيدحلا 

[EIT 1۹ 

 ؛ٍةَلعِل ٍدحّللاو ربقلا َّنم ُثّيملا ُجَرْخُي له باب-۷

 يضرولا ٍدبع نب ٌرباج ٌثعمس :ورمع لاق نايس انثَّدح هللا ٍدبع نب ولع انثّدح- ١

 « جرخأف هب َرمأف « هترفُح لجأ ام دعب أ نب هللا دبع ال هللا لوسر ىتأ» : لاق امهنع هللا

 ًاساتع اسك ناكو « ُملعأ هللاف « ٌهّصيمق ُهسَبْلاو ‹ هقير نم هيلع َتفَّنو « هيتبكُر ىلع ُهَعَضَوف

 نبا هل لاقف ٠ ناصيمق لكك هللا لوسر ىلع اکو :َنوراه وبأ لاقو ٌنايفس لاق .ًاصيمق

Ssةا يبنلا نأ َنْوَريف :ٌنايفس لاق . دلج يلي يذلا ٌكّصيمق  

 ١١۷١[. :ثيدحلا رظنا] .٠ ا هللا دبع بلا

 رباج نع ءاطع نع ُمّلعملا ٌنيسح انكدح ٍلّضفْملا نب رشي انربخأ دسم انثدح دح ۱

 نَم ٍلَّوأ يف ًالوتقم الإ ين ينارأ ام : :لاقف ليلا ّنِم يبأ يناعَدّدُحأ رضَح املا : لاق هنع هللا يضر



 زئانجلا باتك 7 ۳۲٢

 . ي هللا لوسر سفن ريغ « كنم يلع َّزَعَأ يِدعَب كرتأ ىنإو < لك يبنلا باحصأ نم لتقُي

 هم َنِفْدو « ٍليَِق لوا ناكف ٠ انخبصأف . ا ا

 وه اذإف « رهشأ ةتس دعب هتجرختساف « ٍرَخآلا عم هك رتأ نأ يسفن بطت مل ّمث « ربق يف ُرخآ

 ٠١١١[. : يف هفرط_ ١76١ ثيدحلا] . هوند ريغ « ةه عضو مويك

 نع يج يبأ نبا نع ةبعش نع ماع نب ُديعس انکڌح هللا دبع نب يلع انئدح لح ۔ ۲

 « هّتجرخأ ىتح يسفن ْبطَت ملف ٠ لجر يبأ عم فد : لاق ةنع هللا يضر رباج نع ٍءاطع

 ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . (ةّدح ىلع ربق ىف هتلعجف

 ٍربقلا يف قّشلاو ٍدْحَّللا باب

 هر الا و يس ماو _ ۳

 aN يشأ اذإف ؟نآرقلل اذخأ رثكأ مه : ا

 .(مهلّسَعُي ملو « مهئامدب مهنفّدب رمأف « ةمايقلا موي ءالؤه ىلع ٌديهش انأ : لاقف ِلحْللا يف

 .[17؟18. 17513155017586 21١757 :ثيدحلا رظنا]

 ؟ٌمالسإلا ٌيبصلا ىلع ضَرعُي لهو « هيلع ىَّلصُي له تامف ٌيبصلا َمّلْسأ اذإ باب

 نبا ناكو .ملسملا عم ٌدلولاف امهذحأ ملسأ اذإ :ةداتقو حيهاربإو ٌحيرشو ٌنسحلا لاقو
 :لاقو هموق نيد ىلع هيبأ عم نكي ملو 2 َنيفعضتسملا ّنم ِهَّمأ عم امهنع هللا يضر سابع

 .ىلعُي الو ولعَي مالسإلا

 نب ملاس ينربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع سنوي نع هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح - ١1ه:

 ِداَيَص نبا لق طهر يف لكي يبنلا عم قلطنا مع نأ ةربخأ امهنع فلا يضر رمع نبا نأ ثلا دبع

 ْرعْسَي ملف - َهَلحلا ِداّيَص نبا براق دقو - ةلاغَم ينب ٍمْطَأ دنع ِنايبَّصلا حم ُبعلي ٌةودَجو ىح

 ِداَيَص نبا هيلإ َرظنف ؟هللا لوسر يأ دهشت : داّيص نبال لاق مث هديب 5 بنلا برض ىتح

 ةَضفرف ؟هللا لوسر يآ ٌدَهشَتأ : للك ئبنلل داّيص نبا لاقف . ا نوو كا دتا : لاقف

 لاقف . بذاكو ٌقداص ينيتأي : : داَيَص نبا لاق ؟یرت اذام : هل لاقف . ٍهلْسْرِبو هللاب ُتنمآ :لاقو

 اًيص نبا لاقف . ًآئيبَح كل ُثْأَكَح دق ينإ : ايب ئبنلا هل لاق مث . رمألا َكيلع طلح : لكك خيبنلا

 e ا ل كوت وذ دعت نلف اسا :لاقف دلا وه



 ۷ ا

 .«هلتق يف كل ريخ الف ُْنُكَي مل نإو « هيلع طّلَسُت نلف ُهْنُكَي نإ : لي ئبنلا لاقف . قُْع ُبرضأ
 ثيدحلا] ٤ ١70 يف هفارطأ : ۳٠٠۵ , 11۷۳ « 11148[.

 كلذ دعب قلطنا» لرش امتع هلا يضر َرمع نبا تعمس :ملاس لاقو _ ٥

 نب ٍنم عمس نأ ُلِتْخَي وهو « ِايَص نبا اهيف يتلا ٍلخّنلا ىلإ بعك نب عيبأو ةي هللا وسر
 ٌعِجْطْضُم وهو وهو هلو غيبنلا هآرف « ِداَيص نبا ٌةاري نأ لبق ًاثيش ِدايَص

 : داّيص نبال تلاقف « للا عوذجب يقي وهو هللا لوسر ِداّيص نبا م ثارف حةرفز وأ

 هول : الك بتلا لاقف . ږایص نبا َراثف كك دمحم اذه  اّيص نبا مسا وهو ۔ یفاص اي

 :ٌليَقَعو يبلكلا قاحسإ لاقو .ةمّرمَز وأ « ٌةَمَرْمَر .ُهَصْقَرف : :ويدَح يف ٌبيَعش لاقو . نب
 .[1317/4 ۳۰٣۹ ۳۰۳۴۳ ‹ ۲۹۳۸ : يف هفارطأ ١706 ثيدحلا] ر :ةمعم لاقو . ةمَرُمَر

 هللا يضر سنأ نع ٍتباث نع ٍديز ُنبا وهو ٌداّمح انّنَدَح برح ُب ٌناميلس انئّدح - 8١ ”هك

 ار دنع دقق ُهدوعَي ايب ئبنلا ُهاتأف َضِرمَف ل ئبنلا مخي ٌيدوهي ٌمالُع ناک : لاق هنع

 جرخف .ملسأف .ِِكَي مساقلا ابأ عطأ :هل لاقف ٠ دنع وهو هيبأ ىلإ َرظنف .ملسأ :ُهل لاقف
 .[9781/ : يف هفرط_ ١707 ثيدحلا] . «رانلا ّنم ُهَذَقنَأ يذلا لل ٌدمحلا :لوقي وهو ةي ئبنلا

 يضر ساّبع نبا ٌتعمس :وللا ٌديِبَع لاق : لاق نايس انثّدح هللا دبع نب يلع انثّدح_ ١١0
 . «ءاسنلا ّنم يّمأو « ٍنادْلولا نم انأ :َنيِفعضتسملا ّنم يّمأو انأ ٌتنك١ لوقي امهنع هللا

 ثيدحلا]  ۱۳١۷يف هفارطأ : ٤0۸۷ « 1088 ٠ ٤0۹۷[.

 ىَنَوَتُم دولوم لک ىلع یلص :باهش نبا لاق ٌبيَعُش انربخأ ِناَمیلا وبأ انئّدح - ۸
 NSS هنأ لجأ نم « ةَيَعِل ناک نو

 لوتس ال نم ىلع ىَلَصُي الو « هيلع يل اخراص َلهَمْسا اذإ « مالسإلا ريغ ىلع ُهُقَأ ثناك

 الإ دولوُم نم ام» : لك ئبنلا لاق ُتّدحُي ناك هنع هللا يضر ةريرُ ابأ ناف « طقس هنأ لجأ نم

 ۽( ءا ةه ؛ ةميهبلا جَ امك « هناسجمُ وأ ارضي وأ ونادر ةاوبأف « ةرطفلا ىلع دلو

 رطف لَم َتَرطِف :  هنع هللا يضر ةريره وبأ لوق مث ؟«ءاعْدَج نم اهيف َنوُسِحُت له

 .[1299 « ٤۷۷٥ , ۱۳۸۰ , 1709 :يف هفارطأ-_ ١708 ثيدحلا] . ةيآلا الع

 نب ةّملس وب ينربخأ ٌيرهّزلا | نع نسوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح 5 ۹

 وي الإ | ولوم نم ام : لو هللا وسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر ةريره ابأ َّنأ نمحرلا ٍدبع

 « َءاعمج ةميهت ةميهبلا جَن امك « هناسُجَمُي وأ هنارصتي وأ هنادرهي ٌهاوَبأ « ةرطفلا



 قكاتحلا بناتك ۳ ۳۲۸

 الع سانلا رطف ولأ هلأ ترطف و # : عدلا يفر ايفا وبا كيل اال ياي نزح

 .[1708 : ثيدحلا رظنا] ٠ 4 ْمَيِفْلا تلا ك كليو هلأ قْلحِل ید ال

 هنلا الإ هلإ ال :توملا دنع كِرشُْملا لاق اذإ باب ٠

 نبا ِنع حلاص نع يبأ ينٿدح : لاق ميهاربإ ْنِب توقعي 0ا قاحسإ اد

 ةافَولا بلاط ابأ ْتَرَضَح امل هنأ» ٌةربخأ هنأ هيبأ نع بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ : :لاق باهش

 لاق « ةريغُملا نب هيما نب هللا دبعو ماشه نب , ٍلهج ابأ هدنع َدَجَوَف كك هللا لوسر ةءاج

 لاقف .هللا دنع اهب كل ٌدَهشأ ةملك هللا الإ هلإ ال لق ٠ معاي :بلاط يبأل ةي هللا لوسر

 لري ملف ؟بلّطُملا ٍدبع ٍةَلِم نع ُبَعِرَتأ < بلاط ابأ اي يم يبأ نب هللا دبعو يلهج وبأ
 ىلع وه : مهّملك ام رخآ بلاط وبأ لاق ىتح ٍةلاقملا َكلتب ِنادوعو هيلع اهًضرع كيلا لوسر

 َكل َنَرِفْغَتسأل هللاو امأ : لكي هللا لوسر لاقف . هللا الإ هلإ ال لوقي نأ ىبأو « ٍبلّطُملا دبع لِ
 ١١١[«. : ةبوتلا] ةيآلا 4َيَِتلِل تاك ام » : هيف ىلاعت“ هللا لَرنأف « ٌكنع هْنَأ مل ام

 .[ ۸۱ e ٤۷۷۲ 1۷9£ . 7844 : يف هفارطأ_ ۳٦۰ ثيدحلا] 7 5 -

 ٍربقلا ىلع ةديرجلا باب ١

 امهنع هللا يضر َرمع نبا ىأرو .ناتديرج هربق يف َلَعِجُي نأ ٌيِمَلْسألا ةديّرُب ىصوأو

 دير نك ةحراش لاو هلمع ُهَلِظُي اًمنإف « ٌمالغ اي ةغزنا : لاقف نمحرلا دبع ربق ىلع ًاطاطنُف

 نب نامثُع َربق بشي يذلا ٌةبثو انّدشأ نإو هنع ُهللا يضر َنامثع نَمز يف ناش نحنو يتّيأر

 راو رق نعي ااف ا مري دق ميكح نب نامثع لاقو . ٌةَرواَجُي ىتح ِنوعظَم

 يضر َرمع نبا ناک : : عفان لاقو . هيلع ٌثّدحأ ْنَمِل كلذ َهِرُك امن : لاق تبان | نب ديزي هّمع نع

 .روبقلا ىلع نساجي اههنعألا

 نع سوؤاط نع ٍدِهاَجُم نع شمعألا ِنع ةيواعُم وبأ انئَّدح ىيحي انثدح ۔ ۳۹۱

 « نابذعيل امهّنِإ : لاقف ِنابَذَعُي نيَربقب رم هنأ : ي يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نا

 ينمي ناک خالا اًمأو « ٍلوبلا نم و ٌناكف امها اَمأ يک ىف ا و

 :اولاقف .ةدحاو ربق لك يف َرَرْغ مث ‹ ٍنيفصني اهّقّشف ةبطَر ةديرَج ذخأ مث . ةميمئلاب

 . «اسبَي مل ام « امهنع ففي نأ ُهّلعل : لاقف ؟اذه تعنص مل هللا لوسر اي

ETNA TE a 



 ۳۲۹ زئانجلا باتک۔ ۳

 هلو هباحصأ ِدوعقو « ربقلا دنع ٍثّدحملا ةظعوَم باب 7

 يأ :يضوح ُثدَدعَب .ثريثأ : « تريب # .روبقلا :ثادجألا : 4 ِثاَديَقْلا نم هوري

 بوصنم ءيش ىلإ :(بّصن ىلإ شمعألا أرقو ٠ عارسإلا :ضافيإلا .هالعأ هلْفسأ ٌتلعَج
 : 4 تولي » روبقلا نم جورخلا موي .ردصم ٌبْضّنلاو « دحاو ُبْضُنلاو . هيلإ َنوقيتسَي

 . نوجرخَي

CLندا ردم  
 ك6 ئيبنلا انانأف « ٍدقرَعلا عيقَب يف ةزانَج يف انك : لاق هنع هللا يضر يلع نع ِنمحرلا دبع يبأ

ETنم مكنم ام : لاق مث « هّيرَصْخِيُتْكدَي لعجف َسْكَف ةرضخم كرو لوح  

 .ةديعس وأ ٌةّيِقَش ثبتُك دق الإو « راّللاو ةّلجلا ّنم اهُناكَم َبتُك الإ ةسوفنم سفن نم ام « ٍدَحأ

 ةداعسلا لهأ نم اًنِم ناك نمف « لما ٌعَدَنو انباتك ىلع لكَ الأ « هللا لوسر اي : لجر لاقف

 ٍلهأ لمع ىلإ ري ف ةواقكلا لهآ نم اني ناك ناتار الا لها لع ىلإ يضيف

 لهل دورت ةواتشلا نا اار اعلا لل درر بف ةداعسلا لهأ اَمأ : لاق ؟ةواقّشلا

 . «ةيآلا 4ار عا نَا طأرق مث . ةواقشلا

 VooYT]. 55552 ت١7الا 5555555341550 15556 6 : يف هفارطأ 177 ثيدحلا]

 ِسْفّنلا لاق يف ًءاج ام باب_

 اخضلا نب ٍتباث نع ًةبالق يبأ نع لاح انندح عيَرَز نب ديزي اَنئَدح ُةّدسم انثّدح- ۳

 « لاق امك وهف ًادّمعتُم ًابذاك مالسإلا ريغ ٍةَلمب لح نم» : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر

 . "منهج ران يف هب َبَّذُع ةديدح ِهّسْفَن لق نمو

 .( ,1560752051٠١6 ٠5ء٠غالا :مك# cC الا : يف هفارطأ ١57 ثيدحلا]

g~ 

CCلرب اک : لاق لك عيبنلا ىلع ت  
 . (ةّنجلا هيلع تمرح < هسفئب يدبع يندب : هثلا لاقف ¢ ُهَسْفَن لتقف حارج

 TY] : يف هفرط_ ٠١١١ ثيدحلا]

Eيضر ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ انثَّدح ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ  
 يف اهنعطَي اهئعطَي يڌلاو « رانلا يف اهُقْنحَي ُهَسْفَن نخي يذلا» : كك ئبنلا لاق :لاق ُهنع

 .[8//01 : يف هفرط_ ١776 ثيدحلا] 00



YTئاتلا ناتكد ۴  

 نيكرشملل رافغتسالاو نيقفانملا ىلع ةالصلا نم ُهَركُي ام باب-٤

 اي يبنلا نع امهنع ها يضر ّرمع نبا اور ظ

 نب هللا ِديَبع نع باهش نبا نع ليَقُع نع ُثَّللا ينّئّدح ٍريَكُب نب ىبحَي انثّدح لح - ۱۳۹٦

 15 هللا دبع تام اّمل» : لاق هنأ مهنع هللا يضر باطخلا نب مع نع ساع نبا نعول بع

 Ts .ديلع يلصيل را وسر هل يعد لولَس نب

 ماعا ثوخاف ثري يإ : الغ تا اكلت عاب يعز لاقو ل هللا وسر

 0 مث كو هللا لوسر هيلع ىّلصف :لاق .اهيلع ُتْدزل هل رفعي ُب َنيعبسلا ىلع ُثدز ْنِإ يأ

 Î E داك لح لع لص او » ةءارب نم ٍناتيالا تلر ین ارپ آلإ ثكمي ملف ‹ فّرصنا

 ET : لاق € وقسم مهو اوامر مدل لوشرو ای اورقک مت ورک لع مق

 ٤٦۷١[. : يف هفرط- ٠١١١ ثيدحلا] . «يلعأ ُهَلوسرو ُهللاو ؛ ذئموي ا هللا لوسر

 ٍتّيملا ىلع سانلا ِءانَت باب - 6

 كلام نب ّسنأ ٌتعمس : لاق بيّهْص ْنب زيزعلا دبع انّنَّدح ةبعش انّنَّدح مدآ انثدح كح د ۷ و و

 اوُرَم مث .ْتِبَجَو : ل ئيبنلا لاقف « ًاريخ اهيلع اوتثأف ةزانجب اوََم» :لوقي هنع هلا يضر

 ؟ْتَبِحَو ام : نع هللا يضر باطخلا نب ُرمع لاقف . . تّبجَو : :لاقف « ًاَرَش اهيلع اوُتْنأف ىرخأب

 متنأ .ٌرانلا هل ْثِبجَوف ارش هيلع مثينثأ اذهو « ُهّنجلا هل ْثبجَوف ًاريخ هيلع متين اذه :لاق

 ۲٠٤۲[. : يف هفرط 11517 ثيدحلا] . «ضرألا يف هللا ٌءادّهش

 نع ةديرُب نب هللا دبع نع ِتارفلا يبأ نب دود انتدح ٍملْسُم نب نافع انثّدح 9 ۸

 يضر باطخلا ِنب رمع ىلإ ُتسّلجف - .ٌضَرَم اهب عقو دقو - ةنيدملا ثُمدق» : لاق دوسألا يبأ

 مث ْثَبَجَو : :ةنع لا يضر مع لاقف ٠ ريح اهيحاص ىلع ييف ٌةزانجب مهب ثرمف « هنعألا

 ينثأف ةثلاثلاب وم من . ا : ةنع هللا يضر دمع لاقف « ًاريَخ اهبحاص ىلع ينثأف یرَخأب وم

 00 كح ابو تلف :دوسألا وبأ لاقف .ْتَبِحَو :لاقف « ًاًرش اهبحاص ىلع

 ؟ةثالثو :انلقف . جلا هلا ةلخدأ ريخب ةعبرأ ل ده ملس املأ : للي ئبنلا لاق امك تلق : لاق

 .«دحاولا نع ُهَلأسن مل مث .نانثاو : لاق ؟نانثاو :انلقف . ةثالثو : لاق

 ۲٣٤۳[. : یف هفرط_ ١7748 ثيدحلا]



 م E افك نالال

 ٍربقلا باذع يف ءاج ام باي 5

 مش ارجرْخأ ویا گ ةكيتلملاو تولا ٍترَمَع ف ومل ذإ# : : ىلاعت هلوقو

 :ةدكذ لج هلوقو .ّقْفرلا ُنوّهلاو .ناوهلا وه ۳ 00 4 نوه َباَدَع تورج مويا
 ٍلاَعب فاو  :ىلاعت هلوقو ٠١١[ ةبوتلا] 4 ميظَع اتع لإ ح تروُدرُ هش نرم مهب دعت »
 ّدَّسَأ تعرف لاء اود ةعالا موت موو اوو ودع اہ ےرورعب رائل (7) ادع یس یورو چ ا ر هرس ےب ر ی م ص اک م رر 2و ورسو ب ہو
 ےک

 -٤١[. 464 :رفاغ] بادعلا

 نأ هش مث ينأ ربت يف ٌنمؤملا يق اذإ : لاق ال يبنلا نع امهنع هللا يضر بزاع نب ءارّبلا
 لوم تيدا لآ ُتَبَكِي # :ةلوق كلذف « هللا لوسر ًادمحم َّنأو هلا الإ ةلإ ال

 . تاكل
 «أونَماَء لأ هلآ تبي » دازو « اذهب ةبعش انَثّدح ٌرَدنَغ انَثَّدح راش نب دمحم انثّدح

 .[4599 :يف هفرط_ 1755 ثيدحلا] . ربقلا باذع يف ْتلّزَن

 ينثَّدح حلاص نع يبا ينٿَدح ميهاربإ نب ُبوقعي انٿّدح هللا ٍدبع نب خلع انثّدح لح د ۰
 : لاقف ٍتيلَقلا ٍلهأ ىلع لل عبنلا حلطا» : لاق ُةَربخأ امهنع هللا يضر ّرمع نبا نأ عفان

 ْنكلو « مهنم َعَمْسْأِب متنأ ام :لاقف ؟اتاومأ وعدت :هل ليقف .ًاقَح مكبر َدَعو ام متْدَجَو

 .[4075 « ۳۹۸۰ : يف هافرط_ ۱۳۷۰ ثيدحلا] . (نوبيجي ال

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ءاشه نع نايفس انَنَدح دمحم نب وللا دبع انئّدح دح -۔_ ۱

 لاق دقو « ٌّقَحٌلوقأ نك ام َّنَأَّنآلا َنومّلعيَل مهّنإ : زال ئبنلا لاق امّنإ» : تلاق اهنع هللا يضر

 .[۳۹۸۱ « ۳۹۷۹ : يف هافرط_ ۱۳۷۱ ثيدحلا] . «4َقرملا عيشال كنإ» : ىلاعت هللا

 نع ٍقورْسَم نع هيبأ نع ٌثعشألا ُتعمس ٌةبعش نع يبأ ينربخأ ُنادْبَع انثّدح 1

 نم هللا ِكَداعأ : اهل تلاقف ربقلا َباذع ثّركَدف اهيلع ثلخد ةيدوهي نأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع
 تلاق مريم تام حا لاقف ربقلا باذع نع كي هللا لوسر ةشئاع ثّلأسف . را ادع

 دانا «ٍربقلا باذَع نم َدَوَعَت الإ ةالص ىّلص ُدعب كيلا لوسر ُثيأر امف : اهنع هللا يضر ةشئاع

 .(ٌقح ربقلا ُباذع» :”دنغ

 باهش نبا نع ٌسنوي ينربخأ ا

 ماق» : لوقت 7 امهنع هللا يضر ركب يبأ َتنب َءامسأ عيس هنأ رّرلا نب ب ةورغ ينّربخأ



 زكاتجلا باتكد + ۲ ٠

 نوملسملا حض كلذ ٌركذ اًملف « ٌءرملا اهيف نيمي يتلا ربقلا ةنتف ركذف ًابيطح ةا هلا لوسر
 ]۳ الدكت ۰021۰5۳ ۹۲۲ 1۸ £ 0۸7 :ثیدحلا رظنا] . اًدّكَض

 ٍنب سن نع ةداتق نع ٌديعس انّثّدح ىلعألا دبع انّثّدح دیلّولا نب ُنئاَيَع انثدح - 5
 هنع ىّلوتو هِربق يف عضو اذإ ٌدبعلا لإ : لاق يللا لوسر ّنأ مهّتَّدح هلأ هنع هللا يضر ِكللام

 اذه يف لوقت 7 تنك ام :نالوقّيف هنادعقُيف ناكلَم ُهاتأ - مهلاعن عرق ْعّمسَيِل ُهّنِإو - هباحصأ

 ىلإ رظنا :هل لاقيف . هلوسرو وللا دبع هنأ ٌدهشأ ُلوقيف ُنِمْؤملا ااف . ام دمحمل ؟لجرلا

 ُهَّنأ انل ٌرِكْذو : ةداتق لاق . «ًاعيمج امهاريف « ةنجلا نم ًادعقَم هب هللا ٌكَلدبأ دق ؛راَثلا نم َكدعُفَم

 كو 00 i مالا اي

 ريل رغ ديب م اھم ةحبص حرصت ٠ بر ديدح نم قراطمب بري

 ٍربقلا باذع نم ِدّؤَعَّتلا باب - 7

 نب نوع ينثّدح لاق حش ا وسب اک ىتتكلا محم انثّدح -_ ۵٥

 لاق مهنع ها يضر َبوُبأ يبأ نع پزاع نب ءاربلا نع وببأ نع ةفيحج يب

eT00 .«اهروبق يف بعت دوه ناك لا  

 E EE ن غ نب ںیم نیک ادل اقع - ۷

 . «ربَقلا باذع نم ُدَوعتَي دي وهو ةي عوبنلا ٍتَعِمَس اهنا : صاعلا نب ٍديعس

 .[5774 : يف هفرط ١77/5 ثيدحلا]

~n ۷ةريره يبأ أ نع ةملس يبأ نع ىبحي انَْدح ماشو انثّدح ميهاربإ ّنب ب ملسم انثدح  

 نمو « ٍرِبَقلا باذع نم َكب ذوعأ ينإ َمهّللا : وعدي ةي هلل هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر

 . ؛ٍلاَجَّدلا حيسَملا ةنتف نمو « ٍتامّملاو ايحّملا ةنتف نمو « رانلا باذع

 ٍلوّبلاو ةبيغلا نم ٍربقلا باذع باب

 سابع نبا لاق سوٌؤاط نع ٍدهاجُم نع شمعألا نع برج انّ بيت انئدح - ۸

 0 . ربك يف ابدعي امو نبذ امهنإ : ك ا



٠ EE 6امم  

 . امهنع ُفَمْحُب ُهَّلَعَل : لاق مث ٍربق ىلع امهنم ٍحاو لك رع مث ٠ نيتتثاب ُةَرّسَكف آبطَر ًادوُع
 .[1551 0718517 :ثيدحلا رظنا] . اسّبيي مل ام

 ٌيشعلاو ةادغلاب ُهُدَعَقَم هيلع ضَرعُي ٍتّيملا باب 4

 امهنع هللا يضر َرمُع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ينثدح : لاق ليعامسإ انثّذح - ١

 نم ناك نإ « ئشَعلاو ةادغلاب ُهُدَعْفَمه يلع َضِرُع تام اذإ مكدحأ َّنإ» :لاق ةا هللا لوسر نأ

 ىتح َكّدَعَقَم اذه :ُلاَقُيف « رانلا لهأ ْنمف رانلا لهأ نم ناك نإو « ةنجلا لهأ نمف ةَّنجلا لهأ

 .[1919 « 774٠ :يف هافرط_ ۱۳۷۹ ثيدحلا] . ةَمايقلا موي هللا ٌكّتَعِبي

 ةزانجلا ىلع ٍتّيملا مالك باب_-

 ٍديعس ابأ حوس هنأ هيبأ نع ٍديعس يبأ نب ٍديعس نع ثلا انَندح ةبيتق انثّدح لح 6

 ىلع لاجرلا اهلمتحاف ةزانجلا ٍتّعِضُو اذإ) : كو هللا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر َيردُخلا

 :تلاق ٍةحلاص ريغ تناك نإو . ينومّدق « ينومّدق :تلاق ًةحلاص تناك نإف « مهقانعأ

 ٌناسنإلا اهَعِمَس ولو « َناسنإلا الإ ءيش لك اهَتوَص عَمسَي ؟اهب َنوبَهْذَي ّنيأ « اهلّيَو اي
 ٠١١١ ITA C11] :ثيدحلا رظنا] . (ٌقِعَصَل

 نيملسملا ٍدالوأ يف ليق ام باب ١

 ٌثنجلا اوغلبي مل ٍدّلَولا نم د ةثالث هل تام نَم١ : لك ئبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريره وبأ لاقو
 . (ًةنجلا لخد وأ رانلا ّنم ًاباجج هل داك

 نع ِبيِهَص نب زيزعلا دبع انثًدح َةِيلُع نب ا ميهاربإ نب ٌبوقعي انثّذح ۔ ١

 َنِم ةثالث هل تومي ملسُم سانلا ّنِم ام» : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنآ

SS١784/8[. :ثيدحلا رظنا] .  

1 TT 

 يف هافرط_ ۱۳۸۲ ثيدحلا] : ۳۲٣۵ « ٦۱۹٩[.

  5نيكرشملا دال وأ يف ليق ام باب
  _ ۳نع ريج نب ٍديعس نع رشب يبأ نع ٌةبعش انّربخأ هللا ٌدبع انربخأ ٌناَبِح انثّدح



 الا باتك ۴ ٤

 ذإ هللا :لاقف « َنيكرشملا دالوأ نع ةي هللا لوسر َلْئّس» :لاق مهنع هللا يضر سابع نبا

 .[19817/ :يف هفرط_ ۱۳۸۳ ثيدحلا] ٠ «َنيلماع اوناك امب ُهلعأ مِهَقَلَح

 هنأ عوثيللا َديِزَي ْنب ٌءاطع ينربخأ : لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍنامَيلا وبأ انثّدح لح 4

 امب ٌملعأ هللا : لاقف َنيكرشملا ٌيِرارَذ نع لب ئبنلا لئ : لوقي نع هللا يضر ًةريره ابأ عمس

 ٦٦۰۰[. « 509/8 :يف هافرط_ ١784 ثيدحلا] . «نيلماع اوناك

Aoنع ِنمحرلا ٍدبع نب ةّمَلَس يبأ نع ٌّيِرِهُزلا نع ٍبئذ يبأ نبا انّنَدح مآ انثّدح -  

 وأ هنادره وهي ةاوبأف « ةرطفلا ىلع دوي دولوم لك : لك ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ؟«ًءاعْدَج اهيف ىَرَت له « َةميهتلا ٌحَتْنت ةميهبلا لمك « ِهناسّجَمُي وأ هنارّصنُي

 .[1709 2 ۱۳۰۸ :ثيدحلا رظنا]

 باي_9*

 ٍنب َةرْمَس نع ِءاجَر وبأ انثّدح مزاح نب ُريرَج انٿدح َليعامسإ ُنب ىسوم انثّدح دح د مك

 ةليللا مكنم ئأر نم :لاقف ههجَوب انيّلع لبقأ ةالص ىّلص اذإ ايك ئيبنلا ناك» : لاق ِبَدْنُج
 مكنم ّدحأ ىأر له : قاف انوي ا اف ام لوقف: اه دحل ناف لاق ؟ايؤ*

 ضرألا ىلإ يناجرخأف يديب اذَحأف « ينايتأ ِنيَلُجَر ةليللا ُتيأر يكل : لاق .ال :انلق ؟ايؤُر

 نع انباحصأ ضعب لاق ديدَح نم بوك هديب مئاق ٌلجرو ٌسلاج لج اذإف « ٍةسّدقملا

 لث رخآلا هقدشب لعفي مث « ءافق عليي ىتح - هقذش يف ُهلِخدُي ديدَح نم بول : : ىسوم

 ىتح انّقلطناف . قلطنا :الاق ؟اذه ام :تلق . هلم عصف ُدوعيف « اذه هقدش م كيو « كلذ

 وب حَدْشيف « ٍةرْخَّص وأ رْهِفب هِسأر ىلع مئاق ٌلُجرو « افق ىلع عجطْضُم ٍلُجر ىلع انی

ae a 

 رولا لثم بف بقت ىلإ انقلطناف . قلطتا“ الاق ؟اذه نم : ا ل

 ل ل رتقا اذإف ٠ ًاران ُهّيحت دقو ساو هلفسأو قص ٌةالعأ

 ىتح انقلطناف . ٌقِلَطنا :الاق ؟اذه نَم :تلقف ار او لا هنو انك وجر تدي

 ديزي لاق - ةراجج يدي نيب لج رهنلا طسَو ىلع < « ٌمئاق لجر هيف « مَ نم رهن ىلع انت

 « ٍرهنلا يف يذلا لجرلا َلبقأف - ٌلُجَر رهنلا طش ىلعو : مزاح نب ريرج نع ٍريِرَج نب ُبهَوو
 يف ىمر َجْرخيل ءاج امّلك َلعجف « ناك ثيح َُدرف هيف يف ٍرَجَحب لجرلا ىمر جري نأ دارأ اذإف

 ٍةضوَر ىلإ انْيَهَتنا ىتح انقلطناف .ٌقِلَطنا :ال اق ؟اذه ام :تلقف .ناك امك عجريف ٍرَّجحب هيف



 ماعم الا ناك ىالا#

 هيدي نيب ةرجشلا ّنم ٌبيرق لجر اذإو « ٌنايبصو خيش اهلصأ يفو « ٌةميظع ةرجش اهيف َءارْضَح
 حويش ٌلاجر اهيف «٠ « اهنم ّنسحأ طق َرأ مل اراد ينالَخدأف ةرجشلا يب ادعصف « اهدقوي ران

 ل ينالخدأف ةرجتشلا نب , ادعصف اهنم يناجرخأ مث + ناسك ءاسنو تاشو

 .معن :الاق . تير امع يناريخأف ةليللا ينام : تلق « ٌبابشو خويش اهيف « ٌلضفأو
 + م . قل هب لح هم لش لکا تحب ذك كل ىش ار يذلا

 ِليللاب ةنع مانف « َنآرُقلا هللا ةملع ٌلجرف هسأر ځدشُي هتيأر يذلاو . ةمايقلا موي ىلإ تيأر ام

 يذلاو . ةانّزلا مهف ِتْقَلا يف ةتيأر يذلاو . ةمايقلا موي ىلإ ب َلَعفي « راهنلاب هيف لمعي ملو

 ةلوح نايبصلاو « ٌمالسلا هيلع ٌميهاربإ ة ريض! رضا يف : خبشلاو . ابّرلا ولكآ رهنلا يف ُهَتيأر

 ةّماع راد تلخد يتلا ىلوألا ٌرادلاو .رانلا ٌُنِزاخ كلام رانلا دقوي يذلاو « سانلا دالوأ

 :كشاو عفاف .ليئاكيم اذهو « ليربج انأو ءادنيشلا' اف ادل هذه ان نينمؤملا

 :الاق . يلزنم لخدأ يناعد : تلق . كلر الاق « ٍباحّسلا لثم يقوف اذإف يسأر ٌُثعقرف

 . «َكلزنَم ت َتيتأ تلمكّتسا ولف « « ُهَلمكتْسَت مل ُرُمُع كل يقب ُهنإ

 ١١[. 57 2840 : ثيدحلا رظنا]

 ٍنينئإلا موي ِتوَم باب 4
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌبيَهُو انّئَّدح ِدَسأ نب ىلعُم انثّدح - ۷

 ثالث يف :تلاق زال يبا ْمََْقَك مك يف :لاقف هنع للا يضر ركب يبأ ىلع ثلخد» :تلاق
 يا دفا وسر يوت موب يآ يف ةمامع الو نصیمق اهيف سبل ویلو ضيب باوثأ

 اذه يبوث اوليا ار نع از ب يف لضم ناك يلع بول یارک .ليللا

 َنم ٍديدجلاب ٌقحأ يحلا نإ :لاق ىل اذه نإ : تلق . امهيف ينونُمكف نیبوُت هيلع اوديزو

 .٠ «َحبصُي نأ لبق َنفذو ٠ ءاثالثلا ةليل نم 'ئسمأ ىتح فري ملف . ةلهملل وه امنإ ؛ تّيملا

 ۱۲۲۴٤ ۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ١ ١/9 ١[. : ثيدحلا رظنا]

 ةتغّبلا , ةءاجفلا توم باب- 5

 نا نع ماسه را ١ كان دمج aS ميرم نا نب ديم انااا

 ْتَمّلكت ول اهُيظأو « اهن ْثَئِليفا يمأ َّنِإ : لك عيبنلل لاق اجر َّنإ» : اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[7770 : يف هفرط_ 1788 ثيدحلا] . (معن : لاق ؟اهنع ٌتقّدصت نإ رجا اهل لهف < َتَقدَصَت



 زئاتجلا باتك- ۳ ۳١

 امهنع لا يضر َرمُو ركب يباو 5 يبذلا ٍربق يف ءاج ام باب - 45
 هتنفد :هُتْوَبِقَو .ًاربق هل َتلعَج اذإ : :لجرلا ُتْرَبَقَأ ورق

 ًاتاومأ اهيف َنونفدُيو « ًءايحآ اهيف َنونوكي اتاك إب

 انّثَّدح برح نب دمحم يندحو . ماشه نع ٌناميلُش ي ىتَّدح ليعامسإ انثدح دح 2 ۹

 لكي هللا ل وسر ناك ْنِإ» : ثلاق ةشئاع نع ةورع نع ماش نع ةايركر يبأ نب يحب ًناورت وبأ

 هللا هَضَبق يموَي ناك اًملف . ةشئاع مويل ء ءاطبتسا ؟ًدغ انآ َنيأ « مولا انآ َنيأ : هضَرَم يف ردع

 ۸٩۰[. :ثيدحلا رظنا] . «يتيب يف َنِفَدو « يرْحَّنو يرحس َنيِب

 يضر دنا ر و یوا ربا ا لاا نب برب انلع 1

 SS مقي مل يذلا هضرم يف ي هللا لوسر لاق» :تلاق اهنع هلل

 دخت نأ ّيشخخ وأ - ي يع ل را كر .ةجاست مایا ةوبق الا

 . «ًأدجّسم

 . يل دّلوي ملو ٍريبزلا نب ةورع يناّتك :لاق لاله نعو

 ُهََدح هنأ ٍراَمتلا َنايفُس نع شاّيَع نب ركب وبأ انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمحم انثّدح

 .مَّئَسُم لڳ يبنلا ربق ىأر هنأ

 ٍنامز يف طئاحلا مهيلع َطَقَس امل هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع عولع اند ٌةورَف انئّدح

 « 6 بنا دق هنأ اوُنظو اوعِزَفف « ّمَدَق مهل ْثَدبف « ءئانب يف اوذَحأ ِكلملا دبع نب ديلولا

 الإ يه ام « ةي ئبنلا ُمَدَق يه ام « هللاو ال : ةورغ مهل لاق ىتح كلذ ملعَي ًادحأ اودّجَو امف

 ٤۳٠١ « ۱۳۳١[. :ثيدحلا رظنا] . هنع هللا يضر َرمع مّدق

 ىضر ريبّزلا نب هللا دبع تصوأ اهّنأ | اهنع هللا يضر ةشئاع نع ويبأ نع ماشي نعو - 1

 .ًادبأ هب یک را ال ‹ عيقبلاب يبحاوص عم يفداو « مهعَم ينفذ ال : امهنع هللا

 .[۷۳۲۷ : يف هفرط _ ۱۳۹۱ ثيدحلا ]

 نع نمحرلا ٍدبع نب ُنيَصُح انّثَّدح ٍديمحلا ٍدبع نب زيرج انثّدح ةبيتق انثدح - ۲
 نب هللا دبع اي :لاق ُهنع هللا يضر باطخلا ّنب ّرمع ُثيأر» :لاق ّيِدؤَألا ٍنوميَم نب ورمع

 ٍكيلع باطخلا نب رمع ارقي لو انفال a ضرما ىلإ كلا “رم

 ىلع مويلا هَ ااف يسفنل ُهُديرَأ تنك : تلاق . ئبحاص مم َنَقدَأ نأ اَهْلَس مث « مالسلا



FV EEE 

 مه ٌءيش ناک ام : لاق . نينمؤملا َريمأ اي كل ثِنذأ : لاق ؟َكيَدَل ام : هل لاق َلبقأ اًملف . يسفن

 نب ُرمع ٌنذأتسَي : :لق هلا ءااوملس م ٠ ينولوحاف تضيف ادا ‹ عجْضَملا كلذ نَم يلإ

 ًادحأ ٌجلعأ ال ينإو < « َنيملسملا باقم ىلإ ينودرف آلإو < ينونفداف يل ْتّنذَأ نإف « باطخلا

 اوفلختسا نمف ٠ ضار مهنع وهو كي للا لوسر يفوت نيذلا ٍرمَللا ٍءالؤه نم رمألا اذهب ٌّقحأ
 نب نمحرلا َدبعو َريِبّْزلاو ةحلطو ًاّيلعو َنامثع ىّئسف .اوعيطأو هل اوعمساف ةفيلخلا وهف يدعب
 َنينمؤملا ريمآ اي زشبأ :لاقف راصنألا َّنِم ٌباش هيلع جلوو . صاقَو يبأ َنب َدعَسو ٍفوَع

 ةداهشلا يث « َتلدَعف تفلختسا مث « تملع دق ام مالسإلا يف مّدقلا َنم كل ناك : هللا ىَرْشُيِب

 يدب نم ةفيلخلا يضوأ : : يل الو يلع ال افافک كلذو يخأ َنب اي يتلا : :لاقف .هلك اذه دعب

 او . مهتَمرح مهل ظفحَي نأو ‹ مهّقح مهل ٌفِرعَي نأ « اريح َنيلوألا َنيرجاهملاب

 فلسا نع وتعب يوما نو نا ناميإلاو َرادلا اوُوَوَبَت نيذلا « اريح ٍراصنألاب

 نأو ‹ مهئارو نم َلتاقُي ناو « مهدهعب مهل ىفوُي نأ ة٤ هلوسر ةّمذو هللا ةّمذِب ويصوأو

 ]۷۲۰۷ ٠ ۸۸۸ ۳۷۰۰ ۲ ۳۱۹۲ ‹ ۳۰۵۲ : يف هفارطأ_ 197 ثيدحلا] . «مهتقاط ّقوف اوُّلكُي ال

 تاومألا ّبّس نم ىهنُي ام باي

 : تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع نع ٍدواجُم نع شمعألا نع ٌةبعش اد مد انئدح - ۳4۳

 نينو دبع اورو .«اومّدق ام ىلإ اوّضفأ دق مهّنإَف « تاومألا اوست ال» :ِِلكي ئبنلا لاق

 يدع يبا نباو َةَرَعْرَع ُنباو ِدْعَجلا نب يلع ةعبات . شمعألا نع سنأ ْنب ٌدمحمو ِسوُدُقلا ٍدبع

 .[1915 : يف هفرط_ ٠١۹۳ ثيدحلا] . ةبعش نع

 ئتوملا ارش ٍركِذ باب
 نع وم نب , وُرمع يِئَّدح شمعألا انّنّدح يبأ انّنّدَح صفح نب رمع انثّدح - 94

 : كو عيبنلل هللا ٌةنعل هيلع - بهل وبأ لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريج نب ٍديعس

 . بَ پھل أ ادي تبت ثّلزتف « مويلا ر ءاس كلاب
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 ةاكزلا باتك- 4 ۳۸

 ةاكزلا باتك - 4

 ةاكزلا بوجو باب - ١

 ٤۳ « ۸۳ « ١١١[. :ةرقبلا] 4ةزكولاوثاَهَوَدوَلَصلا اوُعِيِقَآَو # : ىلاعت هللا لوقو

 لَك بنلا ٌثيدح َركذف هنع هللا يضر نايس وبأ ينثّدح : امنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 هكدا كارز ارادت ماي : لاقف

 اعم تعب كي ل لا نأ" : E ا ا

 مه نف للا ٌلوسر ينأو هللا الإ هلإ ال ْنأ ةداهش ىلإ مهُعْذا : :لاقف نّميلا ىلإ ةنع هللا يضر
 اوعاطأ مه نإف « ةليلو موي لك يف ٍتاولّص سمح مهيلع ضر هلا نأ مهملغاف كلذل اوعاطأ
 ىلع ذرت مهئاينغأ نم ر مهلاومأ يف ةقدص مهيلع َضرتفا هللا َّنأ مهمِلغأف كلذل
 VTVY] الالالا كال 41815514 0 ١796 ثيدحلا] . «مهئارّقف

osلعب يتزيخأ فل ملل لا جر ذل  

 « ًائيش هب كرش و هللا دقت هلآ : كك ئبنلا لاقو . الا لا هللا ينادي
 و "الملا عتاد

 انيس احا شا دع نب نابع ةوبأو تاع نب دمحم اند ةيش اد ر لاقو
 دمحم َنوكي نأ ىشخأ :هللا دبع وبأ لاق .اذهب لي ئبنلا نع َبوُيأ يبأ نع ةحلط ّنب ىسوم
 .[0987 « ۵۹۸۲ :يف هافرط_ 1795 ثيدحلا] . ورمع وه امّنِإ ‹ ظوفحم ريغ

 نب ىبحي نع بيَ اننّدح ملسُم نب ُناَفَع انثدح ٍميِحَرلا دبع نب دمحم ينثدح - ۷



 ا ةاكزلا باتك- ٤

 : لاقف كي يبنلا ىتأ ايبارعأ نأ : ةنع هللا يضر ًةريره يبأ نع عزز يبأ نع َناّيح ِنب ٍديعس

 ةالصلا مينو « ًائيش هب كرش هت الو هللا دعت :لاق .ةنجلا ُثلخد ُهئليع اذإ لمع ىلع يلد
 وو

 ديزأ ال هديب يسفن يذلاو :لاق .ناضمر موصتو « ةضورفَملا ةاكزلا يّدوتو « ةبوتكملا

 ْ ىلإ زظنيلف ةنجلا ٍلهأ نم ٍلُجر ىلإ َرُظنَي نأ هوس نم : ال ةيبنلا لاق ىَلَو اًملف .اذه ىلع

 .اذه

 . اذهب للي ةيبنلا نع ًةعرز وبأ ينربخأ : لاق َناّيح يبأ نع ىيحي نع ٌُدّدسم انثّدح

 و مك لا رمل دح 9 ۸

 N نمت نفل هزيل م افك كيو انت تلاح دق ةعيبر ني سلا

 . عبزأ نع مكاهنأو « عراب مكُُم 41 :لاق .انءارو ن هيلإ وعْذنو َكنع هان ٍءيشب انڙُمف

 نأو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإو  اذكه يب َدقعو - هللا الإ هلإ ال ْنأ ةداهشو هللاب ناميإلا

 . (ِتّقَرُملاو ِريِقّتلاو مَتْنَلاو ِءاّبدلا نع مكاهنأو . متمنغ ام َسْمُخ اوُدوَ

 (هللا الإ َهلإ | ال نأ ةداهش هللاب ناميإلا» داّمح نع نامعنلا وبأو ٌناميلس لاقو

 .[9737" « ۸۷ , هال : ثيدحلا رظنا]

DT _- ۹ 
 يفوت امل ' :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديب

 هللا يضر ُرمع لاقف < بَرَعلا َنم رك ْنَم َرفَكو « هنع هللا يضر ركب وبأ ناكو « ب هللا لوسر
 َهلإ ال اولوقي ىَّتح سالا َلِتاقَأ نأ ترم :هلَك هللا لوسر لاق دقو سانلا لافت فيك :* ةنع

 . «هللا ىلع ةباسحو « هّقحب الإ هَسْفَنو هلام ينم َمَصَعدقف اهّلاق نمف « هللا

 يف هفارطأ_ ۱۳۹۹ ثيدحلا] : ۱٤١۷ ٠ 5974 ٠ ۷۲۸٤[.

 ولولا . املا نح ةاكزلا َنِإف « ةاكزلاو ةالصلا نيب ٌقَرف نم َنلتاقأل هللاو :لاقفا ٠
 : هنع هللا يضر رمع لاق . اهعنَم ىلع مهثلتاقل لكك هللا لوسر ىلإ اهّنوُذَؤُي اوناك ًاقانَع ينوعنَم

 . «ٌقحلا هنأ ُتفّرعف هنع هللا يضر ركب يبأ دص هلا حرش دق نأ لإ وه ام هللاَوف

 ثيدحلا] ١1٠١ يف هفارطأ_ : ١505 « 59758 « ۷۲۸١[.

 ةاكزلا ِءاتيإ ىلع ةعيبلا باب- ۲ ظ
4 

IG « ١١[. : ةبوتلا] يلا يف کتو ركل 5ا وکلا اوُماَكأو ایات نک 
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 نب ريرج لاق" : لاق سيق نع ٌليعامسإ انَثّدح يبأ ينثّدح :لاق ري نبا انئدح ا
 .«ملسُم لكل حصُنلاو « ةاكّزلا ءاتيإو «٠ ةالصلا ماقإ ىلع ةا يبنلا تعيب ر هللا دبع

 ٠١٤١[. « هال :ثيدحلا رظنا]

 ٍةاكَّزلا عنام مثإ باب"

 00 رتب هللا ليس فام ووی الو دَصْفْلاَو بهذلا تورك َيِذْلأَو» : یلاعت هللا لوقو
 دله مشو ھو موجو مشا امر ی رک هج را نام يخي مي 9 بلا باد

 . [*ه - "4 : ةبوتلا] € وزنك ےک ام اوفودف کیشنال مشرک
 ٌرمرُم نب نمحرلا دبع ّنأ دانّرلا وبأ انثدح ٌبيعش انربخأ عفان نب مكحلا انثّدح 01 و و م

 اهبحاص ىلع ُلبإلا يتأت# : لكك ئبنلا لاق : لوقي ةنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ ُهَنَّدح جرعألا

 ىلع اهبحاص ىلع مبغلا تاتو » اهفافخأب ةؤطَت « اهّقح اهيف طعُي مل وه اذإ تناك ام ريخ ىلع
 َبلحُت نأ اهّقح نمو :لاق . اهنورقب هنو اهفالظأب ُهْؤطَت اهّمح اهيف طعُي مل اذإ تناك ام ريخ
 :لوقيف ٌراعُب اهل تر ىلع اهُلوحي ةاشب ةمايقلا موي مكذحأ يتأي الو :لاق .ءاملا ىلع

 ٌءاعُر هل هتبقر ىلع هّلمحَي ريعبب يتأآي الو . ُتخَّلَب دق « ًائيش كل ُكِلمأ ال :لوقأف « دمحم اي

 . تغلب دق « ًائيش كل ُكِلمأ ال :لوقأف « دمحم اي :لوقيف

 .[194848 ۳۰۷۴ , ۲۳۷۸ : يف هفارطأ_ ١1١7 ثيدحلا]

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انّثَّدح مساقلا نب مشاه انثَدح هللا دبع ْنِب ولع انثّدح - ۳

 : ا دل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِناَمسلا حلاص يبأ نع ِهيبآ نع ٍرانيد

N E TTمث ةمايق  
 َنِذَلأ س كو » الت مث كرنك انأ « َكّلام انأ :لوقي مث - ٍهيقذش ينعي - ِهيتَمزهلب ذخأي
 10V] 104 4516 : يف هفارطأ ١507 ثیدحلا] . 1۰ : نارمع لآ ] ةيآلا 4َنوُنَحَبَي

 ٍزنكب َسيلف هناكَ يّدَأ ام باب ٤

 «ةقَدَص قاوأ ٍةسمَح نود اميف سيلا : كك يبنلا ٍلوقل

 نع باهش نبا نع َسّوي نع يبأ انٿدح :ٍديعس نب ٍبيبش نب ٌدمحأ لاقو - : 16٠
 نع ينزبخأ تما ل 0 أ نب دلاخ
 رمع نبا لاق ( هلأ ليس ف اردن لو ةا فلو بهذلا توزنكي بر هللا لوق



 قل ةاكزلا باتك- ٤

 املك اًملف « ةاكزلا َلّرَُت نأ لبق اذه ناك امّنإ 5 هل ليوف اهتاكز ُدَوُي ملف اهّرتك نم : امهنع هللا يضر

 4771١[. :يف هفارطأ_ ٤ ٠١١ ثيدحلا] ٠ «لاومألل ًارهط هللا اهّلعَج ْتَلنَأ

 ديحأ :عرعازؤآلا لاق قاحسإ نب ثيغش انديعأ دير نب قاحسإ انثدح ۔_ ٥

 ٍنسحلا يبأ ِنب ةرامُع نب 'ىبحي هيبأ نع ٌةَربخأ ةرامُع نب 'ىيحي َّنب وَرمع َّنأ ٍريثك يبأ نب ىبحي
 ‹ ةقّدص ٍقاوأ سمح َنوُد اميف َسيِل» : ةا ئبنلا لاق :لوقي ةنع هللا يضر ٍديعس ابأ عوس هنأ

 . «ٌةقدص ٍقّسوأ سمح َنوُد اميف سیلو « ٌةقّدص ٍدوُذ سمح َنوُد اميف سیلو

 ثيدحلا] ١1٠0 يف هفارطأ_ : ۱٤٤۷ ٠ ١469 ٠ ١584[.

 ١505 ةّدبكلاب ٌترّرم» : : لاق بهو نب ٍديز نع ٌنيَصَح انربخأ ًاميشه عمس ولع انثدح «

 ٌتفلتخاف ماشلاب تنك : لاق ؟اذه َكَلِزنَم َكلَرنأ ام : هل ٹلقف « نع هللا يضر ڙڏ يبأب انآ اذإف

 ُةيواعُم لاق هلآ ليس فام وُفوَب الو ةا َبَهَّدلا توڙي دلا يف ةيواعُمو انأ :
 ىلإ بتكو « كاذ يف ُهئيبو ينيب ناكف « مهيفو انيف تّلرن : تلقف « باتكلا ٍيلهأ يف تلر

 اهتمدقف « ةنيدملا ٌمِدقأ نأ ٌنامثع لإ بتكف « ينوكُشَي ُهنع هللا يضر َنامثع , «٠ يلع ٌرْثكف

 تيت ٌتئش نإ :يل لاقف « َنامثعل كلذ ثركذف « َكلذ َلبق ينوّرَي مل مهنأك ىتح سالا

 «ُثعطأو ُثعمسل ًاَيْسَبَح يلع اورّمأ ولو « لزنملا اذه يّلّرنأ يذلا كاذف .ًابيِرق تنكف .

 415١[. :يف هفرط_ ١1٠5 ثيدحلا]

 ِنب ٍفنحألا نع ءالَعلا يبأ نع ُيريرُجلا انثدح ىلعألا دبع انت ُنْشاّيَع انثّدح 7
 - :لاق دمصلا دبع انربخأ روصنم تاما ينئَّدحو .«تسلج» :لاق سيق

 ُتِسَلَج# :لاق مهّنَدح سيق نب فنحألا نأ ِريْخّشلا م نب ءالعلا وبأ انّثَدح ّيريَرُجلا انثدح يبأ

 :لاق مث مَلسف مهيلع ما ىنح « ةليهلاو بايثلاو رع شح لج ءاجف « شير نمال ىلإ

 َجْوْحَي ىتح مهدحأ يذث ةملَح ىلع ُعَضوُي مث منهج ران يف هيلع ىمحُي فضرب َنيزاكلا رش
 َسلجف ىو مث . . لزلزتي هيدُت ٍةَملَح نم َجُرْخَي ىّتح هفتك ضغن ىلع ٌعضويو < هفتك ضن نم
 اوهرك دق الإ ٌموقلا ىَرأ ال : هل تلقف < وه نَم يردأ ال انأو ِهيلإ تسلَّجو ُهتعبتو . ةيراس ىلإ

 .«ائيش َنولقعَي ال مهنإ :لاق . تلق يذلا

 ُرِصبُنأٌرَذ ابأ اي : لك خيبنلا لاق ؟َكُليلَخ ن : تلق :لاق  يليلخ يل لاق - 4

 يف يسري كي هللا لوسر َّنأ ىَرأ انأو « ٍراهنلا نم م يقَب ام سمشلا ىلإ ثرظنف : لاق ؟ادحأ

 َّنِإو .ريئاند ةثالث الإ هلك ةف آبهّذ ٍدُحَأ لثم يل نأ حأ ام :لاق .معن :ٌتلق هل ةجاح



 ةاكزلا باتك- 4 3

 ىتح نيد نع مهيتفتسأ الو اينُد مهّلأسأ ال « هللاو ال .اينُدلا ًنوعمجَي امنإ «َنولقعَي ال ِءالوه
 .[۱۲۳۷ :ثيدحلا رظنا] . «هللا ىقلأ

 ل

 املا انآ لج : نينا يفآلإ سَ الا + لوقي هل يبنلا ُتعمس : ا سعر رمت

 . «اهمّلعُيو اهب يضقَي وهف ةمكح هللا انآ جرو ¢ ّقحلا يف هتكَلَه ىلع هطّلسف

 .[۷۳ : ثيدحلا رظنا]

 ةقّدصلا يف ءايّرلا باي- 5

 ىدا هاو » : هلوق ىلإ یدال َنَمْلاِب كَيِنَقَدص اول ال اوما بَل اهيات :  هلوقل
Cd[7115 :ةرقبلا] ؟َبِرْفَكْل موصل يو م وب . 

 طم : «ٌلياَو# ٌةمركع لاقو . ءيش هيلع سيل : ص > ُهنعُهللا يضر سابع نبا لاقو
 . ىَدّنلا : €لطلالو .ديدش

 ا الو , ٍلولُع نم ةقَدص هللا ُلبقَي ال باب -

 : ةرقبلا] 4 يلح ع او د [همبتَي وك َكَص نمر ةَدغَمَو ورع لوق #» : هلوقل
737 ]. 

for 

 مه الو مو فرح او » : هلوق ىلإ € ییا رک ےک بِي اک هلو تک دصلا ریو ل : هلوقل
 . [۲۷۷ ال5 :ةرقبلا] € توري

e SRL OE 11° 

 نم : ليک هلل هللا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ِهيبأ نع - رانيد

 0 مث « هنيميب اهُلجقتي هللا إف - َبّيطلا الإ هللا لبق الو - ٍبْيَط بسك نم ةرمت ٍلْذَعِب َقّدصَت
 لاقو .ٍرانيد نبا نع ٌناميلس هبات «لبجلا َلثم َدوكت ىّبح « ٌهَولف مكُدحأ يري امك هبحاصل
 هاورو . ةي § يتلا نع نع هللا يضر ةريره يبأ نع راسي ِنب ٍليعس نع ٍرانيد ٍنبا نع ًءاقرَو

 نع ُهنع ُهللا يضر ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ٌليِهّسو ملسأ نب ٌديزو ميرم يبأ نب ٌملسم
 747١[. :يف هفرط_ ١5٠١ ثيدحلا] . لَك يبنلا



 er ةاكزلا باتك - 4

 ُدَّلا لبق ةقَدصلا باي -4

 ١ - لاق بهو َنِب ةثراح ٌُتعمس :لاق ٍدلاخ نب ُدَبعَم انّنَدَح ٌةبعش انّثّدح ٌمدآ انثّدح :
SR ناز مكر راه ارتقلا اس 

 .«اهب يل ةجاح الف مويا اًمأف « اهّأبَمَل سمألاب اهب تج ول :ٌلجرلا لوقي « اهلبقي
 ثيدحلا] ١51١ يف هافرط_ : ٠٤١٤ ٠ ۷٠١١[.

 ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نع ِدانّزلا وبأ اند ٌبيعش انربخأ ٍنامّيلا وب أ انثّدح 5
 چ ل فيلا لاملا مكيف ٌرْثكي ىتح ٌةعاسلا موقت ڌ ال» :ِةكَي ئبنلا لاق :لاق ٌهنع هللا يضر

 . «يل ب رو هيلع ةضرعَي يذلا لوقيف ُهّضرعَي ىتحو « ةتقدص لبق نم لاملا ُبَر ر مهي

 ثيدحلا رظنا] : ۸٥ « ١٠١5[.

 انتدح رش نب ُنادعَس انربخأ ٌليبنلا مصاع وبأ انَدح دمحم نب هلل دبع انئّدح دح ١515

 : لوقي هنع ُهللا يضر متاح َنب , يدع تعمس :لاق يئاطلا َةفيلَح نب لحم انثَدح ٍدهاجم وبأ

 .ٍليِبّسلا عطق وكشتي ُرخآلاو « َةليَعلا وكشُي امهُدحأ : : ٍنالجر ُهَءاجف ةا هللا ٍلوسر دنع ُثنك»

 0 ريا جرخت ىتح ٌليلق الإ كيلع يتأي ال هنإف ٍليبسلا عطق امأ : ا هللا لوسر لاقف

 هنم اهلبقي نم ذج ال هتقّدصب مكدحأ فوط ىتح موقت ال ةعاسلا نإف هللا امأو . .ٍريِفَح

 7 هل ناول مث هل مجرب نامجرت الو ُباجح هيو هيب سيل هلا يدب نبي مكدحأ نفي

 نع ُظنيف .'ىلب :نلوقيلف ؟ًالوسر َكيِلإ لسرأ ملأ :َنلوقيَل مث . ىل :ٌَنلوقيلف ؟؟لام كوا
 ۴ يشب ولو رانلا مكذحأ يقلق « رنا لإ ىرت الف دلامش نع ظن « َرانلا آلإ ىر الف هنيمي

 . «ةبّيط ةملكبف دج مل نإف « ةرمت
[Yo o VEE , 5053. 504+ 54199 › 1+۳ › 0۹ › 1٤1۷ : _يف هفارطأ ١51 [ثيدحلا 

 يسوم يبأ نع ةدرُب يبأ نع ٍديَرُب نع ةماسأ وبأ انلَدح ِءالَعلا نب دمحم انثّدح - 5
 نم ٍةقدصلاب هيف لجرلا فوطَي ٌنامز سانلا ىلع َنّيِأَل» :لاق لكك يبنلا نع ةنع هللا يضر

 نم « هب نذل ةأرما َنوعبرأ ُهعبتي حاولا لجرلا ىرُو « هنم اهُذُحأي ًادحأ دي ال مث ٍبحّذلا

 . «ءاسنلا ةرثكو لاجرلا ِةّلِق

 ديا ل ا ا

 م مس A a و تم ع
 هلوق ىلإ ةيالا € مهس ْنَم ايكو هلأ تاحصرم ءا ا مهلاوم



 ةاكزلا باتك - ٤ ش 10

 انثَدح يرصبلا هللا دبع نبا وه ٌمُكَحلا نامعُتلا وبأ انثّدح ٍديعس نب ثا ُديِبُع انثّدح 16
 انك ةقّدصلا ٌةيآ تلر اًمل» :لاق ُهنع هللا يضر ٍدوعسَم يبأ نع لئاو يبأ نع َنامَيلا نع ةبعش
 :اولاف ٠ ماضي قف لجو اجرب ِءاَرُم : اولاقف « ريثك ءيشب قّدصتف لج ًءاجف « لماحُت
 E A نم تريِعّوطُمْل ترورملي جرذلا  ثّلَرنف .اذه عاص نع ٌميِنعل هللا لإ

 .«ةيآلا 4ٌرهَدْهَج ج لإ نذل تیار تَفَدَصل

 ثيدحلا] ١54١5 یف هفارطأ_ : ١415 2 ۲۲۷٣ 43578 45594[.

 ٍدوعسُم يبأ نع يتيقش نع شمعألا انّثَّدح يبأ انثدح ىبحَي نب ٌديعس انثّدح - 5
 ٍقوُّسلا ىلإ انذحأ قلطنا ةقّدصلاب انّرمأ اذإ لك هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر ٌيراصنألا
 .«فلأ َةئول مويلا مهضعبل َّنِإو « ّدّملا ٌبيصْيف ؛ ف « لَماحتف

 ا لاق ٌقاحسإ يبأ نع ٌةبعش اَنَدح ٍبرَح نب اميل انثّدح - 11۷
 اوما :لوقي ل هلل هللا لوسر تعمس :لاق ٌهنع هللا يضر متاح نب تدع تكس لاق لقعم

 .[1415:ثيدحلا رظنا] . «ةرمّت قشب , ولو رانلا

 ينّدح : لاق ٌيرهّزلا ٍنع رمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ : لاق ٍدمحم نب رشي انثذح- 6
 اهعم ةأرما ِتَلَخَد» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع

 ملو « اهيا نيب اهْنمَسقف « اهاتإ اهئيطعأف , ةرمت ريغ تيش يدنع ذج ملف < « لأست اهل ناتنبا
 هذه نم يلتبا نم : لاقف ةتربخأف « انيلع ةي عربنلا لَخدف .ْتَجَرَخف ثماق مث < ‹ اهنم کات
 ٥۹٩٩[. : يف هفرط_ ۱٤۱۸ ثيدحلا] . «رانلا َّنِم ًارتس هل نك ِءيشب ِتانّبلا

 حيحصلا حيحُشلا ةقَدص لضف باب - ١١

 ]1۰ :نوقفانملا] ةيآلا 4وم مكد ا نيأوقفنأو » :هلوقل
 ةيآلا € هيف ُهْيَب ال موي أي نأ ٍلَبَك نم مكتفَرد ام اوفا اونماء يذلا اَهيأكَي  :هلوقو

 انثدَح عاقكقلا رب ةرامع انثّدَح دحاولا دبع اَنَتَدَح ليعامسإ ني ىسوم انثدح ۹
 < تاي ئى 2 5 0 / 2 5 .٠

 e ىلإ لجر َءاج» ٠ لاق هنع هللا ىۍضر ةريره وبأ انثدح ةعرز وبأ

 َرقفلا 'ىشخت ٌحيحش ٌحيحّص َتنأو َقَّدَّصت نأ :لاق ؟ًارجأ حظعأ ةقدصلا يأ هللا لوسر اي



 t0 ةاكزلا باتك 4

 ناك دقو « اذك ٍنالفلو اذك ٍنالُفل : تلق َموقْلُحلا ِتّمّلِب اذإ ىّتح ٌلهمت الو . اىنغلا ُلُمأتو
 ۲۷٤۸[. :يف هفرط_ ١415 ثيدحلا] . «نالفل

 باي

 نع ٍقوِرْسَم نع ُيِبَّْشلا نع سارف نع ةناوع وبأ اند ٌليعامسإ نب ىسوم انئّدح ۰
 : لاق ؟ةقوحُ كب سا انشأ : الب يبل َنلق ال يبنلا جاوزأ ضعب َّنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع

 تنا امنا دعب انملعف“ ادب ةلوطأ ةدوس تناكف اهتوعَرذي ةبصق اوذخأف ادي لوطا

 «ةقديملا تحت ثناكو < هباقوحل انعرسأ ثناكو < ةقدضلا اهدي لوط

 ةيئالعلا ةقدص باب- ۲

 : هلوق ىلإ € ةسيناكعو دس ٍراَهَكَأَو لاب مهل هلاومأ تومِفنُي ترذَلأ » : لجو رع هلوقو
 ۲۷٤[. :ةرقبلا] «تكمْؤرحَي مهالو »

 ّرسلا ةقدص باي- ١

 E ًدصت لجرو» : هلو يبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريره وبأ لاقو

 ةيآلا € كسل رح ره رق فلا اهو اهوفخت نِإَو » : ىلاعت هلوق .«ةنيمَي ْتَعْنَص ام ةلامش
 :ةرقبلا] ۲۷١[.

0 

 ٌملعَي ال وهو ّيِنُغ ىلع قّدصَت اذإ باب -
 ةريره يبأ نع جرعألا ٍنع ِداَنّزلا وبأ ا دعس عل عا نامّيلا وبأ انثدح _ 1

 يف اهَعضوف هتقدصب جرخف . ةقدصب ّنقّدصتأل لجر لاق : لاق ةَ هللا لوسر َّنأ ُهنع هللا يضر

 نقّدصتأل < « ٌدمحلا كل مهللا :لاقف .قراس ىلع َقَّدّصُت :َنوئّدحتي اوحبصأف « قراس دي

 . ةيناز ىلع ًةليللا َقّدّصُت :نوثّدحتي اوحبصأف « ةيناز ٍدي يف اهعّضوف هتقّدصب جرخف .ةقدصب
 يدلي اهعضوي خدع رف ةقدصب نقّدصتأل « ةيناز ىلع « ٌدمحلا كل مهلا :لاقف

 ىلعو ١ قراس ىلع < « ٌدمحلا كل مهلا : لاقف . منغ ىلع َقّدُصُت : نوئّدحتي اوحبصأف « عين
 امأو « هتقرس نع ٌفعتسي نأ ُهلعلف ٍقراس ىلع َكُتقَدص امأ : هل ليقف ياف . ّينغ ىلعو « ةيناز

 . (هللا ةاطعأ امم َقفنُيف ةن ف « َربِتعَي نأ ُهّلعلف عونغلا امأو « اهانز نع ٌفعتست نأ اهّلعلف ٌةينازلا

 . عاشت عون لع قات اب



 ةاكزلا باتك- 4 كح

 ينحكنأف يلع بطَخو ¢ يجو يبأو انأ لَك هللا لوسر تعياب» :لاق ُهَتَّدح هنع هللا يضر

 « ٍدجسملا يف ٍلجر دنع اهعّضوف « اهب قّدصتي ريناد جرخأ ديزي يبأ ناكو . هيلإ تمصاخو

 كل :لاقف ةه هللا لوسر ىلإ ةتمصاخف .ٌتدرأ كايإ ام هللاو : لاقف اهب ُهْتيَتأف اهتذخأف ٌتئجف

 .«ُنعَم اي تذَخأ ام كلو « ٌديزي اي َتيَوَن ام

 ٍنيمّيلاب ةقدّصلا باب - 5

 نع ِنمحرلا ٍدبع نب ٌبيِبخ ينثدح : لاق هللا ديبُع نع ىيحي انَّدح ٌدَّدسُم انثّدح لح ۳

 يف ىلاعت هلا مهّلِظيٌةعبَسا +013 35 لا نع اخ ا يضر یره بأ نع صاغ نب صلح

 يف ْقَلعُم هلق ٌلُجرو « هلا ةدابع يف است ٌتاشو ٠ ْدَع ٌمامإ :ُهَّلِظ الإ لِ ال موي ِهَّلِظ

 بِصنم ُتاذ ةأرم| ةع لُجرو ٠ هيلع اقرت هيلع اعمتجا وذل يف اَاحّت نالُجَرو « ٍدجاسملا

 نفت ام هلام لخت ال ىتتعاهافعتاف ةفدصب قضت لجرو ء هللا فاخأ نإ :لاقف كاجو
 ٠٠ ٦] :ثيدحلا رظنا] . «ةانيَع تضاف ًايلاخ هللا ركذ لج رو « نيمي

 ل : لاق للاخ نب دبعَم ينربخأ لاف يعش ارا دحجلا نب ب يلع انثدح لح 5+١

 يتأيسف « اوقّدصتا e لوقي ُهنع هلا يضر َيعاَرُخلا بهو َنب ةثراح

 اًمأف « كنم اهّتبقل سمألاب اهب تئج ءج ول :ُلجرلا لوقيف هتقّدصب ٌلجرلا يشمَي ٌنامز مكيلع

 .[1474 2141١ :ثيدحلا رظنا] . «اهيف يل ةجاح الف مويلا

 هسفنب لوانُي ملو ةقدصلاب ةمداخ ّرمأ نَم باب - ١
 َنيقّدصتملا دحأ ّوه» ي يبنلا نع ىئسوم وبأ لاقو

 نع يقورسَم نع يتيقش نع ٍروصنَم نع ٌريِرَج انٿدح ةبيش يبأ نب نامثع انئّدح - "١١

 ٍةدسفُم ريغ اهتيب ماعط نم ٌةأرملا ِتّققنأ اذإ : كك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 مك « كلذ ّلثم نِزاخللو ١ بسك امب هر درج اهجوزلو « ْتَقْفنَأ امب اهدجأ اهل ناك

 ۱٤۳۷ ۰ ۱٤۳۹ .1440 1441 + ۲۰٦۵[. : يف هفارطأ_ ١555 ثيدحلا] . «ًائيش ضعب رج مهضعب

 ّىنغ رهظ نعآلإ ةقّدص ال باب-
 م coy Sef F2 O ب ٣ f 0 ER ا

 ٍةقدصلا نم ىضقُي نأ قحأ نيدلاف نيد هيلع وأ جاتحم ةلهأ وأ جاتحم وهو قّدصت نمو

 ذخأ نم : ل ئبنلا لاقو 3 سانلا لاومأ فلي نأ هل سيل 3 هيلع دَر وهو 3 ةبهلاو قتعلاو

 هب ناك ولو هِسفن ىلع َرِثؤيف ریصلاب ًافورعَم وکی ْنأ الإ ٠ «هللا ُهَملتأ اهقالتإ دیری سانلا َلاومأ



 ٤ ةاكزلا باتك- ۷

 . َنيرجاهملا ٌراصنألا َرئآ كلذكو .هلامب ٌقَّدصَت َنيح ُهنع هللا يضر ركب يبأ لعفك « ةصاصَح
 ٌبعك لاقو . ةقّدصلا لعب سانلا َلاومأ َميَضُب نأ هل سيلف < « ٍلاملا ةعاضإ نع الب ئبنلا ىهنو

 ىلإو هللا ىلإ ةقّدص يلام نِم َمِلَحنأ نأ يتبوت نم نإ وللا لوسر اي ُثلق» :هنع للا يضر

 يذلا يوم ا قانا تلق . كل ريخ وهف « كلام ّضعب ٌكيلع كسمأ : لاق . ل هلوسر

 . (َربيَخَب

 ره نح نآك اما ةقالصلا ف ل بّسملا

 .[97205 2 5780 « ۱٤۲۸ : يف هفارطأ_ ١575 ثيدحلا] رس ‹ ىِنغ

 مازج نب ميكَح نع هيبأ نع ماش اننَدح تمرات عاما سوم ان ۷
 e و نهم و ف الا نم اا لاا : لاق يب يبنلا نع ةنع هللا يضر

 . شنا نخب نختسُي نمو « هللا ُهَفِعُي ففعتس نمو ٠ ىنغ رهط نع ةقَدصلا

 . اذهب ةنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع ٌماشه انربخأ : لاق بيو نعو 7

 ١٤١١[. :ثيدحلا رظنا]

 مر عفان نع ٌبويأ نع دي نب ُداَمَح انثّدح : لاق نامعنلا وبأ انثدح- ۲۹

 نع عفان نع ِكلام نع ًةملس نب هللا دبع انئّدحو . .ح . ةي يبنلا ثعمس : لاق امهنع هللا

 e ربنملا ىلع وهو لاق ايك هللا لوسر نأ» :امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 يه ىلفُّسلاو « ٌةقفنُملا يه ايلُعلا ٌديلاف . ئافّسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا : ةلاسملاو تلا

 .«ةلئاسلا

 ىطعأ امب ناذّملا باب- 4

 :ةزقبلا] ةيآلا ىدا هلو اكءاوقمنأ آم وصب ل مث ولآ ليس يف مهلاومأ َنوُقِفني ندا # هلوقل

7 ). 

 اهموي نم ةقدصلا ٌليجعت ٌّبحأ نَم باب- ٠

 ا م ا ا را ا وسل
 E عرسأف رصعلا ب ئبنلا انب ىلص» : ُهَتَّدَح ُهنع هللا يضر

  ُهَتَِبَأ نأ تهركف ةقّدصلا ّنم ارب تيبلا يف ُتْفَّلَح تنك :لاقف هل - 0 ٌتلقف « َّجَرَخ
 4861١ ١771[. :ثيدحلا رظنا] .«هتْمَّسَقَف



 ةاكزلا باتک- 4 ۳٤۸ ٠

 اهيف ةعافشلاو « ةقّدصلا ىلع ضيرحتلا باب-١

 هللا يضر سابع نبا نع ٍريبُج نب ٍديعس نع يدع اند ٌةبعش انثّدح ٌملسُم انئّدح- 1۳1

 ءاسنلا ىلع لام مث .ٌدعب الو لبق ٌلَصُي مل نیتعکر ىّلصف ٍديع موي كك ئينلا جرخ» :لاق امهنع
 .«َصْرُخلاو َبْلُقلا يقلث ةأرملا ٍتلعجف « َنقّدصتي نأ ٌنهَرمأو « ّنُهَظعَوف الب هَعمو -

 . ۹۸4٩] قالال الم لكأذ ۹1۲ ‹ ۸1۳ ١ 48 :ثيدحلا رظنا]

 نب هللا ٍدبع نب ةديرُب وبأ انَثَّدح ٍدحاولا دبع انّثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح لح - ۲

 هءاج اذإ لكي هللا ٌلوسر ناك" : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ىسوم يبأ نب ةدرُب وبأ انثّدح ةدرُب يبأ

 . ءاش ام كي هّيبن ناسل ىلع هللا يضقّيو « اورَجْؤُت اوعفشا : لاق ٌةجاح هيلإ ْتَبِلَط وأ ٌلئاسلا

 ۷٤۷١[. 59378 1۰۲۷ : يف هفارطأ_ ۱٤۳۲ ثيدحلا]

SS 

 ِكيلع ىكوُيف يكوت ال» : اإ ئبنلا يل لاق : تلاق
 57 7 ا

 .[50941 ۰ ۲۵۹۰ ۲ ١4174 : يف هفارطأ _ ١577 ثيدحلا]

 عاطتسا اميف ةقدصلا باي- ۲

 ٍنب جاَجَح نع ميحرلا دبع نب دمحم يِئَّدحو حير نبا نع مصاع وبأ انئدح 11
 نع ةربخأ ريټڙلا نب هللا دبع نب داَبَع نع ةكيلُم يبأ نبا ينربخأ :لاق ٍجيَرُج نبا نع ٍدمحم

 هللا يعويف يِعوُت ال» : لاقف لب ئبنلا ىلإ تءاج اهنأ امهنع ُهللا يضر ركب يبأ ِنب ءامسأ
 .[ ١477 :ثيدحلا رظنا] .«تعطتسا ام يخضْزا . ِكيلع

 ةئيطخلا ُرَْفَكَت ةقدصلا باب ۳

 ٠ لاق هنع هللا يضر ًةفيَذُح نع ٍلئاو يبأ نع شمعألا ٍنع درج انثّدح ٌةبيتق انثدح- :

 ةظفحأ انأ ٌتلق : لاق ؟ةنتفلا ٍنع يللا لوسر تيدح َُفحَي مكي : ةنع هللا يضر ٌرمع لاق»

 هراجو هِدلوو هلهأ يف لجرلا ٌةنتف : تلق ؟لاق فيكف « ٌءيِرَجَل هيلع َكَّنِ :لاق .لاق امك

 رمألاو ٌةقدصلاو ةالصلا ُلوقي ناك دق :ٌناميلس لاق - ُفورعملاو ٌةقدصلاو ٌةالصلا اهدّمكُت

 رحبلا جومك جومت يتلا ُديرأ يثكلو ء ُديرأ هذه سيل :لاق- ركنملا نع يهنلاو ٍفورعملاب «

 ثابلا كتف: لاق لغم < تاب اينو تلي رباب لا ديما اياه كا ل تلك و لاق



 ۳۹ ةاكزلا باتك- 5

 . لجأ :تلق :لاق . دب قلي مل ريم اذإ هاف ٠ لاق .ُرّسكُي لب « ال :تلق :لاق ؟حتفُي وأ

 . ةنع هللا يضر دمع :لاقف ُهَّلأسف لاق <« ُهَّلَس :قورسمل انلقف ٌبابلا نَم ُهَلأسن نأ انئهف :لاق

 سيل ًاثيدح هتثدح ينأ ٌكلذو . هليل دغ َنوُد َّنأ امك « معن :لاق ؟ينعت نَم ُرمع مِلَعف :انلق لاق

 ٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «طيلاغألاب

 َملسأ مث ِكرشلا يف َقَّدصَت نم باب 4

ID ۳٦ 

  OE TTٌتملسأ :لل عينا لاقف ؟ رج

 ثيدحلا] . «ريخ نم فلس ام ىلع ١45 يف هفارطأ_ : ۲۲۲۰ ۲۵۳۸۰ « ٥۹٩۲[.

 ِدسفُم ريغ هبحاص رمأب قَّدصت اذإ مياخلا رجأ باب

 نع يقورسم نع يئاو يبأ نع شمعألا ِنع ڙيرَج انّنّدح ٍديعس ْنب ٌةبيتق انثّدح لح ۷ ١5

 ريغ اهجوز ماعط نم ٌةأرملا ِتَقَّدصت اذإ» : كو دل هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ٠٤١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «كلذ ّلثم ٍنزاخللو « بسك امب اهجوزلو « اهرِجأ اهل ناك ةدفُم

 نع َةدرُب يبأ نع ولا دبع ِنب ٍديَرُب نع ةماسأ وبأ انئَدح ءالعلا نب دمحم انثّدح -_ ۸

 ا - يطعُي : لاق امبرو - - دِفَنُي يذلا ُنيمألا ملسملا ُنِزاخلا» : لاق ءا يبنلا نع ىسوم يبآ
 .«نيقدصتملا ٌدحأ وب هل َرِمُأ يذلا ىلإ هعفديف هٌسفن هب بط ارَّفَوُم الماك هب

 .[۲۳۱۹ 0 7759 : یف هافرط_ ١578 ثيدحلا]

 ةدسفُم ريغ اهجوز تيب نم ثمقطأ وأ ْتقَّدصت اذإ ةأرملا رجأ باي - 5

 نع ورسم نع ٍلئاو يبأ نع شمعألاو ٌروصنم اند ٌةبعش اند مآ انثّدح لح 58 ١

 .اهجوز ِتيب نم ةأرملا ٍتقَّدصَت اذإ ينعت لكي ةربنلا نع اهنع هللا يضره ةشئاع

 ٠٤١١ « ۱٤۳۷[. :ثيدحلا رظنا]

 ١5 ةشئاع نع ٍقورسُم نع يتيقش نع شمعألا انئّدح يبأ انَدَح ٍصَْح نب ُرمُع انثّدح- |

 اهل ٍةدِسْفُم ريغ اهجوز ِتيب نم ةأرملا ٍتمَعطَأ اذإ» : هِي عيبنلا لاق : تلاق اهنع هللا يضر

 (ثَقفنأ امب اهلو ّبسّتكا امب هل < كلذ ٌلثم ٍنِزاخللو هّلثم هلو اهرجأ .

 ۱٤۳١۹[. 001837100015378 :ثيدحلا رظنا]



 ةاكزلا باتك - 0۹۰ ٤

 كاع نع قوربم ع ی نع روھ نع رر انزيخأ يعي ن ی ندع 1
 3 اهُرجأ اهلف ٍةدِسْفُم ريغ اهتيب ماعط نم ةأرملا ِتقفنأ اذإ» : لاق ي يبنلا نع اهنع هللا يضر

 ٠٤٠١١ Né CIE CNETTV :ثيدحلا رظنا] . «كلذ ٌّلثم نزاخللو 2 شيكا ان والو

 لحي م امو يل رسل مرید را یاب یدو ی ئاو كطعأ نم ام چ :ئلاعت هللا لوق باب - ۷

 [ ١١ - ه :ليللا] رم ج قلب بدك( قفا

 .ًافلَح لام َقِفنُم طغأ مهلا

 نع دز ی نب وام نع ا نع يعا یا لاف لاا انثّدح ١

 الإ هيف ُدابعلا ٌحبصُي موي نم ام : لاق كي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع بابُحلا يبأ

 ًاكِسمُم طعأ مهلا :د دحالا لوقو < ًاقلَخ ًاقفنُم طعأ مهلا : امهُدحأ ٌلوقيف ِنالزتي ِناكَلَم

 .«اًفلَت

 ليخّبلاو قّدصتُملا ِلَثَم باب

 ةريره يبأ نع هيبأ نع سوُواط نبا اد یهر انزع یوم ا

 ناتج امهيلع نيلجر لتمك ٍقّدصتُمل ةملاو ليخبلا َلَثَم» : ايب ئبنلا لاق :لاق ةنع هللا يضر

 . (دیدح نم

TT ا عسا هنَدح نمحرلا دبع َّنأ دانرلا وبأ انتَدح ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انتَدحو 

 ناتج امهيلع ٍنيلُجر ٍلئمك ٍِفنُملاو ليخببا عمال : : لوقي الهلا لوسر حمس هنآ ةنع هللا يضر

 هدلج ىلع تين كا ْتَكَبَس الإ ی قفنُي الف قفنملا اَمأف . امهيقارت ىلإ امهّبدت نم ٍديدح نم

 « اهّتئاكَم ةقْلَح كلك تقرا الإ اعيش فني نأ ديرب الف كيخبلا اأو . نااار ل
 1 رور .
 عشت الو اهَعّسَوُي وھف

 ے2 ۰ و 3 ےک ام
 . نيتبجلا يف سوواط نع ملسُم نب نسحلا هعَبات

 ۱٤٤٤ ‹ ۲۹۱۷ ۰ ٥۲۹۹ ‹ ٥۷۹۷[. : یف هفارطأ- ۱٤٤٩ ثیدحلا]

 ٤ ناتج سوُؤاط نع ةلظنح لاقو- .

 و : يلب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ابأ ٌتعمس رم
 ره نبا نع ٌرفعَج ينئّدح : ُثِيَّللا لاقو

 ١557[. : ثيدحلا رظنا] . «ناتّدج»



 ۳0۱ ةاكؤلا ب اتک 4

 اا : لوق ىلإ 4 شبس ام کی نی ارش اثنا رل ا6 > : ىلاعت هلوقل
 .[۲۹۷ : ةرقبلا] يس

 فورعملاب ُلمعَيّلف ذِجَي مل َنمف , ةقدص ملسم ّلك ىلع باب

 ٥  1يتلا نع دج نع ويا نع درب يبأ نب ٌديعس اج ميهارب] نب ٌملسم انثذدح 26

200 
 عفنيف هديب لمعي : لاق ؟ْذِجَي مل نّمف هللا يبن اي : اولاقف . دم ادمن لك ىلعا؛ :لاق

 . لاق جب مل نإ :اولاق . ٌفوهلَملا ةجاحلا اذ ْنيعُي :لاق ؟ْدِجَي مل نإف : اولاق ٌقّدصتيو

 «ةقدص هل اهنإف « ٌرشلا نع ْكِسْمْيلَو « ٍفورعملاب ْلمعَيل ٠ ثيدحلا] ٠٤٤١ :يف هفرط_ 1١77[.

LG 

  4 e eةشئاع ىلإ ثّلسرأف « ةاشب ةيراصنألا بيس 7 ىلإ ثعب

 نم م هي ةلسر] ام الإ 6“ : ٌتلقف ؟۶يش مكدنع : الك خيبنلا لاقف « اهنم اهنع هللا يضر

 «اهَّلِحَم تغلب دق « تاه : لاقف . ةاشلا كلت ٠ -ثیدحلا]  ۱٤٤٩:يف هافرط 1494 2 70179[.

  "1قِرَولا ٍةاكز باب
 هيبأ نع ئنزاملا ىيحي نب ورمع نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثدح 1

 دود سمح َنود اميف َسيِل» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق ّيردُخلا ٍديعس ابأ ٌثعمس :لاق

 ٍقّسوأ ةسمخ َنوُد اميف سيلو « ةقدص قاوأ سمح نود اميف سیلو < لبإلا نم ةقدص
 .«ةقدص

 ومع نويخأ لاق دعم نب ١ يحب یخ : لاق باهولا هب اتد ىثملا نی دمحم اند

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . اذهب ةي ىبنلا تعمس نع هللا يضر ٍديعس يبأ نع ُهابأ عمس

 ةاكزلا يف ٍضْرعلا ب بتايا 337

 سيل وأ صيمَح بايث ٍضْرَعِب ينوتٿ ا: ِنميلا لهأل ةنع هللا يضر داعم لاق : سوواط لاقو

 . ةنيدملاب لكي عوبنلا باحصأل ريخو « مكيلع ٌنوهأ « ةرّذلاو ريعشلا ٌناكم ة ةقدصلا يف

 . اهللا ليبس ىف ُهَدّنعأو هعاردأ َسبّتحا ٍدقف ٌدلاخ امأو» : يب ئبنلا لاقو



٤ ofةاكزلا باتك -  

 ٍِتلَعَجف .اهريغ نم ٍضرفلا ةقدص ِنْئَتْسَي ي ملف «ٌنكْيِلَح نم ولو َنقّدصت» : ب ئبنلا لاقو
 . ضورُعلا نم ةضفلاو بهذلا ّصخي ملو .اهباخسو اهّصرُخ يقلُتٌةأرملا

 هللا يضر ًاسنأ َّنأ ةمامُث يّنَّدح : لاق يبأ ينئّدح : لاق هللا دبع نب دمحم انثّدح_ ۸
 تب هتقدضُثّعلُي نمو : ةلوسر هلا رمأ يتلا هل بتك هنع للا يضر ركب ابأ لأ ُهّندح ةنع

 وأ ًامهرد َنيرشع ٌقّدصملا هيطعُيو ُهنم هنم لبق اهنإف وبلا ٌتنب هدنعو هدنع ٹسیلو ضاخَم

 ةعم سيلو هنم لبي ٥ هنإف ِنوبَل نبا هَدنعو اههجَو ىلع ضاخَم كنب ُهَدنع نكي مل نإف « نیتاش

CTI 6 YEAV (VE200 2١424 21١427 2١481١ 23148ىف هفارطأ ٠: _ ۱٤٤۸ ثيدحلا] .؟ءىش 

.[ 1400 « 0AVA 

 لاق :لاق جابر يبأ ِنب ِءاطع نع ٌبويأ نع ليعامسإ انثَّدح ٌلّمَّوُم انثّدح _ 48

 َنهاتأف « ءاسنلا عو مل هنأ ىأرف ٍةبطُحلا لبق ىَلصَل هي وللا ٍلوسر ىلع ُدَهشأ» : سابع نبا

 ىلإ ُبوُيأ راشأو .«يقلثت ةأرملا ِتَّلَعِجف « َنقّدصتي نأ ٌنهّرمأو َّنُهظَعَوف هبون رشان الب هعمو
 THEY 444 قالك ۷۹ VV فالف فكك ۹1۲ C۸1۳ اق :ثيدحلا رظنا] < ةقلخ ىلإ واهنذأ

 عمتجُم َنيِب ٌقّوفُي الو ٍقّرفتم نيب ٌعمِحُي ال باب "4
 . ةلثم لكي ئيبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع ملاس نع ُرَكُيو

 أ نا ةمامث يتّدح : لاق ییآ ىتثدح: لاف جراضنالا هللا دبع نب دمحم انئّدَح 8:
 نيب عجب الو» : وللا ٌلوسر ضَرف يتلا هل بنك ةنع هلا يضر ركب ابأ َّنأ هند ةنع هللا يضر

 .[1444 :ثيدحلا رظنا] .«ةقدصلا ةيشَح عمتجم َنيِب ٍقَّرفُي الو « قّرفتُم

 ةيوسلاب امهنيب ناعّجارتَي امهّنإف نيطيلَخ نم ّناك ام باب"

 نايتس لاقو . امهّلام ْعَمج ْعَمِجُي الف امهّلاومأ ِناطيلخلا لع اذإ :ءاطعو سوواط لاقو

 .ةاش ٌنوعبرأ اذهلو ًةاش ٌنوعبرأ اذهل تي ب ىتح ٌبجت ال

 م

3 

 ل ل لاق هللا دبع نب دمحم انثّدح ١6١

 ناك امو» : لكي هللا لوسر َضّرف يلا هل بتك ُهنع هللا يضر ركب ابأ

 ۱٤٤۸ ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةيوَّسلاب امهنيب ناعَجارتَي

 ٍلبإلا ةاكز باب 7

{ GG:علا 932 م  

 للك يبنلا نع مهنع هللا يضر ةريره وبأو ٌرذوبأو ركب وبأ ركذ



 Yor ش ةاكزلا باتك- 4

 ينثّدح :لاق غرعازوألا انّثَّدَح ملسُم نب ُديِلّولا انثَّدح هللا دبع نب لع انثّدح _ 5
 أس ًاَيبارعأ َّنأ» :ًهنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعَس يبأ نع ديزي نب ِءاطع نع باهش ُنبا

 ؟اهتقَدص يّدَوُت لبإ نم كل لهف « يدش اهّنأش نإ « َكَحِنَو : لاقف ةرجهلا نع ال هللا لوسر

 اش كلمع قم كوك ب نل هللا دف راحبلا ِءارو نم ٌلمعاف : لاق . معن :لاق

.]1156 FATT «OTT : -يف هفارطأ ١557 [ثيدحلا 

 ةَدنع تسيل و ٍضاخَم ِتنب ةقدص هَدنع ْتْعَلَب نَم باب-۷

 هللا يضر ًاسنأ َّنأ ٌةمامُت ين تدع لاق يبأ ينّثَّدح : لاق هللا دبع نب دمحم انثّدح ۳

 ْتَعلَب نم : لك ةلوسر هللا رمأ يتلا ةقدصلا ةضيرف هل بتك ةنع هللا يضر ركب ابأ نأ ُهّنَّدَح ةنع
 لعجيو محلا ُةنم لبقت اهنإف مح ةدنعو ٌةَعّذَج هدنع ثسيلو ٍةعَّدجلا ٌةقدص ٍلبإلا نم ُةدنع

 دنع ثسيلو حلا ٌةقدص ةَدنع ْتّقلَب نمو .ًامهرد َنيرشع وأ هل اتَرَسيَتس سا نإ نیتاش اهعم

 نمو . . ِنيتاش وأ ًامهرد َنيرشع قّدصملا هيطعُيو ٌةعّذجلا هنم لبق اهنإف ٌةعَّدجلا ٌةدنعو ُهّقحلا

 وأ ٍنيَتاش يططعُيو نوبل ثنب ةنم ليفت اهنإف نوب ثنب لإ ةددغ تسيلو ةقخلا ةقدض ةد ثعلب

 قّدصملا هيطعُيو ةقحلا ُهنم لبق اهنإف ةَّقح هدنعو ٍنوبَل كنب هتقدص ثعلب نمو ؛ًامهرد َنيرشع
 اهنإف ضاخَم ُتنب ٌةَدنعو ٌةَدنع تسيلو نوبل تنب ةتقدص ْتَعلَب نمو . نيتاش وأ ًامهرد نيرشع
 . «نيّتاش وأ ًامهرد َنيرشع اهعم يِطعُيو ٍضاخَم ُثنب ةنم لبق

 ثيدحلا رظنا] : 2١55/8 ١56١031١56٠[.

 منغلا ٍةاكز باب

 ينئّدح : لاق يبأ ينثّدح : لاق ُيراصنألا ىتثملا نب هللا دبع نب دمحم انئدح 1144

 ُةَهَجَو امل باتكلا اذه هل تك هنع هللا يضر ركب ابا لأ ةئّدح اسنأ ذآ سنأ نب هللا دبع نب ٌةمامُت

 ىلع ل4 هللا لوسر ضر يتلا ٍةقّدصلا ٌةضيرَف هذه ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب» : نيرحبلا ىلإ

 نمو « اهيل اهِهِجَو ىلع َنيملسملا َنم اهّلِئُس نمف  ةّلوسر اهب هللا رمأ يتلاو ٠ نيملسملا
 اذإف « ةاش سوح لك نم مَتَعلا َنِم اهّتود امف ٍلبإلا نم َنيرشعو عبرأ يف : طعُي الف اهقوف لئس

 ىلإ َنيثالثوأت م تّعلب اذإف « ثنا ضاخَم تنب اهيفف َنيثالثو مخ ىلإ َنيرشعو اسمح تغلب

 ةقورط ٌةّمح اهيفف ّنيتس ىلإ َني نيعبرأو ًاتس ثعلب اذإف . اىثنأ ٍنوبَل ُثنب اهيفف َنيعَبرأو سمخ

 ًاتس ينعي - ْثَعلب اذإف « ٌةَعَدَج اهيفف َنيعبسو سمخ ىلإ ني َنيتسو ةدحاو ثعلب اذإف « لمجلا

 نات اهيفف ٍقثم و نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ ثب اذإف نواب اهيففَنيعست ىلإ  َنيعبسو



oةاكزلا باتك- 4 ٤ 

 َنيسمخ لك يفو نوبل ُثنب َنيعبرأ لک يفف ٍةئمو َنيرشِع ىلع ثداز اذإف . لمجلا اتقورط
 ْتَعلب اذإف « اهّير َءاشَي نأ الإ ةف ةقدص اهيف سيلف ٍلبإلا ّنم برأ لإ ُهَعم نكي مل نمو .ةّقِح

 ا رات لإ يمس تناك( يحاك ىف تالا الع . ةاش اهيفف ٍلبإلا ّنم اسمح

 ةئمثالث ىلإ نيتئم م ىلع تدار اوان ضرك ءم ىلإ ةئمو نيرشع ىلع تداز اذإف . ا

 نم ةصقان لجرلا ةمئاس تناك اذإف « ًةاش ةئ لك يفف ةئمئالث ىلع ثداز اذإ « ٌتالث اهيفف
 الإ نكت مل نإف « ٍرْشْعلا عب هر ةَقّرلا يفو . اُتر َءاشَي نأ لإ ةف ةقدص اهيف سيلف ةدحاو ةاش َنيعبرأ

 .1401140٠ ٠٤١١[. 1544 :ثيدحلا رظنا] . اهّير َءاشَي نأ آلإ يش اهيف َسيلف ًةئمو َنيعست

 ّقّدصملا ًءاش ام الإ  ٌسيَت الو راو ُتاذ الو ةمرُه ةقدصلا يف َُذْخْوُت ال باب 4

 هللا يضر ًاسنأ نأ ُةَماَمُت يتَّدح :لاق يبأ يَتَّدح :لاق هللا دبع نب دمحم انثدح هه
 ةقدصلا يف ّجَرْخُي الو» : لكي ةلوسر هللا مآ يتلا هل بتك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ ُهئَّدح هنع

 .«ٌقّدصملا ءاش ام الإ « ٌّنسيت الو ٍراوَع ثاذ الو ٌةمره

 .[ا٤٥٤ 5١554 201١461١١560 ۱٤٥۳ : ثيدحلا رظنا]

 ةقدصلا يف قانعلا ذ اذخأ باب ٠

 نب نمحرلا دبع يّدَّدح : ُتيَللا لاقو ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍنامَيلا بأ انثّدح لح ١65

 : لاق هنع هللا يضر َةريِرُه ابآ د َّنأ ٍدوعسَم نب ةبتُع نب هللا دبع نب هللا ِديِبُع نع باهش نبا نع للاخ

 مهتلتاقل ايک هل | لوسر ىلإ اهنودؤُي اوناك ًاقانع ينوعتَم ول هللا :ةنع هللا يضر ركب وبأ لاق»

 ٠٤٠١[. :ثيدحلا رظنا] . اهعنَم ىلع

 هللا يضر ركب يبأ ٌردص حرش هلا نأ تير نأ الإ وه امف : هنع هللا يضر ٌرمُع لاق» ۷ ١

 . 1896 :ثيدحلا رظنا] . «ٌقحلا هنأ ٌتفرعف لاتقلاب هنع

 ا

 ا 00 ا ا

 « باتک ٍلهأ موق ىلع مددت َكنإ : لاق ٍنميلا ىلع ُهنع هللا يضر ًاذاعُم َثعَب < امل ا هلل لوس

 َسمَح مهيلع ضرف دق هللا َّنأ مهربخأف هللا اوفرع اذإف « هللا ةدابع هيلإ مهوعدت ام َلوأ ْنُكيْلف



 هم ةاكزلا باتك - 8

 مهلاومأ نم ةاكز مهيلع ضرف هللا نأ مهربخأف ة ةالصلا اولعف اذإف 3 مهتليلو مهموي يف ٍتاولص

 .«سانلا لاومأ مك ارك ٌّقَوَنو « مهنم حف اهب اوعاطأ اذإف «٠ مهتارقش ىلع كر

 ةقدص ود سمح نود اميف سيل باب ۲

 نب نمحرلا ٍدبع نب دمحم نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انثّدح - ۹
 : لاق كي هللا لوسر ذأ هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع هيبأ نع عينزاملا ةعّصعَص يبأ

 قرولا نم ٍقاوأ سمخ نود اميف َسيلو « ةقدص رمتلا نم قّسوأ ةسمخ نود اميف سيلا

 ١4417[. 01505 :ثيدحلا رظنا] . «ةقدص لبإلا نم دوذ سمخ نود اميف سيلو « ةقدص

 رقبلا ةاكز باب 4
 :لاقيو .«ٌراوُخ اهل ةرقبب ٌلجر هللا ءاج ام ّنفرعأل» :ِلي ئيبنلا لاق : ٍديِمُح وبأ لاقو

 .ةرقبلا ُرأْجَت امك مكتاوصأ نوعفرت :نورأُجت .راؤُج

 ٍديَوُس نب رورعملا نع شمعألا انّثَّدح يبأ انَثَدح ِثايغ نب صفح نب مع انثّدح - ۰

  ةريغ هلإ ال يذلاو وأ - هديب يسفن يذلاو : لاق ِهيلِإ ٌثيهتنا» : لاق هنع هللا يضر ٌدَّذ يبأ نع
 ةمايقلا موي اهب يأ الإ اهّقح يدي ال منغ وأ رق , وأ ٌلبإ هل ٌنوكت ٍلُجر نم ام فلح امك وأ
 هيلع ْتّدُر اهارخأ ْثّراج امّلك « اهِنورُقب ُهْحَطنَتو اهفافخأب ُهؤَطَت « ةتمسأو ٌنوكت ام مظعأ

 نع نع هللا يضر ةريره يبا نع حلاص يبا نع ٌريكُب ةاور . «سانلا نيب ىضقُي ىتح اهالوأ
 ٦٦۳۸[. : يف هفرط_ ١47١ ثيدحلا] . اي يبنلا

 براقألا ىلع ةاكزلا باب ٤

 .«ةقدصلاو ةبارقلا رجأ :نارجأ هل» : كي ئبنلا لاقو

 هنأ ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام انربخأ سوي نب هللا دبع انثدح 19
 نم الام ةنيدملاب راصنألا َرثكأ ًةحلط وبأ ناك» :لوقي ةن هللا يضر ِكلام َنِب نسنأ حمس
 ا هللا لوسر ناكو < ٍدجسملا ةليقتسُم ثناكو « َءاحيَب هيلإ هلاومأ ٌبحأ ناكو « لخن

 اري ىح لأ أولاتك ن هيلا هذه ثّلزنأ الف : ا پل ای وام نم برش ال
 ىلاعتو كرابت هللا نإ « هللا لوسر اي :لاقف ةي للا لوسر ىلإ وا ماق  َنوُبحي

 هلل ٌةقدص اهنإو « ًءاحْتيَب : ىلإ يلاومأ ّبحأ إو 4 نوبي امم اوقف ب ىح لآ اولا نل :



 ةاكؤلا باك 2 ۳0٦

 : لكي هللا لوسر لاقف :لاق هللا كلارأ ثيح هللا لوسر اي اهْعَّضف « هللا دنع اهرخذو اهرب وجرأ
 يف اهلعجت نأ ىرأ ينإو « تلق ام ُتعمس دقو « حبار لام كلذ « حبار لام كلذ « خب

 . 'همع ينبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهّمّسقف .هللا لوسر ايٌلعفأ :ةحلط وبأ لاقف .َنيبرقألا

 .«خيار» كلام نع ليعامسإو ىيحي نب ىيحي لاقو . حور ةعبات

.| 65١١١ fo000 foot TV14 TVOA ع الد » ۲۳۱۸ : يف هفارطأ ١511ثيدحلا] ١ 

 نب ضايع نع ٌديز ينربخأ :لاق ٍرفعج نب دمحم انربخأ ٌميرم يبأ نبا انثڌح - ۲

 ىلإ رطف وأ حض يف لكي هللا لوسر جرحا : هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نع هللا دبع

 ىلع ومف .اوقّدصت « ٌسانلا اهُيأ : لاقف ةقدصلاب مهّرمأو سانلا ظعوف ٌفرصنا مث «.ىلضملا

 كلذ مبو :َنلقف « رانلا لهآ َرثكأ ّنكتيأر ينإف « َنَقَدصت ِءاسنلا ّرشعم اي :لاقف ِءاسنلا

 بعذأ نيدو لقع ٍتاصقان نم ٌثيأر ام e کک

 ؟بنایرلا يأ : ل ر ا,

 ترمأ كنإ « هللا يبن اي :تلاق . اهل َنذأف < « اهل اونّذتا « معن : لاق . دوعسم نبا ةأرما : ليقف

 و هنآ و نبا و اهب ٌقَّدصتأ نأ دراف يل ٌعوِلُخ يدنع ناكو « ةقدصلاب مويلا

 نم ٌقحأ كدلوو كُجوز ٠ دوعسم نبا قدص : دام ئبنلا لاقف . مهيلع هب ُتقَّدصت نم قحأ

 .]* ٤ :ثيدحلا رظنا] . «مهيلع هب ِتقّدصت

 ةقدص هسرف يف ملسملا ىلع سيل باب ٥
 نع راسي َنب َناميلّس ٌتعمس : لاق رانيد نب هللا دبع انثّدح ٌةبعش انّثَّدح مدآ انثّدح- ١1 ت 0 5 00 3 ا

 هسرف يف ملسملا ىلع َسيل» : ب ئيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِكلام نب كارع

 VETE] : يف هفرط_ ٠٤١١۳ ثيدحلا] . (ةقدص همالغو

OTR 

 e eT و لا ا ا

 ١٤١۳[. :ثيدحلا رظنا]

 ئماتّيلا ىلع ةقدصلا باب ۷
 ع 0 م 2 - 0

  - 06انثذح ةنوميَم يبأ نب لاله نع ىيحي نع ٌماشه انثّدح ةلاّضف نب ذاعُم انثدح ٠ 4



 27 ةاكزلا باتك - 4

 موي َتاذ َسلج لكي يبنلا َّنأ» : ُتّدَحُي ُهنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس ابأ عمس هنأ راسي نب ٌءاطع

 ايندلا ةرهز نم مكيلع حتفُي ام يدع نم مكيلع ٌفاخأ امم َّنِإ :لاقف ةلوَح انسلَّجو ربنملا ىلع
 :هل ليقف .ِلكي عربنلا تكسف ؟رشلاب ُريخلا يتأي وأ « هللا لوسر اي : لجر لاقف .اهتنيزو

 : لاقف ًءاضَحملا ُهنع ٌحَسمف : لاق . هيلع لر رن هنأ انيأرف ؟َكّملكُي الو لكي ئبنلا ملكت َكُنأش ام
 وأ لتقَي عيبرلا تبني امم َّنِإو « ٌرشلاب ٌريخلا يتأي ال هنإ :لاقف  ُةَدِيح هنأكو  لئاسلا ني

 ْتطلَّتف سمشلا َنيَع ثلبقتسا اهاترصاخ ْثّدتما اذإ ىتح ثلكأ « ءارضَخلا ةلكآ الإ « مِلي

 َنيكسملا ةنم ىطعأ ام ملسملا ُبحاص عيف « ٌةولُح ةرِضَح املا اذه َّنِإو .ثعّترو َتلابو

 ‹ عبي الو لكأي يذلاك ِهّقح ريغب هدأ نم هنإو - لكَ غيبنلا لاق امك وأ -ليبسلا َنباو ميتيلاو

 97١[. :ثيدحلا رظنا] .«ةمايقلا موي هيلع ًاديهش ٌنوكيو

 رجحلا يف ماتيألاو جوزلا ىلع ةاكزلا باب- ۸

e 

 ا رقص ل ادت يا نع ا

 هللا دبع ىلع یف تنيز تناكو اح ولو یا لاقف يب ئبنلا ثيأرف دجسملا يف

 ىلعو كيلع قفنأ نأ ينع يزجييأ يب هللا لوسر ْلَس : هللا دبعل تلاقف .اهرجح يف ماتيأو

 لكك ئبنلا ىلإ تقلطناف . اب هللا لوسر ِتنأ يلَس :لاقف ؟ةقدصلا نم يرجح يف يماتيأ

 ٍلَس :انلقف لالي انيلع ومف . يتجاح ُلثم اهتجاح بابلا ىلع ٍراصنألا ّنم ةأرما ث ٌتدجوف

 يرجج يف يل ماتيأو يجوز ىلع َقفِنَأ نأ ينع يزجَيأ كي بلا ٠ لخدف . انب ت ال: انلقو

 اهلو « معن :لاق .هللا دبع ةأرما : لاق ؟بنايزلا يأ : لاق . ُبنيز :لاق ؟امه نَم :لاقف ٌهلأسف

 (ةقدصلا ٌرجأو ةبارقلا زجأ :نارجأ .

eاا هيرو نادك د  

 ى ا امدجأ كلف « « مهيلع يقفنآ 18

 1١[ :ةبوتلا] ون لبس ِفَوَنيِمِردَمْلاَو باقرلآ فرا :ىلاعت هللا لوق باب 9

 :نسحلا لاقو محلا يف يطعُيو هلام ةاكز نم قتعُي : امهنع هللا يضر سابع نبا نع و



 گان ۳0۸

 ال # :الت مث E N E كرا يا ئرتشا نإ

 نإ» : لي غربنلا 0 . ثأزجأ تيطعأ اهّيأ ىف « 11١ :ةبوتلا] ةيآلا * ِآرَقْفْلِل ٌتَدَّصل
 ةقدصلا لبإ ىلع ةَ عبنلا انلمح» : سال ا را را

 .«جحلل

 يضر ريره و 0ع E انثدح - 4

 را صر 03 : 56 يتلا لاقف « بلّلملا دبع

 نب ُساَبعلا امأو « للا ليبس يف ُهَدمعأو ٌةعاردأ َسسبّتحا دق « ًادلاخ َنوملظت مكنإف ٌدلاخ
 . «اهعَم اهّلثمو ٌةقدص هيلع يهف ةي هللا لوسر معف بلّطملا دبع

 . "اهعم اهلثمو هيلع يه : دانّزلا يبأ نع قاحسإ نبا لاقو . هيبأ نع دانّزلا يبأ نبا ةعبات

 . هلثم جرعألا نع ٌتْئَّدَح : جيرج نبا لاقو

 ةلأسملا نع فافعتسالا باب ٠١

 e N تسوي يراجع - ۹

 مث « مهاطعأف ل هللا لوسر اولأس ٍراصنألا نم اسان نإ" : هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ

 ا لاقف ُهَدنع ام َدِفن ىتح « مهاطعأف ٌةولأس مث « مهاطعأف ٌةولأس

 « هللا ُهْرْيَصُي زبصتي نمو « هللا هنغُي ِنْعَتسَي نمو <« هللا ُهَفعُي فففعتسي نمو « مكنع ُهَرْخّدأ

 ]¥ : يف هفرط- ١559 ثيدحلا] . «ربصلا ّنم عسوأو ًاريخ ًءاطع ٌدحأ يِطعأ امو

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ سوي ْنب هللا دبع انئّدح ١

 َبطتحيف ُهلبح مكُدحأ داي نال « هديب يسّفن يذلاو» : لاق اب هللا لوسر نأ ةنع هللا يضر

 . «ةعنم وأ ةاطعأ « ةلاسیف الجر ىتأي نأ نم هل یخ هرهظ ىلع

 ثيدحلا]  ۱٤۷۰:يف هفارطأ_ ۱٤۸۰ « ۲۰۷۲ « ۲۳۷٤[.

 ةنع هللا يضر ماّوعلا نب ٍريبّرلا نع هيبأ نع ٌماشه انثًدح ٌبيَهَو انّنَّدح یسوم انتدح - 4۷۱

 هللا فكيف اهَعيبيف هرهظ ىلع بطحلا ٍةمْزُحِب يتأيف ُهَلبح مكدحأ َدْخَأي ْنآل» : لاق ايب عوبنلا نع
4 

  Eثيدحلا] .«هوعنم وأ ةوطعأ َنمانلا لأسي نأ نم هل ريخ ريح ؛ ٠٤١١ يف هفرط_ : ۷١ °]

 ربا نب ةورغ نع ىرهڙلا نع سنوي انّربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبع انثّدح "١17



 م ةاكزلا باتك- 4

 « يناطعأف كيش هللا لوسر ٌتلأس) : اقع هنا كرا ير يدا علا امو

 نمف « ةولُح ٌةرِضَح َلاملا اذه َّنِإ « ميكح اي : لاق مث يناطعأف هتلأس مث « يناطعأف ةتلأس مث

 رتل يول فل يش ارش ةاعآ نو « فهل روب يش واحسب ذأ

 ا ناکف . ايندلا قرافأ ىتح اتش كلدعب ادحأ ًارأ ال حلا

 لاقف « اتيش ُهنم لبق نأ ىبأف ةيليعيل هاعد ةنع هلا يضر َرمع نإ مث . هنم َُلبقَي نأ 'يبأيف ءاطعلا

 اىبأيف ء ءيفلا اذه نم ُهَّقح هيلع نضرعأ ينأ ميكح ىلع َنيملسملا َرشعم اي مكدهشأ ينإ : :ٌرمع

 . (يفْوُت ىتح ةي هللا لوسر دعب سانلا ّنمادحأ خيكحأَرْرَي ملف « هّدخأي نأ

 .[14431 6 73147 « ۲۷۵۰ : يف هفارطأ_ ۱٤۷۲ ثيدحلا]

 سفن فارشإ الو ٍةلأسم ٍريغ نم ًائيش هللا ةاطعأ نم باب ١

 ١9[ :تايراذلا] مرحلو ليل ىح َجهِلوَمأ فَو »

 َنب هللا دبع ذأ ملاس نع ّيرهزلا نع سنوي نع ثيللا انثّدح ٍريكُب نب ىيحي انثّدح ١07
 :لوقأف َءاطعلا ينيطعُي يب هللا لوسر ناك» :لوقي َرمع ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر َرمع

 ٍفرْشُم ريغ ٌتنأو يش لاملا اذه نم َكءاج اذإ « ُهَدُخ :لاقف « ينم هيلإ ُرقفأ وه نم هطعأ

 71١514[. « 7/157 :يف هافرط_ ۱٤١۳ ثيدحلا] . «ٌَكَسفنُهْعِتُت الف الامو ey لئاس الو

 ًارّثكَت سانلا ّلأس نم باب- ۲

SS لح 2 ٤ 

 جيل زف ییز يف نسب ایت موي أب یک نانا اسب لجرلا از اما

 مه انيبف .ٍنْذَألا فص ُقَرَعلا عليي ىّتح ةمايقلا م موي وندت َسمشلا َّنإ» :لاقو _ ٥
eينثَّدح يللا يتّدح :وللا دبع دازو . الك دمحمب مث ٠ نيرا  

 ُةنعبَي لئَموَيَف « بابلا ةقلَحِب ذخأي ىح يشميف < قلخلا نيب ىضقيل عفشيف ١ : رفعج يبأ نبا

 . «مهّلك عمجلا لأ ا ي اما ا

 نع ّيرهرلا يخأ ملسم نب هللا ٍدبع نع شار نب ٍنامعنلا ٍنع ٌبيِهُو اح اس لاق

 .[ ٤۷۱۸ : يف هفرط_ ١57/5 ثيدحلا] ٠ ةلأسملا يف ةا يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا عمس ةزمح



 ةاكزلا باتك - 1 ٤

 [ 707 :ةرقبلا] ( اال کاکا رات ال » :ىلاعت هللا لوق باب ۳

 «ِهينغُي ىّنع ُدِحَي الو» :ِلَي ّيبنلا لوقو « ئنغلا مكو

 :هلوق ىلإ ولأ سيبك فاو صحا تيل رقم »
 [ :ةرقبلا] يلع هوي هللا تق

 ُتعمس :لاق دايز نب دمحم ينربخأ ٌةبعش انتّدح ٍلاهنم نب جاَجَح انثّدح _ ۹

 « ٍناتلكألاو ةلكألا ُهدْرَت يذلا نيكسملا َسيل» :لاق اي يبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريره ابأ
 . «افاحلإ سانلا لأسَي ال وأ « ييحَْسَيو ىّنغُهل سيل يذلا ْنيكسملا نكلو

 .[10794 0 ۱٤۷۹ : يف هافرط ١4175 ثيدحلا]

 0 اننَدح هيلع نب ليعامسإ انثّدح ميهاربإ نب ُبوقعَي انثذح - ۷ ١

 نأ ةبعش نب ةريغُملا ىلإ ٌةيواعُم بتك» : لاق ةبعش نب ةريغُملا باك ينثح يبعشلا نع َعَوشأ

 کل ےک لا نإ : لوقي كي يبنلا تعمس : هيلإ َبّبكف . للك ئبنلا نم ُهّتعمس ِءيشب ىلإ بكا

 ۸٤٤[. :ثيدحلا رظنا] . «لاؤّسلا ةرثكو « لاملا ةعاضإو < لاقؤ َليق :ًاثالث

 نب حلاص نع هيبأ نع ميهاربإ نب , ُبوقعي انَثَدح ُيرهّزلا ٍريَرُغ نب دمحم انئّدح _ ١

 أطمَر كيلا لوسر ىطعأ» : لاق هيبأ نع دعس رب ٌرماع ينربخأ : : لاق باهش نبا نع ناسيك

 تا ّيلإ مهئجعأ وهو -هطعُي مل اجر مهنم ةي ر هللا لوسر كرتف لاق يف لااا

 .ًاملسم وأ :لاق . انمؤم هارأل ينإ هاو « نالف نع َكلام : ُتلقف هُتْرَراسف ال لا ٍلوسر ىلإ

 ينإ هللاو « ٍنالف نع كلام « هللا لوسر اي : ٌتلقف هيف ٌملعأ ام ينبلغ حث « ًاليلق ٌثتكسف : لا

 هللا لوسر اي : ُتلقف هيف ٌملعأ ام ينبلَغ مث « ًاليلق ٌثكسف : نات ا و لاق" انوه ازأل

 جيلإ ٌبحأ ُةذيغو لجرلا يطعأل ينإ .آملسم وأ :لاق .انمؤم ارال ينإ لاو « ٍنالف نع كلام
 : لاق هنأ ٍدمحم نب ليعامسإ نع حلاص نع هيبأ نعو . «ههجو ىلع رانلا يف بكي نأ ةيشَح هنم
 يفتكو يقنع نيب عمجف هديب ةووللا لوسر برضفا :هثيدح يف لاقف اذهب ُتِّدحُي يبأ ٌتعمس

 .اوبلق : € ًاوْيَتْكَم 8 هللا دبع وبأ لاق .«لجرلا يطعأل ينإ « دعس يأ لبقأ :لاق مث

 هللا ُهّبك :َتلق لعفلا عقو اذإف « ٍدحأ ىلع او ريع لمف هاك 6 لجرلا فا : 4 کا

 .[۲۷ :ثيدحلا رظنا] .انأ هّئئَبكو ٠ ههجّول

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح _۔ ۹

 هذ يماثلا ىلع فوط يذلا نيكسفلا نيل : لاق ايب هللا لوسر َّنأ ُهنع هللا يضر ةريره يبأ
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 هب ُنطَمُي الو « ِهيِنْغُي ىب ُدِجَي ال يذلا ٌنيكسملا نكلو « ناترمتلاو ٌةرمتلاو ٍناتمقللاو ٌةمَقّللا
 ]41 : ثيدحلا رظنا] . «سانلا لأسّيف موقي الو ‹ هيلع َّقَّدصَتُيِف

ERنع حلاص وبأ انتدح شمعألا اَنَدح يبأ انَدح ِثايغ نب صفح نب مع انئّدح  
 - ٍلَبُجلا ىلإ لاق ةبسحأ - ودي | مث ُهَلِبَح مكدحأ َدُخأي ْنَأل» :لاق ب ئبنلا نع ةريره يبأ
 نب خلاص :هللا دبع وبأ لاق . ؛يسانلا لات نأ نم هل يخ قّدصتتو لكان مبيف بحي

 141١[. :ثيدحلا رظنا] . َرمع نبا كردأ دق وهو « ٌئرِهُّزلا ّنم کا ناسيك

 ٍرمتلا صرخ باب ٤

 نع ٌيدعاسلا سابع نع ىيحي نب ورمع نع بيو انّنّدح ٍراَكب نب لهَس انئدح - ١
 ةأرما اذإ ئرقلا يداو َءاج ملف « َكوُبَت ةوزغ لكي يبنلا عم انوّرَغ» :لاق ٌيدعاسلا ٍديِمُح يبأ
 « قّسوأ ةرشع ةي هللا لوسر َصَرَخو « اوصدرخا : هباحصأل ةي خئبنلا لاقف « اهل ةقيدح ىف

 الف « ٌةديدش حير ًةليللا بهس اهّلإ امأ :لاق كويت انت الف اهم وفي ان صحا الاف
 هْنَقْلأَف لجر ماقف ةديدش ٌحير ثّيهو « اهانلقعف « ُةلقعَيْف يع ةَعم ناك نمو « ٌدحأ َنَموقي

 اًملف . مهر حجب هل بتكو « ًادْرُبهاسكو « ًءاضيب َةلغب لك بنل لأ كلم ىدهأو . ِءىّبَط لبجب

 . ةي هللا لوسر َصرَخ ٍقّسوأ ةرشع : تلاق ؟ِكٌتقيدَح َءاج مك : ةأر لاق ئرقلا ىداو نأ

 اًملف . لّجعتيلف يعم َلّجعتي نأ مكنم ّدارأ نمف « ٍةنيدملا ىلإ ُلُجَعتُم ينإ : لكك ئبنلا لاقف

 اذه : لاق ًادُحأ ىأر اًملف « ٌةباط هذه : لاق ٍةنيدملا ىلع ّفرشأ  اهانعم ٌةملك راكب ُنبا لاق -

 م الا يزود ١ لاق .ىلب : اولاق ؟راصنألا روُد ريب مكرخأ الأ . هنو انيحُي لیبج

 رود لک يفو جَرزُخلا ِنب ِثراحلا ينب رود وأ ةدعاس ينب رود مث « ٍلّهشألا ٍدبع ينب رود

 ٤٤١۲[. ۰۳۷۹۱ ۰ ۳۱۹۱ + ۱۸۷۲ : يف هفارطأ- ۱٤۸۱ ثيدحلا] . ريخ ينعي راصنألا

 . (ةدعاس ينب مث ثراحلا ينب راد َمث» وُرمع ينثّدح : لال نب ناميلس لاقو- 7

 : لاق 445 يلا نج ةيبأ نع سابع نع ةر نب ةزامُش نع ويس نب دعس نع ناميلش لاقو
 ْنكي مل امو « ٌةقيدَح وهف طئاح هيلع ِناتسب لک : هللا دبع وبأ لاق . هنو اًح لبج دخ

 . (ٌةقيدَح ْلَقُي مل طئاح هيلع

 يراجلا ٍءاملابو ٍءامسلا ِءام نم ىقسُت اميف رشُعلا باب ٥

 ًائيش ٍلّسَعلا يف ٍزيزعلا ٍدبع نب ٌرمعَرَي ملو
 ديزي نب سنوي ينربخأ :لاق بهَو نب هللا دبع انثَّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انثدح- ۳



 ةاكزلا باتك - 4 ۳1۲

 ِتْقَس اميف» : لاق ةن و يتلا نع ُهنع هللا يضر هببأ نع هلل دبع نب ملاس نع ٌيرهّزلا نع

 . «رشعلا فصن جضتلاب َيِقس او ةدففلا ا غ ناك وأ نويعلاو ءامسلا

 اميف» : رمع نبا تيدح ينعي « لوألا يف تقوي مل هنأل لوألا ُريسفت اذه :هللا دبع بأ لاق

 مهبملا ىلع ي ىضقتي ُدَسفُملاَو « ةلوبقَم ةدايزلاو . َتقوو اذه يف َّنِّيَب رو «رشعلا ء ءامسلا تَقَس

 لاقو . «ةبعكلا يف لص مل ل جبل أ١ : سابع ُب لضفلا ىوَر امك ؛ « ِتَّنلا له هاور اذإ

 . لضفلا لوق رنو الب لوقب َدخأف «ىّلص دق» :لالب

 ةقدص قُّسوأ ةسمخ نود اميف سيل باب_ 55

 نب هللا دبع نب دمحم ينٿدح :لاق كلام انثَّدح ىح انثّدح دسم انثّدح 5

 : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع يبأ نع ةعصعّص يبأ نب نمحرلا دبع

SSيمول راو محول  

 يخوي و. «ةفدص سوا ةع نوداميف نل :لاقاذإ لوألا ةيسفت اذه للا دبع و بأ لاق

 ۱٤٤۷ ٠٤١۹[. ء١٠٤٠ :ثيدحلا رظنا] .اونيّب وأ ٍتبثلا ّْلهأ از امب ملعلا يف ًادبأ

 ل لا ب ا

 دنع رمتلاب اوتؤُي هلي هللا لور ناکا : E ا ا

 لعجف « رمت نم ًاموك هَدنع َريصي ىتح « هرمت نم اذهو هرمتب اذه ٌءيجيف < « ٍلخنلا مارص

 « هيف يف ةَلعجف ةرمت امهذحأ ٌدخأف « رمتلا َكلذب نابعلي امهنع هللا يضر ُنيسحلاو ٌنَسحلا

¢ 

 .«ةقدصلا نولكأي ال دمحم لآ نأ تملع امأ : لاقف هيف نم اهَج ر خأف ءَ هللا لوسر هيلإ َرظنف

 ۱٤۹٩۱ « ۳٠۷۲[. : يف هافرط_ ١ 586 ثيدحلا]

 ةقدصلا وأ رشُحلا هيف َبِحَو دقو ةَعرز وأ ةّضرأ وأ ةلخن وأ ُهَرامث عاب نَم باب -
 ةقدصلا هيف ُبِجت ملو ُهّرامث عاب وأ ‹ هريغ نم ةاكزلا ىّدأف

 ىلع حالصلا دعب َعيبلا ٍرظحَي ملف . «اهحالص َوُدِبي ىتح ةرمثلا اوعيبت ال» : 445 يبنلا لوقو
 . ْبجت مل نم ةاكزلا هيلع بجو نم صحي ملو « ٍدحأ

 هلا يضر َرمع نبا ٌتعمس رانيد ْنب هللا دبع ينربخأ ةبعش انّنَّدح ٌجاَجح انثّدح - 7
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 : لاق اهحالص نع لئَس اذإ ناكو . (اهحالَّص ودبي یتح ة ةرمثلا عيب نع للك ةيبنلا ىهلا :امهنع

 .5١198 7741737199 ۲۲٤۹[. ۲۱۸۳ : يف هفارطأ- ١485 ثيدحلا] ٠ (هتهاع َبهذت ىتح

 لا ل يل ل ل ا - ۷

 IYAN كلك :YA 0 ة۷ كيلا: ر

 نأ» :هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ٍديِمُح نع ِكلام نع ٌةبيتق انثّدح - 4۸

 ا قع لاق . يهت ىّتح رامشلا عيب نع ىهن كيلا لوسر

 .[ .1١١8:5١98 965١ه : يف هفارطأ_ ١588 ثيدحلا]

 ىهن امنإ ةي ّيبنلا َّنأل هريغ ةقدص ّيرتشي نأ ّسابالو ؟ةَتقدص يرتشّي له باب - ۹

 هّريغ هني ملو ِءارشلا نع ةصاخ ّقّدصتملا

 دا ملاس نع باهش نبا نع ِليَمُع نع ثيللا اندح ريك نب ىيحي انثّدح ۱۸۹

 ٍليبس يف سرفب َقَدصت باطَخلا َّنب َرمع َّنأ» :ُتّدحُي ناك امهنع هللا يضر رمع َنب للا دبع

 . ٌكتقّدص يف ْدْعَت ال :لاقف ُهَرمأتساف يب ئبنلا اىتأ مث « ُهَيِرتْسَي نأ دارأف « ٌعابُي ٌهَدجوف « هللا

 . «ةقدص ُهَلعَج الإ هب ٌقَّدِصَت ائيش عاتبي نأ ُكُرتَي ال امهنع هللا يضر رمع نبا ناك كلذبف

 ۳٠٠۲[. « ۲۹۷۱ « ۲۷۷۵ : يف هفارطأ_ ١ 589 ثيدحلا]

 ١ لاق هيبأ نع مّلسأ ِنب ٍديز نع سنأ نب , كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح دح :

 ول ال :لوقي ٌةنع هللا يضر َرمع ٌتعمس

 رتشت ال :لاقف الب يبنلا تلأسف - صخب هعيبي هن هنأ تقسو هيرتش رّئشأ نأ ٌتدرأف « هدنع

 . «وئيَق يف ٍدئاعلاك هتقدص يف دئاعلا نإ « مهردب ةّكاطعأ نإو َكِدقدص يف ذم الو

 TT YAY CTT YY] : يف هفارطأ_ ١55١ ثيدحلا]

 الب ٍيبنلل ةقدصلا يف ركذُي ام بام-
 هنع هللا يضر ةريره ابأ ٌتعمس : لاق دايز نب دمحم انَثَّدح ٌةبعش انتدح مدآ انئدح- ۱

 لاقف « هيف يف اهلّعجف .ةقدصلا رمت نم ةرمت امهنع هللا يضر يلع نب ٌنسحلا ذخأ» :لاق
 ؟«ةقدصلا ٌلكأن ال انآ ترعش امأ : لاق َمث .اهحرطَيل ٠ خك . خك : لب عربنلا

 ١٠٤۸١[. : ثيدحلا رظنا]



 ةاكزلا تانك 4 ش ۳4

 ايب يبنلا جاوزأ يلاوَم ىلع ةقدصلا باب- ١"

 هللا دبع ينئّدح باهش نبا نع سنوي نع بهو ْنبا اند ريقُع نب ٌديعس انئّدح ”١4

 ةنوميل ٌةالوَم اهثيطعأ ةتيمة ةاش الك عينلا دو . لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هللا دبع نبا

 . «اهّلكأ مرح امّنِإ : لاق .ةتيَم اهنإ :اولاق ؟اهدلجب ْمَتعَمتنا اه : كي ئبنلا لاق « ةقدصلا نم

.[ooTY « o01: 1يف هفارطأ : ١ ١557 [ثيدحلا 

 هللا يضر ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ُمكحلا انّنَدح ٌةبعش انَنّدح مد انثدح ١441
 تّركذف « اهَءالَو اوطرتشي نأ اهيلاوُم دارأو ٠ قتعلل ةّريرَب يرتشت نأ ثّدارأ اهنأ» :اهنع
 ينأو :تلاق .قتعأ نمل ءالَولا امنإف « اهيرتشا :ْلكي ئبنلا اهل لاقف ٠ لي ئربنلل ٌةشئاع
 . «ةيده انلو ٌةقدص اهل وه :لاقف « ةَريرَب ىلع هب َقّدصُت ام اذه : ٌتلقف « محلب لي ئيبنلا

 .[غ05 لااا

 ةقدصلا ٍتَلَّوحت اذإ باب - "؟

 َنيريِس ِتنب ةصفح نع ٌدلاخ انَنّدح عيَرز ُنب ديزي اند هللا دبع نب يلع انئدح ّدح 14
 0 ةشئاع ىلع يلي عيبنلا لخ» : تلاق اهنع هللا يضر ةيراصنألا ةيطَع مأ نع

 1 َتْمعَب يتلا ةاشلا نم ٌةبيَسُت انيلإ هب ْتّدعَب ءيش الإ « ال :تلاقف ؟ءيش مكدنع له

 ١4145[. :ثيدحلا رظنا] . (اهّلحَم ْتْعلَب دق اهنإ : لاقف .ةقدصلا

 : هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٌةبعش اننَدح عيكو اند یسوم نب ىبحي انثّدح - 68

 :«ةيدهانل وهو« ةفدض اهيلغاوم لاقف ةريرب ىلع هب َقّدُصُت محلب يتأ لكي يبنلا نأ»

 . هلك يبنلا نعسنأ عمس ةداتق نع ٌةبعش انأبنأ : دواد وبأ لاقو

 .[751// : يف هفرط_ ١5945 ثيدحلا]

 اوناك ٌثيح ِءارقفلا يف ُدَرّتو , ٍءاينغألا َّنم ةقدصلا ٍذخأ باب_ "7

iNب ابرك انرعارالا ياارحم دج  Eنا عار جي  

 ايک هللا وسر لاق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سابع نبا ىو ٍِلبْعَم يبأ نع َوفيَص
 هل ل نميلا ىلإ ُهَّنعَب نيح ٍلَبَج نب ذاعمل

 دق هللا َّنأ مهزيخأف ٌكلذب كل اوعاطأ مه نإف « وللا ٌلوسر ًادمحم نو هللا الإ هلإ ال ذأ اودهشي

 دق هللا نأ مهزبخأف َكلذب كل اوعاطأ مه ْنِإف « ةليلو موي لك يف ٍتاولص َسمخ مهيلع ضرف



  - ۴٤ةاكزلا باتك ۳10

 كايف َكلذب كل اوعاطأ مه ْنِإف .مهئارقف ىلع ٌدَرُف مهئاينغأ نم ُذَحَوُت ًةقدص مهيلع ضرف

 . «ٌباجح هللا نيبو ُهَنيِب سيل هنإف « مولظملا ةوعد قتتاو . مهلاومأ مئاركو
 ۱٤١۸[. « ۱۳۹۰ : ثيدحلا رظنا]

 مشر هت هَكَدَص يومآ مدح ا : :هلوقو , ةقدصلا بحاصل هئاعُدو مامإلا ةالص باب 5

 ٠١6[ :ةبوتلا] ن كس كول هلع لوا مك
 ناك» :لاق ئفوأ يبأ نب هللا ٍدبع نع و رمع نع ٌةبعش انَتَّدح َرمع نب صفح انثّدح ۷

 ّمهللا :لاقف هتقدصب يبأ هاتف .ٍنالف لآ ىلع لص مهللا : لاق مهتقدصب موق هاتأ اذإ ةا ئيبنلا

 .[3804 « 4173 :يف هفارطأ- ١4417 ثيدحلا] . «ىفوأ يبأ لآ ىلع لص

 رحبلا نم ٌحَّرختسُي ام باب - "4

 00007 ٌُرحبلا هرسد ٌءيش وه « زاكرب ُربنعلا سيل : ع هللا يفر سابع نيا لاقو

 اصُي يذلا يف سيل « ّسمخلا زاكّرلا يف ايب ئيبنلا َلعَج امنإف « ُسمُحلا ٍولّْللاَو ربنعلا يف
 اقل يف

 ةريره يبأ نع زمره نب نمحرلا ٍدبع نع ةعيبر ْنب ٌرْفعج ينئّدح :ُثيللا لاقو
 فل ُهَفِلسُي ناب ليئارسإ ينب ضعب لاس ليئارسإ ينب نم اجر نأ» : الب ئبنلا نع هنع هللا يضر

 َفلأ اهيف لخدأف اهرّقتف ةبشخ ذخأف « ًابكرم ْدجَي ملف رحبلا يف جرخف « هيلإ اهَعفدف « رانيد

 ًابَطَح هلهأل اهّدخأف « ةبشخلاب اذإف ُهَمَلْسَأ ناك يذلا لجرلا جّرخف « ٍرحبلا يف اهب ىمرف رانيد

 .«لاملا دجو اهّرشن اًملف ثيدحلا ركذف

 .[15116 747807804 51591 2 73١57 : يف هفارطأ_ ۱٤۹۸ ثيدحلا]

 ُسمخلا زاكّرلا يف باب 5 ش

 َسيلو « ُسمخلا هريثكو هليلق يف « ةيلهاجلا نفد :زاكّرلا :سيردإ نباو كلام لاقو
 E يخل زاكرلا يفو « اج نڍعملا يف: رنا لاق دقو ارب ندعجلا
 ٍضرأ يف ٍزاكر نم ناك ام :نيحلا» لاقوة نيتئم لك نم نداعملا ّنم زيزعلا دبع

 ضرأ يف ةطقُللا تدجَو نإو . ةاكرلا هيفف مّلسلا نضرأ نم ناك امو « نضخلا هيفف برحلا

 لثم ٌزاكر ٌنِدعملا : سانلا ضعب لاقو .ٌُسمخلا اهيفف ٌردعلا ّنم تناك نإو « اهفّرعف ٌردعلا
 هل بهو نمل لاقي دق : هل ليق « ءيش هنم جرخ اذإ ُنِدعملا ٌركرأ لا + ةيلماجلا نفد

 . سمخلا َيّدؤُي الف ُهّمتكَي نأ َسأبال : لاقو ضقان مث . تزكرأ ةرمث رک وأ اراک حير وأ ؛يش



 ةاكزلا ياتكدال# ۳٦

 غر سلا نب دس ىع اتاهش نیا نع كلام انّربخا تسوي نب ھا دعا ۹
 ءامجَعلا» : لاق اي هللا لوسر نأ دنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ٌةَملَس يبأ
 .«سمُخلا زاكرلا يفو « ٌرابُج ندعملاو « ٌرابُجربلاو « ٌرابُج

 )5 141۲ , ۲۳۰۵ :يف هفارطأ_ ١5919 ثيدحلا]

 5١[ :ةبوتلا] اع َنيِلِمَِمْلاَو » :ىلاعت هللا لوق بام

 مامإلا َعم َنيِقَّدصملا ٍةبساحمو
 نع هب نع ةورغ نب ماش انزبخأ ةماسأ وبآ ادد نساوم نب تفصوي:انثذحان ا

 تاقدص ىلع ٍدْسألا نم ًالجر كي هللا لوسر لمعتسا : لاق ُهنع هللا يضر ّيدعاسلا ٍديمح يبأ

 .[9478 :ثيدحلا رظنا] ٠ ةا اكلم لا ١ ربا یع ملط يب

 ٍليبسلا ءانبأل اهنابلأو ةقدصلا لب لامعتسا باب

 اسان َّنأ» :ةنع هللا يضر سنأ نع ةداتق انثدح ةبعش نع ىبحي انثدح دسم انئّدح هم١

 اهنابلأ نم اوبرشيف 4 دل لتا ن ل اوسر مهل مگر « يدل اذ ير ني

 مهيديأ مطقف مهب ىتأف يي هللا لوسر لسرأف .دوّدلا اوقاتساو يعارلا اولتقف .اهلاوبأو

 نع ٌتباثو ٌديمحو ةبالق وبأ ةعَبات . «ةراجحلا َنوُّضَعَي ةرَحلاب مُهكرتو مهتيعأ ر َرمسو مهلجرأو
 . [ 7717 :ثيدحلا رظنا] . سنأ

 و ةقدضلا ل ءامإلا منو باند 54

 ينئّدح ٌيعازوألا ورمع وبأ انثدح ديلولا انا رذنملا نب ميهاربإ انثّدح

 ىلإ ٌتْوَدَع» :لاق ُهنع هللا يضر ِكلام نب ُسنأ ينثّدح ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ

 . «ةقدصلا لبإ مسي سي جسيم اهدي يف هُتيفاوف 3 کتل ةحلط يبأ نب , هللا دبعب ةا هلل لوسر

 :ثيدحلا] ٠١١١ :يف هافرط 0047 « ٤ ٥۸۲[

 ٍرطفلا ةقدص ضرف باب
 .ةضيرف رطفلا ةقدص َنيريس ٌنباو ٌءاطَعو ةيلاعلا وبأ ىأرو

 نب ليعامسإ انّثَدح مضْهَج نب دمحم انَثَدح ٍنكّسلا ِنب ٍدمحم نب ىبحي انئّدح ۔ ١

 ةاكز يِكللا لوسر َضرفا : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هيبأ نع عفان ِنب ّرمع نع رفعج
 نم ٍريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ٍركّذلاو ٌرحلاو ٍدبعلا ىلع ٍريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص رطفلا
 . «ةالصلا ىلإ سانلا جورخ َلبق ىد نأ اهب رمأو « َنيملسملا

 ثيدحلا]  _ ۱١۰۳:ىف هفارطأ ۱۵۰۹, 1661.0 ۱١۰۴  ۱۵۱۱١؟١9١7[.



 هذ ةاكزلا باتك - 4

 نيملسملا ّنم هريغو دبعلا ىلع رطفلا ةقدص باب-١

 َّنَأ» : امهنع هلا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدح- ۰4

 وأ ٍركذ دبع وأ رح لك ىلع ريعش ْنه ًاعاص وأ رمت ڌ نم ًاعاص رطفلا ةاكز َضَرف ةي هللا لوسر

 1o0] : ثيدحلا رظنا] . «نيملسملا نم ىثنأ

 ريعش نم عاض نام دال

 ٍديعس يبأ نع هللا ٍدبع نب ضايع نع ملسأ ِنب ٍديز نع ٌنايفس انّنَّدح ةصييق انثّدح- 0
 .«ريعش نم ًاعاص ًةقدصلا ُمِعِطُن انك» : لاق هنع هللا يضر

 ثيدحلا] ١6١5 يف هفارطأ_ : ١305 (۱١۰۸ ١ 191١[.

 5 نم ًاعاص رطفلا ةقدص باي

 ةاكز رخ انك" : 0 ا

 نم ًاعاص وأ طق نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص وأ ٍريعش نم ًاعاص وأ ماعط نم ًاعاص رطفلا

 :٠٠٠٠٠[. ثيدحلا رظنا] .«بيبز

 رمت نم ًاعاص رطفلا ةقدص باب 4

 ةاكزب ايب ئيبنلا رمأ» :لاق هللا دبع َّنأ عفان نع ثيللا انّثَّدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح- ۷
 نيَّدُم هلدع ُسانلا لعجف : هنع هللا ىضر هللا دبع لاق . ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص رطفلا

 19١4[. 219917 :ثيدحلا رظنا] . (ةطنح نم

 بیبر نم عاص باب

 E ؛ ليز نع نايفس انَثَدح عيندعلا ديزي عمس ينم ُنب وللا دبع انثّدح 166

 اهيطعت اتك : لاق هنعُهللا يضر ّيردُخلا ٍديعس يبأ نم رس ىل نيرئا ريغ نب ا ی

 ؛ پيبَر نم ًاعاص وأ ريعش نم اعاص وأ رمت نم ًاعاص وأ ماعط نم ًاعاص ب يبنلا ِنامز يف
 ل كو كه 1 لاق ٌءارمسلا تءاجو ٌةيواعم ًءاج اّملف

 ثيدحلا رظنا] : ٠٠٠١ « ٠٠١١١[.



 ةاكزلا باتك - 4 ۳۹۸

 ٍديعلا لبق ةقدصلا باب.

 رع نبا نع عفان نع َةَبقُع نب یسوم انئّدح َةرَسْيَم ُنِب صفح انئّدح مآ انثّدح 4

 . ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق رطفلا ةاكزب َرمأ زال يبنلا ّنأ» : امهنع هللا يضر

 .lo0V Ilo]. °10 ۳ :ثيدحلا رظنا]

 نع دعس نب هللا ٍدبع نب ضايع نع ٍديز نع َرمع وبأ انَثَّدح ةلاضق نب داعم انئّدح دح- ١٠١٠

 نم ًاعاص رطفلا موي ءال هللا لوسر ٍدهع يف جرخُ اتك : لاق هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ
 . ؟ةمتلاو طقألاو ُبيبزلاو ٌريعشلا انّماعط ناكو - ٍديعس وبأ لاق -ماعط

 :ثيدحلا رظنا] 00516٠08 ٠١١٦ ١ ١٠١١۸[.

 كولمملاو ّرحلا ىلع رطفلا ةقدص باب -۷

 . رطفلا يف ىّكَرُيو « ةراجتلا يف ىكرُي : ةراجتلل َّنيكولمملا يف ٌيرِهُزلا لاقو

 يصر وع وال ع دويل ا اعور داع تل يح اع دح ١١

 هس ماس ا و ير ارمو

 نبا ناكف « ًاريعش ىطعأف رمتلا ّنم ةنيدملا ُّلهأ َروَعأف « ّرمتلا يطعُي امهنع هللا يضر َرمع

Eنس يا ا  

 :ثيدحلا رظنا] 1627 ۱۹۰٤ ۱٥۰۷ 09 15[.

 e ESE Ek دح- ۲

 ٍريغصلا ىلع رمت نم ًاعاص وأ ٍريعش * نم ًاعاص رطفلا ةقدص اي هللا لوسر َضرف» :لاق هنع

 ۱٥۰۷۰۱۰۰٤ ٠١١١١٠١۰۹[. ۰ ۱۰۰۳ :ثيدحلا رظنا] . «كولمملاو ٌرحلاو ريبكلاو

 # مد خف
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 اليبس هلل َعاَطَتَسأ ِنَم ِتْيَبْلا حح سيان َلَع للو » :هللا لوقو .هلضفو د نوخو تابعا
 ر 575

iif 2 

  [ e:ٌنارمع لآ ۹۷[

 ا ا وا ب لاق اهنا يضر ساته نی رفا دبع

 معثخ « ٠ يقشلا ىلإ لضفلا ةجو فرص الب ئيبنلا لعجو « هيلإ ُرظنتو اهيلإ ُظنَي لضفلا لعجف

 ًاريبك ًاخيش يبأ ْثكّردأ جحلا يف هدابع ىلع هللا ة ةضيرف نإ هللا لوسر اي :تلاقف «رخألا

 «عادّولا ِةَّجَح يف كلذو . معن :لاق ؟هنع جحأفأ « ةلحارلا ىلع تبي ال .

 ثيدحلا]  ۱١۱۳يف هفارطأ_ : ۱۸٥٤ , ۱۸۵۵ 2 ٤۳۹۹ « ٦۲۲۸[.

 سو رس
 ۲۷-۸ :جحلا] بَل عفو ادهش

 .ةعساولا قْرطلا :ًاجاجف

 00 2 س 0 3 7 صر رک 266 5007 5

 5 یتیم ف لک نم رأی ٍرِماَص لڪ ڳو الاکر كوي ب :ىلاعت هللا لوق باب - ۲

۲[ 

 نب ملاس نأ باهش نبا نع سوپ نع بهو نبا انثّدَح ىسيع نب ڈمحآ انٿڌح- 5
 يذب ةتلحار بكري يڪ هللا لوسر ٌُتيأر» : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا َّنأ ٌةَربخأ هللا دبع

 ١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةمئاق هب ّيوتست ىتح لهي مث ةفيلحل لا

 نع ثّدحُب ءاطع عمس ئيعازوألا انئّدح ٌديلولا انربخأ ىسوم ُنب ٌميهاربإ انثدح - 6

 هب ثّوتسا َنيح ةفيلُحلا يذ نم ةي هللا لوسر لالهإ َّنأ» : امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 . مهنع هللا يضر سابع نباو ٌسنأ هاور . «ةتلحار



 جحلا باتك 6 0

 ٍلْحَّرلا ىلع ٌجحلا باب۳

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا ٍنع رانيد نب كلام اننّدح : ٌنابأ لاقو ۹
 . بنَ ىلع اهّلمَحو « ٍميِعََلا نم اهرمعأف نمحرلا دبع اهاخأ اهّعم َتعب يلي جيبنلاَّنأ١

 . نيداهجلا ُدحَأ ُهَّنإَف , ّجَحلا يِف َلاَحّولا اوُدُش : ةنع هللا يضر ٌرمع لاقو

 .]۲۸ ۰۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۹ ۰ ۰١ 7945 : ثيدحلا رظنا]

 8 4 ا هلا ج2 2 و a ءو و 3
 ا يع راس ع ع

 اک هللا ل وسر َّنأ ٌتَّدحو « احيحش ْنكَي ملو « ٍلحَر ىلع نن أ ّمَح» :لاق سنأ نب هللا دبع
 ير دلك لع

 لاقت . رمّثعأ ملو مت 5 راف كاا هنأ اهنع هللا يضر ا

 .2«تَرَمَتعاف <« ةقان ىلع اهبقخأف . ميعنتلا نم اهزوعأف َكِتَحَأب بهذا 2 نمحرلا دبع اي

 .[(لول5 "5غ للمال "ل5 العم 2, :ثيدحلا رظنا]

 روربملا ٌجحلا لضف باب- ٤

 ٍديعس نع ّيرهّزلا نع ٍدعَس ْنب ميهاربإ انّثَدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح - ۹
 اميإ :لاق ؟”لضفأ لامعألا يأ : لَك عربنلا لئس» : لاق ُهنع ُهللا يضر ةريره يبأ نع بّيسملا
 .«روربّم جح : :لاق ؟اذام مث : ليف ٠ هللا ليبس يف ٌداهج : لاق ؟اذام مث :ليق ٠ هلوسرو هّللاب

 .[75:ثيدحلا رظنا]

 نع ةرْمَع يبأ نب ٌُبيبح انربخأ ٌدلاخ انّنَدح ِكرابملا نب نمحرلا دبع انثّدح ١6

 یر « هللا لوسر ايد : تلاق اهنأ اهنع هلا يضر َنينمؤملا مآ ةشئ ةشئاع نع ةحلط ِتنب ةشئاع

 . (رورثَم حح داهجلا لضفأ ّنكلو . ال : لاق ؟دهاجُن الفأ « لمعلا لضفأ َداهجلا

 ثيدحلا] ٠١۲۰ يف هفارطأ- : ۱۸٦۱ ١ ۲۷۸٤ ‹ ۲۸۷۵ 4175 71[.

 :لاق مزاح ابأ ٌتعمس : لاق مكحلا وبأ رايس انثَّدح ةبعش انّثَّدح ْمَدآ انثدح - 0١
 ملو فري ملف لل حح نم : : لوقي ةو ئيبنلا ثعمس : لاق هنع هلا يضر ةريره ابأ ثعمس

 .[1870 01419 :يف هافرط_- ١951١ ثيدحلا] . (هّمأ ُهْندَلو مويك عَجَر سف



 ا ا ل

 یتا هنأ ريجج نب ڈیز يجف :لاق يهز اننَدَخ ليغامسإ نب ب كلام انثّدح _ ۲

 نأ زوجي َنيأ نم : هتلأسف - قدارسو ًطاطسُف هلو - ا

 ٍلهألو < ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهألو ًانرق ٍدجن ٍلهأل ةا هللا لوسر اهَضَوف :لاق ؟َرِمتع

 ١١۳[. :ثيدحلا رظنا] . 00

 [ ١917 :ةرقبلا] «ْىَومَنلا دارا َرْيَح كرإَمْأوُدَرَّركَو » :ىلاعت هللا لوق باب ٦

 نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع َءاقرَو نع ٌةبابَش انثّدح رش نب ىيحي انثّدح _ ۳
 رف نورتو 4 نرد رو هلو نرخ : ِنمَيلا ٌلهأ ناك :لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا
 دارا ريح كرف ْأوُدَّوَرَكَو # : ىلاعت هللا لزنأف .سانلا اولأَس ةكم اومدق اذإف « نولكوتملا

 . ًالسرم ةمركع نع ورمع نع َةنيّيُع نبا ةاور . وَلا

eS 

 تسلا ماشلا لهالو لش اذ ةييدملا لمأل ت م لاق سابع نبا 000

 نمم ٌنهريغ نم ٌنهيلع ىتأ نملو ّنهل نه < « ّمَلْمَلَي نميلا لهألو نرالا نو لجن ٠ دارأ

 «ةكم نم ةكم ُلهأ ىتح « ًاشنأ ثيح نمف َكلذ َنوُد ناك نّمو « ةرمُعلاو ّجحلا .

 ثيدحلا] ٠١۲٤ _ يف هفارطأ : ٠٠١١١ 85823167٠ 1([.

ey احا 

 علا يف نم ةيدملا لمآ لك لاق ولا وسر نأ امهع ٠ قلا نم مالا لهو

 نِم نميلا لهآ لهي : لاق دلك هلل هللا لوسر َّنأ ينَعلبو» هللا دبع لاق . ؛ٍنْرَق نم ٍدجن لهأو

 «مَلْمَلَي ٠ :ثيدحلا رظنا] ۱۳۳ « 1677[.

  - ۹ماشلا ٍلهأ لهُم باب

 هللا يضر ساع نبا نع سوواط نع رانيد نب ورمع نع ُداَمَح انثّدح ًدح ددم انثّدح ۲

 ٍلهألو « ةفحُجلا ماشلا ٍلهألو « ٍةفيلُحلا اذ ةنيدملا يلهأل كي هللا نور َتقَو لاق امهَتَع



 ناك نمل ٌَنهلهأ ريغ نم َنهيلع ىتأ نملو َّنهل َنهف ۽ « َمَلْمَلَي نميلا لهألو « ٍلزاملا َنْرق دج
 . .«اهنم َنوُلِهُي ةكم لآ ىّتح كاذكو هلهأ نم لَهُم هنود ناك نمف « ةرمُّعلاو حلا ُديِرُي

 ١857[. 5 :ثيدحلا رظنا]

 ٍدجن ٍلهأ لَهُم باب- ٠

oYَتَقَو» : هيبأ نع ملاس نع يره نم هانظفح ٌنايفُس انثَّدح ولع انئّدح -  

 ٠١١١ « ٠٠٠١[. , ۱۳۳ :ثيدحلا رظنا] . ٤ ٌئيبنلا

 ِنب ملاس نع باهش ِنبا نع سنوي ينربخأ : : لاق بهو نبا انثّدح ٌدمحأ انئّدح 5 ۸

 « ةفيلحلا وذ ةنيدملا لهأ لَهُم : لوقي كيلا لوسر تعما : بعقل ضرما هدام

 : امهنع هللا يضر ّرمع ْنِبا لاق . «ٌنرق ٍدجن لهأو « ٌةَفْحجلا يهو ٌةَيْهَم ماشلا لهآ لَهُم

 . (َلْمَلَي نميلا ٍلهأ لَهُمو :- ُهْعَمسأ ملو - لاق لكي يبنلا نأ اومعّر»

 .[1977/ ٠١۲١ 21677 . #1 :ثيدحلا رظنا]

°F 
e 

 تيقاوَملا َّنوُد ناك نَّم لَهُم باب۱۱

 :امهنع هللا يضر سابع نبا نع سوواط نع ورمع نع ٌداَمَح انلڌح يق انثدلح ۹

 ملم نميلا لهألو « ةفشْجملا ماشلا لهألو « ٍةفيَلُحلا اذ ةئيدملا ٍلهأل كَ َو هلي يبنلا ّنأ»

 ةرمُعلاو ّجحلا ٌديِرُي ناك ْنَكم َنهلهأ ريغ نم َنهيلع ىتأ نملو ّنهل َّنهف « ًآنَق ٍدجن ٍلهألو

 .[1615 1674 :ثيدحلا رظنا] . «اهنم َنولِهُي ةكم ّلهأ َّنِإ ىّتح « هلهأ ْنمف َنِهَنوُذ ناك نمف ش

 ٍنميلا ٍلهأ لَهُم باب - ١

 سابع نبا نع هيبأ نع سوواط نب هللا دبع نع بيه انثَّدح ٍدَسأ ْنب , ىَلَعُم انثدح ا

 « ةفخجلا مالا ٍلهألو ٤ ةناحلا اذ ةنيدملا ٍلهأل َتَقَو لب يبنلا َّنأ) :امهنع هللا يضر

 مهريغ نم ٌنهيلع ىتأ ٍتآ لكلو ٌنهِلهأل نه ؛ « ملكي نميلا لهألو « ٍلزانملا ّنرق يجن لهألو

 . «ةكم نم ةكم ّلهأ ىتح 2 أشْنأ ٌثيح نمف كلذ نود ناك نّمف 2 ةرمعلاو ّجحلا َدارأ نمم

 .( :1١95482750١8 : ثيدحلا رظنا]

 ص
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 قارعلا لهأل قرع ُتاذ باب - ١

 رمُع نبأ نع عفان نعوملاُديِتُع انثَدح رب نب للا دبع انئَدح ملسُم نب يلع انئّدح ّدح ٠١

 نإ نينمؤملا نيمأ اي :اولاقف دع اوتأ نارصملا ٍناذه حتف املا :لاق امهنع هللا يضر



 ۳۷ ا 8
 س

 : لاق الىش اندق اندرأ نانو « انقيرط نع ٌرْوَج وهو ًانرق ٍدجن ٍلهأل َدَح كولا لوسر
 .«قرع َتاذ مهل حف . مكقيرط نم اهَوُذَح اورظناف

 باب٤

 IE ل

 َرمع نب هللا دبع ٌناكو « اهب ىلصف ةفيلُحلا يذب ءاحطببلاب خانأ اب هل هللا لوسر َّنِإ) :امهنع

 ٤۸٤[. :ثيدحلا رظنا] . «كلذ لعفي امهنع هللا يضر

 ٍةرجشلا قيرط ىلع يئ ّيبنلا جورُخ باب
 نع عفان نع وللا ديبُع نع ضايع نب ُسنأ انَنَدح ِرذنُملا نب ميهاربإ انئّدح لح ۔_ ۳

 نم ٌلُحَدَيو ةرجشلا يتيرط نم ُجْرْحَي ناك ال هللا لوسر ّنأ» : امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 اذإو « ةرجشلا ٍدجسم يف يّلصُي ةكم ىلإ جرخ اذإ ناك الك هللا لوسر ّنأو « ِسّرعُملا ٍتيرط

 ٤۸٤ « ٠١١١[. : ثيدحلا رظنا] . «َحبصُي ىّبح تابو يداولا نطبب ةفيَلحلا يذب ىَّلِص عجر

 ,كرابُم باو ٌقيقعلا» ال يبنلا لوق باب ۱
 e يح رك درو يزل 2 ا لانج _- ۴۴

 َرمع حمس ِهّنإ : : لوقي امهنع ُهللا يضر سابع َنبا حمس هلأ ةمركع ينئّدح : لاق ىبحي انثدح

 : لاقف ىّبر نم ِتآ ةليللا ىناتأ : لوقي قيقعلا يداوب ةي ئبنلا ثعمس» : لوقي هنع هللا يضر

 rer YY] ءا لاا ا : لقو كّرابملا يداولا اذه يف لص

lereلاق ةبقع نب ىسوم انّنَدح َناميلس ْنب ُليَضف اننَّدح ركب يبأ نب ٌدمحم انثّدح - : 
 يذب سَرعُم يف وهو يور هّنأ لكي يبنلا نعا : : هنع هللا يضر هيبأ نع وللا دبع نب ملاس ينث

TTناك يذلا خانُملاب ىَحَوتَي 8 اسانب ٌحانأ دقو . ةكرابم ءاهطتو كنإ  

 « يداولا نطبب يذلا دجسملا نم لفسأ وهو « ال هلا لوسر سَرعُم ىّرحَتَي خينُي للا دبع

 .[4/47 :ثيدحلا رظنا] . «َكلذ نم ٌطَسو قيرطلا نيبو مهنيب

 بايثلا نَم ٍتاّرم ٌتالث َقوُنخلا لس باب ١

 َّنأ» ٌةَربخأ ىلعي نب َناوفَص نأ ٌءاَطَع ينربخأ جيرج نبا انربخأ : مصاع نا لاق

 لكك يبنلا امنيبف :لاق .هيلإ ىحوُي نيح لب يبنلا ينرأ :هنع هللا يضر َرمعل لاق ىلعي
 َمرحأ لجر يف ىَرَت فيك « هللا لوسر اي لاق رر اکا نم وق عنو حل ارتحل



 هللا يضر ُرمع راشأف « ئيحّولا ةءاجف « ةعاس كي ئيبنلا ّتكسف ؟بيطب خضم وهو ةرمُعب

 اذإف « ُهَّسأر لخدأف هب لَا دق بوت ةا هللا لوسر ىلعو - لت اف ع نلت نل ةنغ

 يتأف ؟ةرمُعلا نع لأس يذلا َنيأ : لاقف نع يس مث « طب وهو هجّولا محم ل لا لوسر

 َكِتَرمُع يف عتصاو « َةَبجلا َكنع غزناو « ٍتاّرم ثالث َكب يذلا بيلا ٍلِسغا : : لاقف لجرب

 : لاق ؟تاّرم ثالث َلِسْعَي نأ ُهَرمأ َنيح ءاقنإلا دارأ :ءاطعل تلق . (َكِتَبَح يف عنصت امك

 .[ةةث0 o ETT 2 185 1789 :ىف هفارطأ ١575 ثيدحلا] . معن

 ُنهَدَيو ُلجرتَيو « َمِرَحُي نأ َدارأ اذإ ُسَبِلَي امو « مارحإلا دنع ٍبيّطلا باب- ۸
 امب ىّوادتيو « ةآرملا يف ظنَيو « ٌناحيتلا ٌمرحملا مشي س : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 ا
eا کھ  

 لدا ل لا

 يف بيطلا صيبَو ىلإ ُرُظنَأ ينأك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٌدوسألا ينثّدح - ۸

 ۲۷١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ حرت ایی هللا لوسر قرافَم
 نع ٍهيبأ نع مساقلا نب نمحرلا ٍدبع نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انثدح

 « مرحي نح همارحإل كي هللا لوسر ُبّيَطَأ تنك : تلاق لكي يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[590 « ۵٩۲۲ « ٩۲۸ « ۱۷۰۲ :يف هفارطأ 159 ثيدحلا] ٠ «تيبلاب فوطَي نأ لبق لحل لو

 ًادّيلُم لَها نَم باب

 هيبأ نع ملاس نع ٍباهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انربخأ بص انثّدح 0 ۰

 . دلم لهب كك هللا لوسر ٌثعمساا : لاق هنع هللا يضر

 .[ ١659 0.٠ : يف هفارطأ_ ١55٠ ثيدحلا]

 ٍةفيلُحلا يذ دجسم دنع ِلالهإلا باب- ٠١
 َّنب ملاس ٌتعمس َةبقُع نب ىسوم انّتَّدح نايس انَثَّدح هللا دبع نب يلع انثدح _ ۱

 نع ِكلام نع ةمّلْسَم نب هللا دبع انثدحو .امهنع هللا يضر َرمع نبا ٌتعمس :لاق هللا دبع



 بايثلا ّنم ٌُمرحُملا ُنسَبِلَي ال ام باب-١

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح - 5
 :لك وللا لوسر لاق ؟بايثلا نم ٌمرحُملا سلي ام « وللا لوسر اي :لاق الجر نأ يي
 دج ال ٌدحأ الإ , ٌفافخلا الو سسنارَبلا الو ٍتاليوارّسلا الو م مئامحلا الو َصُمقلا سل ال

 ارفع ُهَّسَم ًائيش بايثلا َنم اوسَملَت الو .نيبعكلا ّنم لفسأ امهعّطُقَيْلو ِنيَفُح سليف نيلعن
 ۳٠١[. ۰ 15 :ثيدحلا رظنا] . "سرو وأ

 ٌّجحلا يف فادتزالاو بوكُرلا باب- 7١

 سنوي نع يبأ انتدح ٍريرَج نب ُبهَو انَثَّدح ٍدمحم ُنب للا دبع انثدح دح - ۳-۱١٥٤٤

 ويضر ةماسأ نا امهنع هللا يضر سابع نبا نع هللا ٍدبع نب هللا ٍديِبُع نع ٌيِرهّزلا نع َيليألا

 « نم ىلإ ٍةفلَدْرُملا ّنم لضفلا َفدرأ مث « ٍةفلدْرُملا ىلإ َةفَرَع نم كي يبنلا َفْدِر ناك ُهنع هللا

 . «ةبقعلا ةرمَج ىمر ىتح يّبلُيِةِكَي خيبنلا لري مل :لاق امهالكف : لاق

 ۱٦۸۷[. ء ۱٦۷۰ < ۱۹۸١ : یف هفارطأ_ ١555 ثيدحلا] ١74857[. : یف هفرط- ١547 ثيدحلا]

 رزألاو ةَيِدْزألاو بايثلا َّنم ٌمِرحُملا ُسسَّبلَي ام باب ۳

 عقرب الو مللت ال : تلاقو- ةمرحُم يهو  ةرّمصعملا بايثلا اهنع لا يضر ٌةشئاع ْتَسِيَلو
 ًاسأب ةشئاعّرت ملو .ًابيط َرفصعملا ىرأ ال :دباج لاقو . ٍنارفعَر الو سْرَوب بوث بلت الو

 . هيايث لدبي نأ سأبال :ميهاربإ لاقو .ة ةأرملل ٌفُحلاو دّروملاو دوسألا ٍبوَّنلاو ئىلحلاب

 ينثّدح : لاق ناميلس ْنِب , لّيَضَف اننَّدح عيمّدَقمل | ركب يبأ نب دمحم انثذح - ٥

 ىلطنا» :لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع ٌبيَرُك ينربخأ :لاق ةبقع نب ىسوم

 ءيش نع هني 3 ملف < ةباحصأو وه ةَءادرو ُهَراَزإ َسبَلو َنهَّداو لجَرَت ام َدعب ةنيدملا َنم لب ئيبنلا
 بكر « ةفيلحلا يذب ٌحبصأف « ٍدلجلا ىلع عَ ب يتلا ةَرفعّرملا الإ لَ ِرُرَألاو ةيدرألا ّنم

 يذ نم َنيِقَب سمخل كلذو « هدب دلو « ةباحصأو وه لهأ ءاديبلا ىلع ىوتسا ىتح ُهَتلحار

 انضلا نيب سو تلا فاطق ٍةّجَحلا يذ نم َنوَلَح ياي عبرأل ةكم َمِدقف « ةدعقلا

 لهُم وهو ٍنوُجَحلا دنع ةكم ىلعأب لر مث .اهدّلق هنأل ِهندُب لجأ نم لحي ملو « ةّورَملاو



 ةعم ٠ اين نمل ا ل ارا

 .«ثايثلاو ُبيَطلاو ٌلالَح ُهل يهف تارا هم تناك نمو < اهَدّلق ةن

 .[ ١ لالا« ١1756 : يف ىف هافرط_ ١١46 ثيدحلا]

 حبصأ ىّتح ةفيلُحلا يِذب تاب نَم باب- 4

 . اي ييبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا ُهلاق

 اخ جرج نبا انرّبخأ فشسوي نب ماشه اند مجم نب ۾ هللا دبع ينثدح - ١65

 « ًاعبرأ ةنيدملاب هلك ئبنلا ىلص» : لاق هنع ُهللا يضر ِكلام ٍنِب سنأ نع ٍرِدكنملا ْنب دمحم

 هب ترتساو ةعاحاز ثكر الف ‹ ةفيلحلا يذب حبصأ ىتح تاب مث < « نيتعكر ةفيلحلا يذبو

 ٠١۸۹[. :ثيدحلا رظنا] . ؛لهأ

 ٍكلام نب ٍسنأ نع ةبالق يبأ نع ُبويأ انتدح باهولا دبع اند بيت انثدح لح - ۷
 ةفيلخلا يذب َرصعلا ضو « ًاعبرأ ةنيدملاب َرِهَطلا ىَّلص يب ئبنلا ّنأ» :ةنع هللا يضر

 ٠١۸۹ ١ ٠١٤١١[. : ثيدحلا رظنا] «َحبصأ ىتح اهب تاب ُهبِسحَأو : لاق ‹ نيتعكر

 ٍلالهإلاب توصلا عفر باب - 6

 سنأ نع ةبالق يبأ نع بويأ نع ٍديز ُنب ُداَمَح انّنّدح ٍبرح نب ُناميلُس انثّدح - ۸

 « نيتعكر ةَفيلُخلا يذب رصعلاو ًاعبرأ رهظلا ةنيدملاب لكي ئئبنلا ىَّلص» :لاق هنع هللا يضر

 ٠١٤١[. 219451089 :ثيدحلا رظنا] . (ًاعيمج امهب نوخُرصَي مهتعمسو

 ةيبلتلا باب- 5

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انئّدح لح 48
 دمحلا َّنإ « كِل كل ٌكيرش ال كيتل كق لاك : 6 هللا لوسر َةيِبْلَت َّنأ» :امهنع

 ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . كل ٌكيرش ال « َكلملاو كل ةمعنلاو

 نع َةَيطَع يبأ نع ةرامُع نع شمغألا ٍنع ُنايِفُس انثدح فسوي ْنب دمحم انثدح- ١96
 كيل ٠ كيبل مهلا كي : يي يلا ناك تيك ملعأل يّ : 00

 . اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتعمس ةيطع يبأ نع ةمثيخ تعمس ناميلس انربخأ 2



 ۳۷۷ حلا ناكك

 ةّبادلا ىلع بوكرلا دنع ِلالهإلا لبق ريبكتلاو حيبسّتلاو ٍديِمحّتلا باب - ۷

 سنأ نع ةبالق يبأ نع ُبويأ انثَّدح ٌبيَمُو انّثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _ 0

 يدي لو عير ا نع دلوع للي هللا لوسر ىَّلص» : لاق هنع هللا يضر

 هللا دوخ ءاديببلا ىلع هب ْتوَتْسا ىتح بكر مث « َحبصأ ىتح اهب تاب مث « نيتعكَر ِةفيلُحلا

 ىتح « اوّلحف سانلا َرمأ اًئمِدق املف < « امهب ُسانلا لهأو ةرمُعو ٌجحب ٌلهأ مث « رك فب
 الب هلا لوسر حذو « ًامايق هديب تان ل عيبنلا رحنو ا عاام ةيورألا موي ناك

 نع لجر نع َبويأ نع اذه :مهّضعب لاق : هللا دبع وبأ لاق .«نيحلمأ نيشبك ةنيدملاب

 .[ ١:8 ها Nofel يع رفا هوبا

 ةمئاق هّثلحار هب ٌتَوتسا َنيح ّلهأ نَم باب

 ِنع عفان نع ناسيك نب حلاص ينربخأ : لاق جيَرج نبا انربخأ مصاع وبأ انثدح _ ۲

 .«ةمئاق ةٌثلحار هب توتا َنيح لب ئيبنلا ّلهأ» : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا

 ١١١١ ٠١١٠٤[. :ثيدحلا رظنا]

 ةلبقلا ليقتسُم ٍلالهإلا باب - ۲۹

 َرمع نبا ناك» : : لاق عفان نع ُبويأ انَثَدح ِثراولا دبع انّثَدح : ِرِمْعَم وبأ لاقو 6١م

 هب ثّوتْسا اذإف « بكر مث « تَلِحْوف هتلحارب رم ٍةفيلُحلا يذب ةادغلاب ىّلص اذإ امهنع للا يضر

 هبا وص علا حا فكس كيمُي مث « َمَرْحَملا عليي ىتح يبي مث امئاق ةلبقلا ليقتسا
 نع ليعامسإ هعَب هعبات . . «كلذ َلعف هللا لوسر َّنأ معزو « َلَسّتْعا ةادّعلا ىَّلص اذإف « َحبصُي ىتح

 .[191/4 ؛ ۱٥۷۴ , 1804 :يف هفارطأ_ ١967 ثيدحلا] . لسغلا يف بويأ

 e ا لاق فان نع حيف اند عيبّلا وبأ َدواد نب اميل انئدح ٌدح 4

 دجسم يتأي مث « ٌةبّيط ةحئار هل َسسيل ٍنهدب َنَمَدا ةكم ىلإ جورخلا دارأ اذإ امهنع هللا يضر

 للك ئبنلا تيأر اذكه : لاق مث مرحأ ةمئاق ةتلحار هب ُتوَتْسا اذإو . ٌبكري مٹ « يّلصيف فيلا

 ٠١١۴١[. :ثيدحلا رظنا] . عف

 يداولا يف ٌرّدحنا اذإ ةيبلتلا باب

 ٍدِماجُم نع ِنوَع نبا نع ّيِدَع يبأ نبا يتَّدح :لاق ىّنثُملا نب دمحم انئّدح _ ٥
 ولا و

 : هيَنيَع نيب ٌبوتكَم لاق هنأ َلاَّجَّدلا اوركّذف « امهنع هللا يضر سابع نبا دنع اّنك» :لاق



 يف ٌرّدحنا اذإ هيلإ ُرُظنَأ ينأك ىسوم امأ :لاق ةنكلو « ُةْعمسأ مل : سابع نبا لاقف .رفاك
 .[0917 , ۳۳۵۵ : يف هافرط_ ١506 ثيدحلا] . «يِتلُي يداولا

 ؟ءاسْفُنلا و ضئاحلا لهن فيك باب-"١

 نم جرخ :ٌرطملا لهتساو .روهّظلا نم هلك : َلالهلا انللهأو انللهتساو .هب ملكت :ٌّلهأ

 . ئبصلا ٍلالهتسا نم وهو وب دلاري لِ ام وو تالا

 نع ِريبرلا نب , ةورُغ نع باهش نبا نع كلام انثدح ةملسَم نب هللا دبع انثّدح _ ١65

 ا عر : تلاق لب ئئنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع
 لحي ىتح لحي ال مث ةرمُعل عم ٌجحلاب ٌلهْيلف يده ةعم ناك نم : : لكي ئبنلا لاق مث « ةرمعب
 وكم « وزال نال تيب فلا ملو اح اأو ةكم مدت .ًاعيمج امهنم

 ت ُتلعَفف « ةرمُعلا يعدو ٌجحلاب يلهأو يطشتماو ِكَسْأر يضقنا :لاقف كي يبنلا ىلإ كلذ

 :لاقف ثرمتعاف ميعنتلا ىلإ ركب يبأ نب نمحرلا ٍدبع حملي ئيبنلا ينلسرأ حلا انيَّضق املف
 مث ةورملاو افَّضلا ¿ نيبو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ اوناك َنيذلا ٌفاطف : تلاق . ِكترمع َناكَم هذه
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 0A 01011 TTA] او 1V") »)۳11 0° ۰ £۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ًادحاو ًافاوط اوفاط

 لَك ّيبنلا لالهإك اه ّيبنلا نمز يف ّلهأ نَم باب

 . ءاي ةيبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا هلاق
o0۷َرمأ» : هنع هللا يضر باج لاق : ءاطع لاق ٍجيَرج ٍنبا نع ميهاربإ نب ٌميكملا انثّدح _  

 . «ةقارس لوق ركذو « همارحإ ىلع ميقُي نأ هنع هللا يضر ًايلع ايب عيبنلا

 01 فا ا EToY ا للا ا ا »1101 ل ا ١974 : يف هفارطأ ١657 ثيدحلا]

 َناَيَح نب ُميِلَس انَثَّدح ٍدمصلا دبع انَثَّدح ْعيلَذُهلا َلآلَحلا يلع نب ٌنسحلا انثدح _ ۱۸

 هنع هللا يضر يلع َمدق» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع رفصألا َناورَم ٌثعمس :لاق

 يعم نأ الول :لاقف . للك عربنلا هب له امب : :لاق ؟َتللُمَأ امب : لاقف نميلا نم لكي عيبنلا ىلع

 ؟مهرلع اي َتلَلهَأ امب : كك عيبنلا هل لاق» حيرُج نبا نع ركب نب دمحم دازو «ثللخأل يذهلا

 .«َتنأ امك ًامارح ٌتكْماو هاف : لاق . كك ئبنلا هب لهأ امب : لاق

 باهش ِنب ٍقراط نع ملسم ٍنِب سيق نع ُنايِفُس انَّدح ففسوي نب دمحم انثّدح 8



 ٥ جحلا باتك- ۳۷۹

 ءاحطبلاب وهو ُثئجف ٠ نميلاب موق ىلإ ي خيبنلا يّنعَب 1 : لاق ُهنع ُهللا يضر ىسوم يبأ نع

 .ال : تلق ؟يْدَّه نم َكعم له :لاق يب ييبنلا لالهإك ثللهأ : تلق ؟تللهأ امب :لاقف

 ينئْطَشَمَف يموق نم ٌةأرما ُثيتأف « ٌتللحأف ينرمأ مث .ةورّملاو افّصلابو ٍتيبلاب ٌتفطف ينّرمأف

 ماسلا اتا رمل ناك املا :لاقف هنع هللا يضر دمع مِدقف . يسأر تلسغ وأ

 رحن ىتح لحي مل هنإف ي ئبنلا ةَتسب نسب ذخأن نإو ١97[. :ةرقبلا] ةر لَ اويو » : هللا لاق

 :ىف هفارطأ_59١١ ثيدحلا] . (یڈهلا 1١656 ,1١1/75 , 11/940 4845 ‹ ٤۳۹۷[.

 ر ےہ وو ر 4 ء2 وک

 جل کھیف ضو نمف تمول عمرش و باب "8
 هت ے م

 « [۱۹۷ :ةرقبلا] 4 َجَحْلا ىف لاد جالو وسم اَلَو تهر الف

 [189 :ةرقبلا] (ّحَصْلاَو ساّتلِل تقوم ىه لف َةاِحَألا الأ نع کتو 4

 .ةجَحلا يذ نم ٌرشعو ةدعقلا وذو ٌلاَوش جحلا هش :امهنع هللا يضر َرمع نبا لاقو

 ةركو . «جحلا رهشأ يف الإ جحلاب َمِرحُي ال نأ للا نم : اع ي ا نبا لآقو

 . َنامرك وأ ناسارخ نم مرحب نأ هنع هللا يضر ٌنامثع

 ُتعمس ٍديَمْح نب حلفأ انئدح ميفنحلا ركب وبأ ين ا لاق راسب نب دمحم انثدح- ۰

 رهشأ يف هيي هللا لوسر عم انجرخ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٍدمحم ّنب مساقلا

 نَم : :لاقف هباحصأ ىلإ جّرخف : تلاق . فرس انلرنف « جحلا ٍمُرُحو « ّجحلا يلايلو « ٌججحلا

 :تلاق . .الف يدّهلا هعم ناك نمو « لعفّيلف ةرمُع اهلعجَي نأ َّبَحأف يدم ةعم مكنم نکي مل

 اوناكف هباحصأ نم ٌلاجرو ةي هللا لوسر اًمأف :تلاق . هباحصأ نم اهل ُكِراتلاو اهب خلاف

 انأو كيلا لوسر يلع لخدف : :تلاق . ةرزخملا لع اردني ف ذولا ةهعمتناكو وف لهآ

 :لاق . ةرمعلا تحف كياحضأل :كلرق تعم : تلق ؟هاتنه اي كيكبُي ام :لاقف يكبأ

 ِكيلع هللا بتك َمدآ ٍتانب نم ةأرما تنأ امنإ « ريض الف : لاق .يّلصأ ال : تلق ؟ِكُنأش امو

 ىتح ِهَتَّجَح يف انجرخف :تلاق .اهيكقزرَي نأ ُهللا ىسعف كبح يف ينوكف « َنهيلع بتك ام
 رخألا رفتلا يف ةعم تجرح مث : تلاق . ِتیبلاب ٌتضفأف نم نم تجرح مث ُتْرهطَف ۍنم انْمِدق
 ا ا :لاقف ركب يبأ نب نمحرلا دبع اعدف « ُهعم انلرنو بّصحملا لر ىتح

 اذإ ىتح انجَرْخف :تلاق . ينايتأت ىتح امك ُدظنأ ينإف انهاه ايا مث اغرفأ مث ؛ ةرمُعب َلهُملف مرحلا

 يف ٍليحّلاب َنَذآَف « معن : ٌتلقف ؟متغرف له : لاقف رحب ُهّتِج مث ٍفاوطلا ّنم ٌثغّرفو ٌتغَرف



 مهلا تك 8 ۸۰

 : لاقيو « ًاريض ُديِضَي راض نم : ريض . «ةنيدملا ىلإ ًاهُجوتم ومف « ُسانلا لحتراف « هباحصأ

 .ارَضْرُضي وضو « ًاروُض ٌروضَي راض
 .]1001. 101۸ 1011 ۳۲۸( ١85" ۳۱۷( ۱1( ۰00 595 :ثيدحلا رظنا]

 ٌيْذَه هعم نكي مل نمل جحلا خسفو ٌجحلاب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا باب 4

 هللا يضر ةشئاع نع ٍدوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع ٌديرج انَنَدح ُنامثع انئّدح- ١
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 َنللخأف َنَمُسَي مل ةؤاسنو يذهلا قاس نكي مل نم لحف < ‹ لحي نأ يذلا قاس نكي مل نم

 تنا تلا الزل تناك ملف ٠ ِتيبلاب ففطأ ملف « ٌتضحف : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق
 انْمِدَق يلايل ٍتفَط امو :لاق رجعي انآ عجراو و ب نمانلا مجرب ا نور ا
 0 يل د يك و ا :لاق .ال :ُتلق ؟ةكم
 تلاق ؟رحنلا موي ِتْفْط ام وأ ‹ ىقلح یرقع :لاق : مهتسراح آل[ ينارأ ام : ةيفص تلاق

 ٌدِعْضُم وهو لك يبنلا ينيقلف : اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاق . ا : لاق .'ىلب تلق
 .«اهنم طبهنُم وهو ةدعصُمانأ وأ ‹ اهيلع ٌةطبهنُم انأو ةكم نم

 ]101 1001.101۸ 01017 0۲۸ 0۳۱۹ )ا, ۳۱7( ۰ . 595 : ثيدحلا رظنال

 نب نمحرلا ٍدبع نب ٍدمحم دوسألا يب أ نع كلام انربخأ َفسوي نب ثلا دبع انثّدح- ۲

 ماع كك هللا لوسر عم انجرح : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريل نب ةورع نع ٍلفوَت
 لهأو « جحلاب لهأ نم انمو « ةرمُعو وبحب لهأ نم امو ءةرمب لهأ نت انمف «عادولا بَ

 موي ناک ىتح اوُلَحَي مل ًةرمُعلاو جحلا عمَج + وأ ٌجحلاب لهأ نم امأف . . جحلاب كيلا لوسر
 . اِرحّنلا

 ]101.1011001 0101 01011, ۳۲۸ 19 ۳۱1۷ ۱7 106 795 : ثيدحلا رظنا]

 نع ٍنيسح نب ٌيلع نع مكحلا ٍنع ةبعش اند ٌردنغ اند راش نب دمحم انئالح- 7

 نأو ٍةعتملا نع ىهني نامثعو « امهنع هللا يضر ًايلعو َنامثع تذهش : لاق مكحلا نب ناور

 هس عال تنك ام : لاق « ةَّبَحو ةرمعب كيبل : امهب ّلهأ « عولع ىأر املف < « امهنيب عَمجُي
 1١979[. : يف هفرط_ ١577 ثيدحلا] و

 نع هيبأ نع سوواط نبا انثّدح ٌبيَهُو انثدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - 6
 يف ٍروجُفلا ٍرَجفَأ نم حلا ٍرُهشأ يف ةرمُعلا نأ َنوَرَي اوناك" : : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 + رقت ا عو لا اذإ :نولوقيو ًارْفَص ٌمّرحملا َنولعجيو نفر ألا



 ۳۸۱ اا

 نأ مهّرمأف < . ٌجحلاب َنيَّلِهُم ةعبار ةحيبص ةباحصأو لب ئبنلا مِل .رمتعا نمل ةرمُعلا ٍتلح

 . ؛هّلك لح : لاق ؟لجلا يأ « هلل 1 هللا ل وسر اي : 00

 نب ٍقراط نع ملسُم نب سيق نع ُةبعش انّنَّدح ر دنع اناس ىلثملا ب محم انثدح- ١ةكه

 . «لجلاب ةَرمأف « لكي بتلا ىلع تمدق» : لاق هنع هللا يضر ىسوُم يبأ نع باهش

 ٠٠١۹[. :ثيدحلا رظنا]

 نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدحو . كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انثّدح- ١65
 « هللا لوسر اي» : تلاق اهّنأ كك يلا جوز مهنع لا يضر ةصفَح نع رمع نبا ٍنع عفا

 داق يسأر تذبل ينإ :لاق ؟َكِترمُع نم نأ لخت ملو ٍةرمعُب اوُلَح سانلا ناش ام

 ٤۳۹۸ 0 ۱۷۲۰١ fot , ۱۹۹۷ : يف هفارطأ_ ١575 ثيدحلا] . «ًرحنأ ىتح لحأ الف < يبذه

 « تعب ُتَعَّنمَتا١ E ا

 ؛قأ :يل لاقف . لک يبلا هس EC و

 .«تيأر يتلا ايؤؤلل : لاقف ؟مل :ٌتلقف : ٌةبعش لاق . يلام نم امهس كل ّلعجأف يدنع
 1١588. : يف هفرط_ ١5517 ثيدحلا]

 لبق انلخدف « ةرمعب ةكم ًاعتمتم ثمدق : لاق باهش وبأ انثَّدح ٍميعُن وبأ انثّدح ۸

 ىلع ُتلخدف « ةيكم َكَتَجَح نالا ريصت : ةكم له نم ٌسانَأ يل لاقف « مايأ ةثالثب ةيورّلا

 قاس موي ا يبنلا عم حح هلآ امهنع للا يضررللا دبع نب باج ينئّدح١ : ٌلاقف هيتفتسأ ِءاطَع

 افّصلا نيبو ٍتيبلا فاوطب مكمارحإ نم اولحأ : مهل لاقف ادم ؛ حلا اوُلَمأ دقو ُهَعم نذل

 متمدق يتلا اولعجاو جحلاب اوُلِهأف ةيورّلا موي ناك اذإ ىتح ًالالَح اوميقأ مث اورّصقو ةورملاو

 ينأ الولف < مكترمأ ام اولعفا : لاقف ؟ّجحلا انيّمس دقو َةعتُم اهلُعجَن فيك :اولاقف « ا
 ُهلِحَم يذلا َعّلِبَي ىتح ٌمارَح ينم لحي ال ْنكلو « مكترمأ يذلا لثم ُتلعفل يذلا ٌتقُس

 ١[. 558 ثيدحلا رظنا] . «اولعفف

 هرم نب ورمع نع ًةبعش نع ٌروعألا دمحم نب ُجاَبَسانّندح ٍديعس نب ةبيتق انئدح لح ١48

 ‹ ةعتملا يف َناَفْسُعِب امُهو امهنع هلا يضر ٌنامثعو يلع فلتخا» : : لاق بّيسملا نب ٍديعس نع

 . «ًاعيمج امهب لهأ ٌعولع كلذ ىأر املف هايي ئبنلا ةلعف رمأ نع ىهنت نأ الإ ٌديرت ام :ةيلع لاقف
 1١6557[. : ثيدحلا رظنا]



٥ TAYجحلا باتك-  

 هاّمسو ٌحلاب یّبَل نَم باب "د
 انثدح :لوقي ادهاجم ٌثعمس :لاق تويأ نع ديز نب دام انثّدَح دسم انثدح 617٠

 كيبل َمهّللا َكيِبَل :لوقن نحنو ةي هللا لوسر عم اًئمِدق» :امهنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج
 ٠١١۷ 2 ١538[. : ثيدحلا رظنا] . (ةرمع اهانلعجف ةي هللا لوسر انرمأف 1 جحلاب

 ال هللا لوسر ٍدهع ىلع عّشمتلا باب
 نارمع نع ٌفْرَطُم ينثّدح :لاق ةداتق نع ٌماّمه انّثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - 0١

 . ًءاش ام هيأرب لجر لاق « نآرقلا لزنف « لكك هللا لوسر دهع ىلع انْعّتمَت» : لاق هنع هللا يضر
 .[4014 : يف هفرط_ ٠١١١ ثيدحلا]

 ]141: ةرقبلا] وارا دجسْلا رضاك ُوَْهَأ کي مل َسِل لد ل :ىلاعت هللا لوق باب-۷

 ِثايِغ نب ٌنامثع انثًدح رشعَم وبأ انثدح ٌييرصبلا نيسُح نب ُليّضف ٍلماك وبأ لاقو - ۲

 کک لاقف حلا ةعتم نع لنس هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع
 هللا لوسر لاق ةكم انمدق املف « « انللهأو عادلا ةجَح يف لو يبا جاوزأو ٌراصنألاو

 ع ا ا يل

 ةيشع انرمأ مث . هلم ٰيدهلا عبي ىتح هل لي ال هنإف يدهلا َدَلق ن : :لاقو « َبايثلا انسبلو

 ةت دقو ةورملاو افّصلابو ِتيبلاب انفطف انئج ِكسانملا نم انغرف اذإف < جحلاب لهُ نأ ةيورتلا

 بو حلا يفك مايهم دو مل یف ید نم رينا اق 3 : ىلاعت هللا لاق امك يذلا انيلعو انجح

 حلا َنيِب ؛ ماع يف نيكس اوعمجف . يزجت ب ةاشلا « مكراصمأ ىلإ 1۹١ : ةرقبلا] 4 مُثَعياَدِإ
 هللا لاق « ةکم ٍلهأ ريغ هبال ا ا را

 دو ا ل ل أو و ارا لا قصات ها كي وأ نقل نمل كلذ #

 « عامجلا : ٌثفَولاو .«موص وأ ٌمد هيلعف رهشألا هذه يف عّتمت نمف ٠ « ةّجَحلا وذو ةدعقلا

 .ءاريلا :ٌلادجلاو « يصاعملا :ٌقوسُفلاو

 ةكم ٍلوخُد دنع لاستغالا باب

orنبا ناکا : لاق عفان نع ٌُبويأ انربخأ َةّيلع نبا انّئّدح ميهاربإ نسب ب ٌبوقعي ينثدح -  

 يلصي و « ئوط يذب تيب مث « ةيبللا نع َكَسمأ مرحلا ىندأ لحد اذإ امهنع هللا يضر رمع

 ٠١١۴ « ٠٠١١٤[. :ثيدحلا رظنا] . «كلذ عف ناك ةي يبنلا َّنأ ُثّدحُيو ٠ ليسيو عيعلادب



 اليل وأ ًاراهن ةكم لوخُد باب 9

 . هلعفي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو . ةكم لخد مث َحبصأ ىتح ئوط يذب ةا ئوبنلا تاب

 ا a) o _ ا٤0۷

E 0نكهه: هم“  .ÜNloVT 

 ةكم ٌلْخدَي َنيأ نم باب- ۰
 نع عفان نع كلام ينثّدح :لاق ٌنعَم ينثّدح :لاق رذنُملا نب ميهاربإ انثدح _ ٠

 ةينثلا نم جْرخَيو « ايلعلا ةينَلا ّنِم لحد لَك هلا لوسر ناك» : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا

 ٠١۷١[. :يف هفرط_ 617١ه ثيدحلا] . ؟ىلفسلا

 ةكم نم رخي َنيأ نم باي- ؛١

 و را ل لح - ۷

 « ءاحطبلاب يتلا ايلُعلا يتلا ّنم ءادك نم ةكم لحد ةا ثلا لوسر ّنأ» :امهنع هللا يضر

 : هللا دبع وبأ لاق . همساك ٌدَّدسُم وه : لاقي ناك هللا دبع وبأ لاق . «ىلفُسلا ةينثلا نم حّرخَيو

 هتثّدحف هتيب يف هيأ ًادّدسم نأ ول : لوقي ٍديعس نب ىبحي ٌتعمس لوقي ٍنيعَم نب ىبحي ٌتعمس

 ٠١١١[. : ثيدحلا رظنا] ٠ دّدسم دنع وأ يدنع تناك يك يلابأ امو « كلذ قحتسال

 ٍنب ماشه نع َةنيُِع نب ٌنايفس اندح : الاق ىّنثملا نب ٌدمحمو ٌيديمُحلا انثّدح _ ۷
 اهالعأ نم لخد ةكم ىلإ َءاج امل كي يبنلا َّنأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع

 1941168٠ .5790 ۰ ٤۲۹۱[. , ۱۵۷۹ , ۱۵۷۸ : يف هفارطأ_ ۱١۷۷ ثيدحلا] .«اهلفسأ نم جرخو

 هيبأ نع ةورُعّنب ُماشِاَئَدح ةماسأ وب اثداح يَوْم َناليَغ نب ڈومحم انثدح لح ۸
 ىلعأ نِ ًادك نم جرخو ِءادگ نم حتفلا ماع لخد ةا يبنلا نأ» : : اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 ٠١۷١۷[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ةكم

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع وُرمع انربخأ ٍبهَو ُنبا انثَدح ٌدمحأ انثّدح - ۹

 ةورغ ناكو : ماشه لاق . كم ىلعأ ءادك نم حتفلا ماع لحد لي يبنلا َّنأ» : اهنع هللا يضر

 . هلزنم ىلإ امهبرقأ تناكو « ِءادك نم لخدي ام دثكأو  ًادّكو ٍءادَك نم - امهيتلك ىلع ُلَخَدَي

 ثيدحلا رظنا] : ٠١۷۷ ۰ ٠١۷۸[.



 جحلا باتك- 6 ْ ۳۸٤

 لَو ئبنلا لخد» ًةورُع نع ماشه نع متاح انثَدح ٍباَهَولا ٍدبع نب وللا دبع انثّدح :١

 ا ةأ ناكو « ِءادك نم لخدي ام َرثكأ ةورع ناكو « ةكم ىلعأ نم ِءادک نم حتفلا ماع

 ۱٥۷۹[. ۰ ۱۵۷۸ ‹ ۱۵۷۷ :ثيدحلا رظنا] . ؟هلزنم

 نم حتفلا ماع ةا عيبنلا لخد» : هيبأ نع مام انثدح بيه انّثّدح ىسوم انثدح - ١

 . «هلزنم ىلإ امهبرقأ ٍءادك نم لخدي امدثكأو « امهيلك امهنم ُلَخدَي ةورغ ناكو « ٍءادَك

 ۱٥۸۰[. ۱۵۷۹ , 101/4 ۱۵۷۷ :ثيدحلا رظنا] . ناعضوَم ًادكو ٌءادَك : هللا دبع وبأ لاق

 اهناينُبو ةكم لضف باب ۲

 لإ اتدهعو لصق ا را نب ااو اا نيكل بام تيل انَلَمَج ْدِإَو 3 :ىلاعت هلوقو

 ادلع ْلَعْجَأ ّبَر معه دب لاَ ذل 3 موجشلا مكاو نين َنيِيكمْلاَو َنيفِبأَطلِل قبب رهط نأ َليِعَمَسِإَو مهرب
 کھ يو ناک رنگ نمو ل کا رولو هاب مهن مهي نماء نم تملأ ني ملأ أ يا

 تإ انو لبق ابد لیکل تيب يب دارا طور قي © يتلا یر را اذ 2 ت 2 ير وع
 أ كن الع بو اک ساتم ااو تل میس اأ ایر رد نمو كل نَمْسُم المج ابر 9 میلا عيسا
 ۱۲١ -۱١۸[. :ةرقبلا] 4م ِسَتلَأ ُبآَوَتلَ

 ينربخ ا لاق مصاع وبأ انثّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح . ۲

١ 

 بهذ ٌةبعكلا بَين ب املا : لاق امهنع للا يضر وللا دبع نب ٌرباج ٌتعمس : لاق رانید نب وُرمع

 ةخف كبر ىلع َكارازإ لعجا : للي عربنلل ساعلا لاقف « ةراجحلا ِنالّقنَي ساَبعو هي ئيبنلا
 .«هيلع هدف « يرازإ ينرأ :لاقف « ءامسلا ىلإ هانيع ثحمطو « ضرألا ىلإ

 .[”514 : ثيدحلا رظنا]

 نأ هللا ٍدبع نب ملاس نع باهش نبا نع ِكلام نع َةملْسَم نب هللا دبع انثّدح ۴۳

 : هلك يبنلا جوز مهنع هللا يضر ةشئاع نع َرمع ّنب هللا دبع ٌربخأ ركب يبأ نب دمحم َنب هللا دبع

 « ميهاربإ دعاوق ىلعاو رّصتقا ةبعكلا اوب امل كّموق َّنأ ير ملأ : اهل لاق كي هللا لوسر نأ»

 .«ُتلعَمل رفكلاب كموق ٌناثدج الول :لاق ؟ميهاربإ ٍدعاوق ىلع اهُدَت الأ هللا لوسر اي :تلقف

 زا هللا لوسر نم اذه ثعمس اهنع هلا يضر ٌةشئاع ثناك نئل : هنع هللا يضر هللا دبع لاقفا

 ىلع ْممَتُي مل تيبلا َّنأ لإ رجلا ِنايِلَي نيّدللا نيّتكولا مالتسا كرت ِ ل هلا لوس رار

 ّ .[1؟1 :ثيدحلا رظنا] . ميهاربإ دعاوق

 ةشئاع نع ِديِزَي نب دوسألا نع ثعشأ انثَّدح صَوحألا وبأ انثَدح ٌدَّدسُم انثّدح _ 4



 ۳۸0 حلا باتك_«ه

 مهل امف : تلق . E : لاق ؟وه ِتيبلا َنِمأ ٍرذَجلا نع ءال يبنلا تلأس : تلاق اهنع هللا يضر

 : لاق ؟ًاعفترُم هباب أش امف : تلق . ةقفنلا مهب ثَرصق كَموق َّنإ : لاق ؟تيبلا يف ه ةولخدي مل

 مهّدهع ثيدح ِكّموق نأ الولو « اوؤاش نم اوعنميو اوؤاش نم اولخْدِيل ِكّموق كلذ ّلعف

 .«ضرألاب“ باب َقصلأ نأو ٍتيبلا يف َرْدَجملا لغد نأ مهُبولق َرِكَدَت نأ ٌفاخأف ةيلهاجلاب

 ثيدحلا رظنا] : ۱۲١ « ٠١۸۳[.

 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ اند ليعامسإ نب دبع انثّدح - 8١ه

 ىلع ُهَتيِنَبل مث ڈ َتيبلا ٌتْضَقَنل رفکلاب كموق ةثادح الول : لک هللا لوسر يل لاق» :تلاق اهنع

 لاق 3 هل تلعجو « ةءاني ثرّصقتسا اشير َّنِإف « مالسلا هيلع ميهاربإ ساسأ

 .[11584 01087 2175 :ثيدحلا رظنا] .ًاباب ينعي افلح : ماشه انثدح :ةيواعم وبأ

 نع َلاموُر نب ديزي اند مزاح ُنب ُريِرَج انّنّدح ٌديزي انّنّدح ورمع نب نایب انئّدح - ١ همك

 دهع ٌثيدح ِكَموق َّنأ الول ٌةِش ةشئاع اي : اهل لاق ايب يبنلا نأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع

 هل ثلعجو « ضرألاب ةتقرلأو « هنم جرخأ ام هيف ُتلَحدأف « مه ٍتيبلاب ترآ ةيلهاجب

 هللا يصوم َّنبا لمح يذلا كلذف «ميهاربإ ساسأ هب ثغلبف ًايبرغ ًابابو ًايقرش ًاباب نبا

 « رجحلا ّنم هيف َلَحدأو ُهانّبو ُهَمَده َنيح ٍرِبَزلا نبا تدهشو :ٌديزي لاق . همده ىلع امهنع
 يان هل ٌتلقف :ريرج لاق . ٍلبإلا ٍةمِيْسأك ةراجج ميهاربإ ساسأ ثيأر دقو
 نه ت رزخف :”يرج لاق .انهاه :لاقف ناكم ىلإ ٌراشأف « َرْجحلا هعم ثلخدف .نآلا ُهَكيِرأ

 ٠١۸١[. 1984 « 1988 , ۱۲۲ :ثيدحلا رظنا] .اهّوحن وأ عُرذأ ةتس رجحلا

 مّرحلا لضف باب ۳

 نأ ترم يئس لڪ مو اَهَمّرَح یل ةَرْلِلا وزه ر َدعَأ نأ ثرمأ اَمَنِإ : ىلاعت هلوقو
 ظ 4١[. : لمنلا] يللا نم تکا

 كلو اند أ نم هَر وی لك ترم هبل تام

 .[01 : صّصَقلا] ؟تروُملتيال مهڪ

 نع ٍدِهاجُم نع روصنم نع ٍديمحلا ٍدبع نب ُريِرَج انَثّدح هللا دبع نب ولع انثّدح دح /١٠61 

 اذه لإ : ةكم حنف موي هلو هللا لوسر لاق» لاك املهدع هللا يضر سامر زنا نع یوو
 .«اهّقَوع ْنَم الإ َُتَطَقْل طقتلي الو « هٌُديَص دقت 2 الو« ةكوش ُدَضْعُي ال « هللا هّمّوح َدلبلا

 ١759[. :ثيدحلا رظنا]



 ٤ اهئارشو اهعيّبو ةكم ٍروُد ثيروت باب ,
 ةّصاخ ٌءاوس مارحلا ٍدجسملا يف َسانلا َّنأو

مارك لأ رِجْسَسْلاَو هلآ ليس نع َنوُدصيو أورفك يذلا نإ ل ئ اخت لول
 ساحل مب یر 

 ْنِم هَقذَن راظب ماڪ إب هيف دري نمو دابلاو هيف فكدعْلا هاوس :جحلا] 4 ريا باع ّنِم ُهَفْلُ ٠٠[.
 ور

 او ًافوكعم « ءىراطلا : يدابلا

 نب يلع نع باهش نبا ٍنع سوي نع ٍبهَو نبا ينربخأ :لاق غّبصأ انثدح _ ۸
 نيأ هللا لوسر اي :لاق هنأ امهنع هللا يضر ٍديز نب ًةماسُأ نع ًنامثع نب ورمع نع ٍنيسُح
 بلاط ابأ ترو ليقع ناكو ؟روُد وأ عابر نم ليقع كرت لهو : لاقف ؟ةكمب كراد يف « لزنت

 ناكر يمس انا امال ا امهنع اللا يقر اغ الو ج هكر ملو + تلاظو وع
 ت

 نمؤملا ثري ال :لوقي هنع هلا يضر باطلا نب دمع ناكف « نيرفاك ٌبلاطو ليقع

 اده ااو اما يلا نإ د :لاعت هللا لوق تولو اتي اوتاكو: باهش نبا لاق «رفاكلا
 ۷٣[ :لافنألا] 4 ْنَِمَب ايو مُمْصَعب كلو ارن اوو١ يلو ا لیس ف يشأ لوقا

 ٤۲۸۲ 1۷٦٤[. « ۳۰۵۸ : یف هفارطأ_ ١588 ثيدحلا] .ةيالا
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 ةكم ايب ّيبنلا لوزن باب ٥
 ةريرُه ابأ نأ ةملس وبأ ينثدح : لاق ٌيِرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح 4

 ينب فيَ هللا ءاش نإ ًادغ انّلزنم : ةّكم مودق دارأ َنيح ةا هللا ل وسر لاق» : لاق هنع هللا يضر

 . (رفكلا ىلع اومساقت ثيح ةنانك

 ۷٤۷۹[. « 4784 21584 27847 01599 : يف هفارطأ_ ١589 ثيدحلا]

 ةملس يبأ نع ٌيرهزلا ينثّدح :لاق ئعازوألا انثّدح ُديلولا انثَّدح ٌيديمحلا انثدح _ ٠

 َنولزان نحن -ۍ نم وهو - رحتلا موَيِدَعلا َنِم ل خيبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ًاشيرق َّنأ كلذو « َبّصحملا َكلذب ينعي . رفكلا ىلع اومّساقت ثيح ةنانك ينب فيحب ًادغ

 مهوحكانُي ال نأ - بلّطملا ينب وأ - باعا دبع يو اع يب ىلع تفل اسر

 . يب ييبنلا مهيلإ اوملسي ب ىتح مهوعيابُي الو

 :الاقو . باهش نبا ينربخأ : يعازوألا نع ِكاحضفلا نب ىيحيو « ليقع نع ةمالّس لاقو
 ١989[. :ثيدحلا رظنا] ٠ أ بطلا تبا هللا دبع وبأ لاق . بلّطملا ينبو مشاه ينب



AY -جحلا باتك ٣ 

 ٦ و یر ن اوا لا اذه لجأ وم مه ربِ َلاَذِإَو ل :ىلاعت هللا لوق باب

 ونک لَو نلَصم نر ی سب یش تكا َنْلَلَصَأ نب برا ماكَصَألا
 رع سس A تع تك ع رع سر لا كن --

 a ۳ ترص هدأ َلَعَجَأم هولا اوم يقيل اتر عرحملا ك دنع عند ى عوار نم تگ ف ابر

 ر مسج در ر سس سرق ی

 َىَدَطَأو مرحلا رهّشلاو سالا ام ا تا ةسبكا لأ لا َلَعَج ىلاعت هللا لوق باب ۷

 يلع ءى لک هَل هلل كو نيل فاسو تا هلأ فام مَا نأ اوك كَ ديك
 ١۷[ :ةدئاملا]

 نع يرهرلا نع دعس نب دايز انثَّدح نايفس انّتّدح هللا دبع نب ٌملع انثّدح 0١

 وذ ةبعكلا ُبرخُي» :لاق هلك ئيبنلا نع هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع ٍبّيسملا نب ٍديعس
 ۰ .[1995 :يف هفرط- ٠١۹١١ ثيدحلا] .(ةشبحلا نم نيَتَقيَوُسلا

 و يا ا

 أ :لاق ِكرابملا نبا وه هللا دبع ينربخأ : لاق ٍلتاقم نب دمحم ينثدحو . اهنع هللا يضر

e r oS 

 لاق ناضمر هللا ضرف اًملف . ٌةبعكلا هيف ت هي اهي ناكر نا يفتي نأ ل اروا

 . هك ميلف “ هكذتي نأ ءاش نمو « هْمّصَيِلف هَموصَي نأ ًءاش نَم : ل هللا لوسر

 orto] ةهءال "مالا ٠۸۹۳ °° OY YoY : يف هفارطأ - ٠١۹۲ ثيدحلا]

n ۳نع ةداتق نع جاَجح نب جاًجحلا ِنع ميهاربإ انلَدح يبأ انتدح ٌدمحأ انئثدح دح  

 ثيبلا َّنَجَحُيِل» : لاق ال يبنلا نع هنع هللا يضر ّيرذُحلا ٍديعس يبأ نع َةبتُع يبأ ِنب هللا دبع

 نع نمحرلا دبع لاقو . ا دعانا رهو نابأ ا «جوجأَمو جوجأي جورُخ دعب ٌنرَمَتْعيلو

 .«ثيبلا حسي ال ىح ةعاسلا موقت الا : لاق ةنعش

 .ديعس ابأ هللا دبعو « هللا دبع ةداتق عمس .ذثكأ ُلّوألاو

 ةبعكلا ةوسك باب ۸
 انتَّدح ٌنايفُس انثَّدح ثراحلا نب لاح انتَدح باّهولا دبع نب هللا ٌدبع انثذح 15
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 نإ تلق . هتمسق ل لي ل ل ا يد ق



 کلا باك ۳۸۸

 ۷۲۷١[. : يف هفرط_ ١554 ثيدحلا] . «امهب يدتقأ ٍنآرملا امه : لاق .العفَي مل َكِيَبحاص

 ةبعكلا مده باب - 4

 .«مهب ْفَسْخُيف ةبعكلا شيج وزغي» : يب ئبنلا لاق : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 ينثّدح ستخألا نب هللا ديبَع انَثَّدح ٍديعس ْنب ىيحي انّثَّدح يلع نب وُرمع انثّدح _ 0۵
 اهُعلقَي جَحْفأ دوسأ هب ينأك» : : لاق كي يبنلا ٍنع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةكيلُم يبأ ُنبا

 . (ًارجح أرجح

 بّيسملا نب ٍديعس نع باهش نبا نع سنوي نع ثيللا انثّدح ٍريكُب نب ىيحي انثدح - 5 2 . ت« حک 0

 نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا ُبُرْخُي» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 ١591١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةشّبحلا

 ٍدوسألا ٍرَّجَحلا يف َرِكَُذ ام باب ٠
 ةعيبر نب سباع نع ميهاربإ نع ٍشمعألا نع ُنايفُس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح لح _ ۷

 رضت ال رجح كنأ ملعأ ينإ : لاقف هلق دوسألا رَجَحلا ىلإ ءاج هنأ : هنع هللا يضر َرمُع نع

 . كيلي ام كليا جبنلا ثيأر ينأ الولو « ُعَفْنَت الو

 ٥ LIE : يف ىف هافرط_ ٠١۹۷ ثيدحلا]

 َءاش ٍتيبلا يحاوُن يأ يف يَّلصُيو  ٍتيبلا قالغإ باب- ١

 :لاق هنأ هيبأ نع ملاس نع باهش نبا نع يللا انَثَدح ٍديعس ديعس رب ةبيتق انثدح _ ۸
 الف < . مهيلع اوقلَغأف ةحلط نب نامثعو البو ٍديز ُنب ةماسأو وه تيبلا كيش هللا لوسر لخد»

 نيب « معن : : لاق ؟ هللا لوسر هيف یلص له : هتلأسف الالب ٌتيقلف « َّجَلَو نم َلَّوأ تنك اوحتف

 .[ا51١١/ ۰٥۰٦٥۰۵۰0۰٤6 2 454 ۳۹۷ :ثيدحلا رظنا] . ظَنيّينامَّيلا نيدومعلا

 ةبعكلا يف ةالصلا باب ۲

 رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم انربخأ وللا دبع انريخأ دمحم نب دمحأ انئّدح 1۹4

 لبق ب َبابلا ٌلعجَيو ُلُخدَي َنيح هجّولا لبق ىشَم ةبعكلا ّلخد اذإ ناك هنأ» : امهنع هللا يضر

 « يلصق عُرذأ ِثالث نم ًابيرق ههجَو لبق يذلا رادجلا َنيبو ُهّنَب وكي ىّتح يشم ٍرهَطلا

 يلصُب نأ ادا لع لو ةف لص هلك شا لوفر نأ لذا رجا يذلا ةاكملا كوت

 .[۱۹۸ ۱۱۹۷ ٥۰٩ ۰ 0۰۰ , 505 , 458 ۳۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «ءاش تیبلا يحاوت يأ يف



 ۳۸۹ محلا ناك 8

 ةبعكلا ِلخَدَي مل نّم باب ۳
 . لخدَي الو ًاريثك ريثك ٌجْحَي امهنع هللا يضر رمع نبا ٌناكو

 نب هللا دبع نع ٍدلاخ يبأ نب ٌليعامسإ انّنَدح هللا دبع نب دلاخ اند دسم انثّدح- 1۰
 نَم ُهَعمو نيتعكَر ماّقملا فلخ ىّلصو « ِتيبلاب فاطف ةي هن هللا لوسر َرمّتعا» :لاق ىفوأ يبأ

 ٠ .«ال :لاق ؟ةبعكلا ايب هلا لوسر َلخَدَأ :ٌلُجر هل لاقف « سانلا َّنم ُهُرَتسَي

 .[4500 « ٤۱۸۸ ١ا/١9 : يف هفارطأ_ ١5٠١ ثيدحلا]

 ةبعكلا يحاوُن يف َرّجك نم باب 4
 سابع نبا نع ةمركع انكّدح بويا انّتَّدح ثراولا دبع انّتَّدح ٍرَمْعَم وبأ انثدح ١

 ا « ٌةهلآلا هيفو تيبلا َلُحدَي نأ ىبأ مق امل كيلا لوسر نإ" : لاق امهنع هللا يضر

 : ل هلل هللا لوسر لاقف « ٌمالزألا امهيديأ يف ليعامسإو ميهاربإ ةروص اوجرخأف « ثَّجرخأف

 ملو « هيحاوت يف ٌرّبكف َتيبلا لخّدف . طق اهب امِسقتْسَي مل امهّنأ اومِلَع دق هللاو امأ « هللا ُحهَلئاق

 .[۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] . هيف لص

 ؟لَمَولا ٌءْدَِي ناك فيك باب ٥

 نع ٍريَبُج نب ٍديعس نع بويا نع ديز نبا وه ٌداَمَ انَّّدح برح نب نامي انثّدح- ۱1۰۲

 ْمَدَقَي ِهّنِإ :ٌنوكرشملا لاقف « ةباحصأو كيلا لوسر مق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 اوشمَي نأو « ةثالثلا طاوشألا اولُمرَي نأ للي ئيبنلا مهَرَمأف « برثي ىَمُح مُهَنهَو دقو مكيلع
 .«مهيلع ءاقبإلا لإ اهَّلك ًطاوشألا اولُمرَي نأ مهرمأي نأ ُهْعَنمَي ملو « نيتك نيب

 .[1705 :يف هفرط_ ١7١7 ثيدحلا]

 ًاثالث ٌلّمرَتَو < وطي ام لوا كي عاقب نيكي قوما ركل ماك تايد ه٦

 نع ملاس نع باهش نبا نع سوي نع ٍبهَو ُنبا ينرربخأ رفا نب غبضأ انثڌح - اكدت
 َلوأ دوسألا َنكذلا مّلتسا اذإ ةكم ُمَدَقَي ّنيح لَك هللا لوسر ُثيأرا : لاق ةنع هللا يضر هيبأ

 . (عْبّسلا ّنم ٍفاوطأ ةثالث ك ف وطي ام

 ثيدحلا] ١5١7 يف هفارطأ_ : 4 ۱١۰ ۱١۱١۰ ۱١۱۷۰ ١١٤٤١[.

 ةرمخلاو ّجحلا يف ٍلَمَّرلا باب هل
 هللا يضر َرمع نبا نع عفان نع حلف انّثّدح نامعا نب ٌجيَرُس انثَّدح دمحم ينثّدلح- 4



 جحلا باتك- ۳4۹۰ ٥

 . «ةرمعلاو ّجحلا يف ةعبرأ ىشَّمو طاوشأ ةثالث ةا ئبنلا ىعَس» : لاق امهنع

 ِنع امهنع هللا يضر َرمع نبا نع عفان نع قرف نب ُريِثَك يّدح لا لاا

 ٠١١٠١[. :ثيدحلا رظنا] . كي يبنلا

 نع ملسأ نب ديز ينربخأ : لاق ٍرفعج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ رب دیعس انثّدح- 10

 TS CN gt :هيبأ

 000 ا لاق مث E ايما كامل

 ٠١۹۷[. :ثيدحلا رظنا] . (هّكذتت

 : لاق امهنع هللا يضرّرمع نبا نع فان نع للا دبع نع ىبحي انَثّدح ٌدّدسم انثدح۔ ۱°“

a TTتلق  
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 ٍنجحملاب ٍنكُرلا مالتسا باب- ۸

 ينربخ أ :لاق بهو نبا انّثَّدح : وق ناجيلم نب يسير ملاعب ديحا انادحم 11۷

 فاط» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع للا دبع نب وللا ديَبُع نع باهش نبا ٍنع سنوي

 يخأ نبا نع ُيِدْرَوارَّدلا ةعَبات . «نّبحمي نك ُمِتسَي رعب ىلع عادولا ٍةَجسَح يف 5 يبنلا

 ۱١۳۲ ۰ ٥۲۹۳[. « ۱۳۱۳ « ۱۹۱۲ : يف هفارطأ_ ۰ تانا . هّمع نع يره

 ِنِيينامَيلا ٍنينكؤلا الإ ْمِلَتِسَي مل نَم باب
 ءافعشلا يبأ نع ٍرانيد نب وُرمع ينربخأ جير نبا انربخأ : ركب نب دمحم لاقو ۸

 يضر سابع نبا هل لاقف « ٌناكرألا ُملتسَي ٌةيواعم ناكو ؟تيبلا نم ًائيش يقتي نموا : : لاق هنأ

 ٍريِبرلا نبا ناكو . ًاروجهم ِتيبلا ّنم ٌءيش سيل : لاقف . ٍنانكذلا ٍناذه ُمّلتسُي ال هنإ : امهنع هللا

 . هلك ًنهملتسُي امهنع هللا يضر

 a MEY أ انثدح ۹

 نيكناميلا نيتكؤلا الإ تيبلا نم مّلتسَي لكي يبنلا َرأ مل» : لاق امهنع

 ٠٠١١١[. 1015 2155 :ثيدحلا رظنا]



 رجحلا ٍليبقت باب_١
 نع ملسأ نب ٌديز انربخأ ٌءاقْرَو انربخأ وراه نب ديزي انَثَّدح ٍنانس نب ٌدمحأ انثّدح ۰

 ٌتيأر ينأ الول :لاقو َرجَحلا لق هنع هللا يضر باطخلا َنب ّرمع ثيأر» :لاق هيبآ

 ٠١٠١[. ء۹۷١٠ :ثيدحلا رظنا] . (كتلبق ام كلتق ةا هللا لوسر

e N 

 2 4 هلا لوسر ا ديلا ls ١ ا : لاق تلم نإ 0 2 ٌتْمَحَز

 .[1505 :ثيدحلا رظنا] . «هلئقيو

 هيلع ىتأ اذإ ِنكْرلا ىلإ راشأ نَّم باب-١

 سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انثّدح باهولا ٌدبع انثَدح ىنثملا نب دمحم انثّدح 131۲

 . «هيلإ ٌراشأ نكْولا ىلع ىتأ امّلك « ٍريعَب ىلع تیبلاب ل ئبنلا فاط» : لاق امهنع هللا يضر

 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 نكؤلا دنع ٍريبكتلا باب "1

 ساّبع نبا نع ةمركع نع ُءاَذَحلا ٌدلاخ انتّدح هللا ٍدبع نب ٌدلاخ اننّدح ٌدَّدسُم انثّدح 1۳

 ناك ٍءيشب هيلإ َراشأ َنكْولا ىتأ امَّلك « ٍريعَب ىلع ٍتيبلاب لي ئيبنلا فاط» : لاق امهنع هللا يضر

 . (رككو هدنع

 .[1117 ء۷١١۱ :ثيدحلا رظنا] . ءاّذحلا للاخ نع َنامُهَط نب جيهاربإ ةعَبات

 هتيب ىلإ ٌَعجَرَي نأ لبق ةكم ّمدق اذإ ٍتيبلاب فاط نَم باب”
 اصلا ىلإ جَرَ مث , ٍنيَّتعكَر ىّلص مث

 ِنمحرلا دبع نب ٍدمحم نع ومع ينربخأ بهو نبا نِع غَبصأ انثّدح 17186

 نأ 8 يلا مرق رح هبأدب ءم را ا: اهنع هللا يضر ةشئاع ينتربخأف : لاف ةورغل ترك

 ُتَجَجَح مٿا . ؛هلثم امهنع لا يضر ُرمعو ركب وبأ يح مٿ . ةرمُع نكت مل مث فاط مث أضوت
 َراصنألاو َنيرجاهملا تيار مث . ٌفاوطلا هب أدب ِءيش لوف « هنع هللا يضر ٍريبزلا يبأ عم

 اوحَسَم اّملف « ةرمغعب ٌنالفو نالفو ٌريبَرلاو اهثخأو يه تّلهأ اهنأ يّمأ ينتربخأ و
 ۱۹٤۲ « ۱۷۹٩[. : يف هافرط_ ١516 ثيدحلا] ١541١[. : يف هفرط- ١514 ثيدحلا] ٠ «اوّلَح َّنكؤلا



 جحلا باتك- 6 ۳4۲

 نع عفان نع َةَبقَع نب ىسوم انئّدح ٌنسنأ ةَرمَض وبأ انتَّدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح 5
ayمدي ام لوأ ةرمُعلا وأ جلا يف قاط اذإ ناك كيلا لوسر نأ»  

 . «ةوْرَملاو افّصلا َنيِب فوطَي مث « نيتدجس َدِجَس هٿ « ةعبرأ ىْسَمو فاوطأ ةثالث

° 0 

 رمع نبا نع عفان نع وللا ديبَع نع ضايع ُنِب ُسنأ انثّدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح - ۷
 ىشمّيو ٍفاوّطأ ةثالث بحي لوألا ٌفاوطلا ٍتيبلاب فاط اذإ ناك كي َئبنلا َّنأ» : امهنع هللا ىضر
 6 ةملاؤانسلا م تقاطاذ] ليبكلا طب نس ناك هاو أ

mund ا 

 لاجرلا عم ٍءاسنلا فاوط باب 4

 نبا َعنَم ذإ ا را ر لا وساع وبأ انثَّدح : مولع نب ومع لاقو-۸
 ؟لاجرلا عم الب يبنلا ءاسن ٌفاط دقو َنهعنمَي فيك» :لاق  ٍلاجرلا عم فاوطلا َءاسنلا ماشه

 َنطلاخُب فيك : تلق . باجحلا دعب ُهيكردأ دقل يِرمَعل يإ : لاق ؟لبق وأ باجحلا َدعبأ : تلق
 ٍلاجحلا نم + ةرَجَح ُفوطت اهنع هلا يضر ٌةشئاع تناك « َنطلاخُي نكي مل :لاق ؟لاجرلا

 .ْتَبَأو « ِكنع يقلطنا : تلاق « نينمؤملا ّمأ اي ملتست يقلطنا : :ةأرما ٍتلاقف « مهطلاخُت ال

 َنلُخدي ىتح َّنمق تیبا نلخد اذإ نك ٌنهنكلو « لاجل عم َنْفَطيف ليللاب ٍتارّكَتُم َنْج ر

 : تلق « ريب فوج يف ةرواجُم يهو ِرَمُع نب ُديبُعو انأ ةشئاع يت ا

 اهيلع ٌتيأرو « كلذ ديغ اهتيبو انتيب امو « ءاشغ اهل ٍةّيكرُت ةف يف يه : لاق ؟اهباجح امو
 . دروم ًاعرد

 نب ةورغ نع ِلفوَت نب نمحرلا دبع نب ٍدمحم نع كلام انَّدح ليعامسإ انثدح 8

 ˆ: تلاق - . هلي يتلا جوز - اهنع هللا يضر ةملس ّمأ نع ةملس يبأ ٍتنب بنيز نع ريل

 ٌتفطف « ٌةبكار ٍتنأو سانلا ٍءارو نم يفوط :لاقف يكتشأ ينأ ةي هللا لوسر ىلإ توكش»

 . «( روسي بکر روا : أرقي وهو ِتيبلا بنَّج ىلإ يلصي ذئنيح ةي هللا لوسرو

 .[1714 :ثيدحلا رظنا]

 ِفاوَّطلا يف مالكلا باب "5

 ٌناميلس ينربخأ :لاق مهربخأ جيرج نبا نأ ٌماشِه انّنَّدح ىسوم نب ٌجيهاربإ انثدح - ٠



 ٌفوطَي وهو رم ةا َيبنلا َّنأ» :امهنع هللا يضر ٍساّبع نبا نع ُةَربخأ ًاسوؤاط َّنأ لوخألا

 مث هديب ب ئبنلا هعطقف - َكلذ ريغ ءيشب وأ طيخب وأ - ريسب ٍناسنإ ىلإ ُهَدي طبر ٍناسنإب ةبعكلاب

 ١ 1۷٠۳[. 51/07 2 ۱۹۲۱ :يف هفارطأ_ ١77١ ثيدحلا] ٠ ا لاق

 ُهَعطَق فاوطلا يف هّركُي ًائيش وأ ًاريّس ىأر اذإ باي 7

 ٍساّبع نبا نع سوواط نع ٍلوحألا َناميلس نع جيَرج ٍنبا نع مصاع وبأ انثّدح ا

 . (ةَعطَّقف هريغ وأ مامزب ةبعكلاب فوطي الجر ىأر ل يبنلا نأ : امهنع هللا يضر

 ١57١[. : ثيدحلا رظنا]

 كِرشُم ٌجُحَي الو  نايِرُع ٍتيبلاب فوطَي ال باب "0
 نب ٌديمح ينثّدح باهش نبا :لاق سنوي :لاق ُثيللا انَثَدَح ريكي نب ىبحي انثدح ۲

 رم يتلا ةَجَحلا يف هلع نع هنع هللا يضر قيّدصلا ركب ابأ َنأ» :ةربخأ ةريره ابأ نأ نمحرلا دبع

 دعب ّجْحَي ال الأ : سانلا يف ُنْذَوي طهَر يف ِرحّنلا موي عادلا ةجَح لبق ي ر هللا لوسر اهيلع

 .[759 :ثيدحلا رظنا] . (ٌنايرغ ٍتيبلاب ٌفوطَي الو < كرشم ماعلا

 فاوطلا يف ٌفقَو اذإ باب

 ُثيح ىلإ ٌمِجرَي َمّلس اذإ : هناكم نع ُمَقدُي وأ « ةالصلا ُماَقُبف فوطَي نميف :ٌءاطَع لاقو
 . مهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا ٍدبعو رمع نبا نع ٌةٌوحن ُرَكْذيو . هيلع عطق

 ٍنيَتعكر هعوبُسل يب ٌيبنلا ىَّلص باب 4

 نب ليعامسإ لاقو . . ٍنيَتعكر عبس لكل يلصُي امهنع هللا يضر ٌرمع نبا ناك : عفان لاقو

 « لضفأ ُهّنّسلا : ل ل ل ةيمأ

 امهنع هللا يضر َرمع َنبا انلأس E لطم ذر اق ننس لح ل ل5775

 كولا لوسر مق : لاق ؟ةورملاو اّصلا َنيِب فوط نأ لبق ةرمُعلا يف هتأرما ىلع ٌلجرلا عَقي

 َدَعَل : هر ل تب ل ا ا یا تا

 ىتح ةتأرما برقي ال» 0 ا :لاق ۴٤

 .[*97 :ثيدحلا رظنا] . «ةوُرّملاو افلا ريب ٌفوطَي



 ةفّرع ىلإ جّرخي ىتح فطَي ملو ةبعكلا ٍبْرقي مل نم باب

 لوألا فاوطلا دعب عجريو

 نع ضرك ا ع و ىسوما فدع يصف ندد رك یا ی دی انتزع 5106

 افّصلا نيب ىعّسو ٌفاطف ةكم ةي ئيبنلا مِدَق» :لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع
 ٠٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةفرع نم عجر ىتح اهب هفاوط دعب ةبعكلا برقي ملو « ةورملاو

 ٍدجسملا ّنم ًاجراخ فاوطلا يَّنعكَر ىَّلص نَم باب ١

 . مرحلا ّنم ًاجراخ هنع هللا يضر ٌرمع ىلصو

 نع یر رع نیا دبغ وب تنوين نك ا آو ني لا دبع انيوحبم 7

 برح نب دمحم ينثّدحو . لب هللا لوسر ىلإ ثوكش» :اهنع اهنع هللا يضر ةملس مآ نع تنيز

 هلأ يبصر مل, نع ةورُع نع ماشه نع ٌيِناَسَغلا ءايركز يبأ نب ىبحي َناورَم وبأ انثدح

 ةملس مآ نكت ملو - جورخلا ٌدارأو ةكمب وهو لاق ا للا لوسر ّنأ١ : 5 يبنلا جوز اهنع

 يفوطف حبصلا ٌةالص ثميقأ اذإ» :ل وللا لوسر اهل لاقف - جورخلا ِتدارأو ِتيبلاب ثفاط

 .«تّجّرخ ىتح لصُت ملف < « كلذ تلعفف . نول سانلاو كريعب ىلع

 .[1519 « 555 :ثيدحلا رظنا]

 ماقَملا َفلَخ فاوطلا يّتعكر ىّلص نَم باب

 هلا يضر مع نب ثتعمس اق راو ني راس 00 ا 15

 ETE :ىلاعت د ا
 ۳۹۰١ . ١5717[. :ثیدحلا رظنا]

 رصعلاو حبصلا دعب فاوطلا باب_

 *مع َفاطو « ُسمشلا علت مل ام ٍفاوطلا يعكر يلصُي امهنع هللا يضر ّرمع نبا ناكو

 . ىوط يذب ِنيتعكرلا یلص ىتح بكرف حبصلا دعب

 نع ءاطع نع بيبح نع عيَرز نب ديزي انثدح يرصبلا رمع نب ٌنسحلا انئذح ا ا
 ىلإ اودعق مث < حبصلا ةالص دعب ِتيبلاب اوفاط سان َّنأ» : : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع



 ۳40 جحلا باتك- 6

 « اودعق :اهتع هللا نضر ةشئاع تلاقف ؛ َنوُلصُي اوم اق ُسمشلا ِتعَّلَط اذإ ىتح « رّكّذملا
eا ا  

eا  

 .[۱۱۹۲ « ۵۸٩ : ۸٩ « ۵۸۲ :ثيدحلا رظنا] . «اهيورغ

 دج ديمح ا ارح ئينارفعّرلا وه دمحم a ينثدح - ۹

 يّلصُيو رجقلا دعب ٌفوطي امهنع هللا يضر ريبرلا َنب هللا دبع ٌتيأر» : لاق عيف نب زيزعلا دبع

 . (نیتعکر

 َّنأ ديْخُّيو رصعلا دعب نيتعكر يلصُي ريبزلا نب هللا دبع ٌتيأرو» : زيزعلا ٌدبع لاق - ١
 . «امهالّص الإ اهتيب ْلْحَدَي مل لكي ئبنلا َّنأ ُهْنَتَّدح اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[ 0550957505١95٠ :ثيدحلا رظنا]

E 

  aeلإ راشآ یکڑلا ىلع ىنأ املك ریمب ىلع رهو تییلاب فاط ا

 :ثيدحلا رظنا] . (ًرّيكو هذي یف ٍءیشب ۱٦۰۷ ‹ ۱٦۱۲ ١ 1517[.

 نع ٍلَفوَت نب نمحرلا ٍدبع نب ٍدمحم نع كلام انّثدح ةملسَم ُنب هللا دبع انثّدح لح ۱۳

 ينأ كيلا لوسر ىلإ توکش» : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ةملس ّمأ ةنب ٌبنيز نع ةورع

 بنج ىلإ يصب لَك هللا لوسرو ُتفطف . ٌةبكار ٍتنأو سانلا ءارو نم يفوُط : لاقف « يكتشأ

 اا ل ا EE «روطْسَم باتكو ٍروُطلاب أرقي وهو ِتيبلا

 ٌجاحلا ةياقس باب_ا/ه

 ٍنع عفان نع هللا ُديِبُع انثدح ةرمَّض وبأ انثَّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثّدح - £

 كك للا لوسر هنع هللا يضر ٍبلّطملا ٍدبع نب ُسابعلا َنّوأتسا» : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا

 .«هل َنْذَأَف « هتياقس لجأ نم ۍ نم يلايَل ةكمب َتيِبَي نأ

 ثيدحلا] ١774 يف هفارظأ_ : “47/١ :١1/454 « 1745[.

 هللا يضر ساّبع نبا نع ةمركع نع ٍءاَذحلا ٍدلاخ نع ٌدلاخ انّنَّدح ٌقاحسإ انثّدح



 كّمأ ىلإ ْبّهذا لضف اي :ٌساَبعلا لاقف اصلا دلما ]اجلا حا درمر ااا وح

 َنولعجي مهنإ هللا لوسر اي :لاق .ينقسا :لاقف .اهدنع نم بارشب لكي هللا لوسر ِتْن
 اولمعا :لاقف اهيف َنولمعيو َنوقسَي مهو مزمز یت مث . هنم بِرشف . ينقسا :لاق . هيف مهّيديأ

 ينعي .هذه ىلع لبحلا عضأ ىتح ُتلزنل اوبلغت نأ الول :لاق مث .حلاص يلمع ىلع مكنإف
 .«هقتاع ىلإ ٌراشأو . هقتاع

 مزمز يف ءاج ام باي 5

 ناك» : كلام ِنب سنأ نع ٌيرهّزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ُنادبع لاقو - 5

 هيلع ٌليربج َلّرنف « ةكمب انأو يفقس جرف : لاق كي هللا لوسر َّنأ ُتّّدحُي هنع هللا يضر َرْد وبأ

 ةمكح ِءىلتمم بهذ نم ِتْسَطب ءاج مٿ < مزمز ِءامب ةلسغ مث ‹« يردص جرف مالسلا

 ليربج لاق « ايندلا ءامسلا ىلإ جَرعف يديب ذأ مث « ةقبطآ مث يردص يف اهَعرفأف « ًاناميإو

 .["49 :ثيدحلا رظنا] . «ليربج : لاق ؟اذه نم :لاق . حتفا : :اينّذلا ءامسلا ٍنِزاخل

 سابع نبا نأ َيِبعَّشلا نع مصاع نع ُيِرازفلا انربخأ ٍمالّس نبا وه دمحم انئّدح -_-- ۷

 :مصاع لاق . مئاق وهو ٌبرشف مزمز نم لي هللا لوسر ُتيَقَس» : لاق ه هثّدح امهنع هللا يضر

 .[97117 :يف هفرط_ 1787 ثيدحلا] . «ريعب ىلع الإ ْذئَموَي ناك ام ٌةمركع َفلَحف

 نراقلا فاوط باب -

 يضر ةشئاع نع ةورُع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا ٌدبع انثّدح دح 2

 ٌّيذَه هعم ناک نم : لاق مث ةرمعب انلاهأف عادولا ةجَح يف ال هللا لوسر عم انجرخا : اهنع هللا

 اضف اجلها فتاح اأو كم تف .امهنم لحي ىتح لحي ال ّمث ةرمُعلاو جحلاب َلهْيلف

 ٌفاطف . كترمع َناكم هذه : ال لاقف « ُثرمتعاف ٍميِعّتلا ىلإ نمحرلا ٍدبع حم ينلسرأ انّبح

 اوعمج َنيذلا امأو .“ىنم نم اوعّجر نأ دعب َرخآ ًافاوط اوفاط مث * اوُلَح مث ةرمعلاب اولهأ نيذلا

 . «ًادحاو ًافاوط اوفاط امَّنإف ةرمُعلاو ّجحلا َنيِب

 oY] >10 °101 هه 10۱A «1017 CTA) ل4 ۳۱۷ ۳۱7 ° 7945 :ثيدحلا رظنا]

 يضر َرمع َنبا نأ : عفان نع َبويأ نع هيلع نبا انثَّدح ميهاربإ نب ٌبوقعي انثّدح - ۹
 ٌلاتق سانلا َنيب ماعلا ٌنوكي نأ ُن سما ال ينإ :لاقف رادلا يف ٌهْرهَظو هللا بع نبا لخد امهنع هلل

 نيبو نيب شیرق ٌرافك لاحف ال6 لا لوسر جر دق : لاقف . َتمقأ ولف « تيبلا نع َكوٌدصيف

 شا هلأ لور يف كَل نك َدَقَل » : كب هللا وسر لف امك ُلَعفأ ةنيبو ينيب ليج نإف « ِتيبلا



 ًافاوَط امهل َفاطف مق مث : لاق .ًاًجَح يترمُع عم ُتبَجوأ دق ينأ مكدهشُأ :لاق مث . 4ُةَكَسَح
 . (ًادحاو

 لامك cCIA°A الل املك ولكم مال لا ¢ °1 ىف هفارطأ - ١579 ثيدحلا]

oc IAIT ¢ 11۲ةاد*  IACغ 858. ). 

03 5 5 e 2 9 3 eدرع ا او ا  

 مكه ينإ . قيل لوسر عض امك مَصأ اذ . 4 ةكسع را أ لو ف ع ا و

 الإ ةرمُعلاو جحلا نأش ام : لاك عاجلا ي ی رمش كيج را دفا يا

 ىلع ذري ملو « ٍديدُقِب ارتش ثا ايْذَه يَدْهَأو ٠ يترمُع عم اّجح ٌتبَجوأ دق ينأ مكدهشأ « ٌّدحاو

 َرحَنف ِرحّنلا موي ناك ىتح ْرّصَقُي ملو َقِلحَي ملو نم مرح ءيش نم ّلِحَي ملو ْرحني ملف « كلذ
 هللا يضر َرمع ُنِبا لاقو .ٍلوألا هفاوطب ةرمُعلاو حلا فاوط ىضق دق نأ ىأرو « َقلَحو

 1١579[. :ثيدحلا رظنا] . ي هللا لوسر لعف كلذك : :امهنع

 ءوْضُو ىلع فاوطلا باب

 نع ِثراحلا نب ورمع ينربخأ :لاق ٍبَهَو نبأ اند نس نی محا اد 5١

 . لك عيبنلا مح دق» : لاقف ريبرلا َنب ةورُع لأس هنأ ئشّرُفلا لوت نب نمحرلا ٍدبع نب ٍدمحم
 مل مث « ٍتيبلاب فاط مث ًاّضوت هنأ َمِق َنيح هب ادب ءيش لوأ نأ اهنع هللا يضر ٌةشئاع ينئربخأف

 نكت مل مث ٍتيبلاب فاوطلا هب أدب ٍءيش لوا ناكف هنع هللا يضر ركب وبأ حح مث .ةرمع نك

 هب أدب ءيش ُلوأ ةتيأرف « هنع هلا يضر نامثُع حح مئ a ير علا ترص

 ل الا
 كيار .ةرمُع نكت مل مث « تيبلاب ٌفاوطلا هب ًادب ءيش َلوأ ناكف - ماّرعلا ِنب ريَّزلا -
 مث رمع نبا كلذ لعف ٌثيأر نم دخآ مث .ةرمع نكت مل مث « كلذ نولعفي َراصنألاو نيرجاهملا

 نوُؤدبي اوناك ام ىضم ْنّمم ڈحأ الو ٌهنولأسي الف مهّدنع َرمع نبا اذهو .ةرمع اهضقني مل ا

 نيح يتلاخو يما تيار دقو .نولجَي ال مث ڈ تيبلاب فاوطلا نم مهّمادقأ اوعضي ىتح ٍءيشب

SM n ا 

 اوحَسَم املف 5 ةرمعب ٌنالفو ُديِبَرلاو اهثخأو يه ثّلهأ اهّنأ» : يم ينتربخأ دقو - 5

 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا] . اوَُُح ّنكولا



 جحلا باتک۔ ۳4۹۸ ٥

 هللا رئاعش نم َلِعُجو « ةورّملاو افّصلا بوجو باب 4

 هللا يضر ةشئاع ُتلأس» : ةورُعلاق ٌيرهُّزلا نع بيع انربخأ ِناَميِلا وبأ انثّدح دح _ ۳

 وأ تبل ّجَح ْنَمَه لأ رباع نم ةورملاو امّصلآ ل 3 : ىلاعت هللا لوق ٍتيأرأ : اهل ثلقف اهنع

 افّصلاب فوطَي ال نأ حانج ٍدحأ ىلع ام هللاوف . 4 مهي توي نآ ِهِبَلَع حاتج الق ٌرَمَتْعأ
 حانُج ال تناك هيلع اهتلوأ امك ثناك ول هذه َّنإ  يتخأ نب اي تلق ام سب : :تلاق .ةورملاو

 ةانمِل َنوُلِهُي اومِلْسُي نأ لبق اوناك « ٍراصنألا يف تّدزنأ اهّتكلو « امهب ٌفّرطتَي ال نأ هيلع

 . ةورملاو افصلاب فوطي نأ جّرحتي لهآ نم ناف « « للملا دنع اهّئوِدْبعَي اوناك يتلا ةيغاطلا

 0 اولاق كلذ نع ةي هللا لوسر اولأّس اوملسأ اًملف

 ةشئاع تلاق . ةيآلا 4 لأ راع نم ١ ةورملاو اًمَصلا نإ ## # :ىلاعت هللا لزنأف « ةورملاو افَّصلا

 امهنيب ٌفاوطلا كري نأ ٍدحأل َسيلف امهنيب فاوطلا كي وللا لوسر نس دقو :اهنع هللا يضر

 الاجر ثعمس دقلو « تعم نك ام ملل اذه نإ :لاقف نمحرلا دبع َّنب ركب ابأ ُتْرَبخ -أ مث

 َنوفوطتي اوناك - ةانمب لهي ناك نّمم هش ٌةشئاع ثّركذ نَم الإ - سانلا نأ َنوركذُي ملعلا ٍلهأ نم
 يف ةورملاو اَّصلا ٍرْكذَي ملو ٍتيبلاب فاوطلا ىلاعت هللا َركذ اًملف « ةورملاو افَّصلاب مهّلك
 ملف ِتيبلاب َفاوّطلا لزنأ هلل هللا َّنإو « ةورملاو افَّصلاب فوط اتك « هللا لوسر اي : اولاق « ٍنآرقلا
 اًمَّضلأ َّنإ 8# # : ىلاعت ه هللا لزنأف ؟ ةورملاو اّصلاب َفَوَّطَت نأ ٍحَرَح نم اتيلع ٌلهف اّصلا ركذي
 يف : : امهيلك نيقيرفلا يف ثّزن ةيآلا هذه عمسأف : ركب وبأ لاق . ةيآلا 4 لأ راك نم ةَورمْلاَو

 اوجرحت ت مث ٌنوفوطَي نيذلاو « ةورملاو الاب ةيلهاجلا يف اوفوطَي نأ ٌنوجّرحتي اوناك َنيذلا
 ىتح « اَّصلا ركذي ملو ٍتيبلاب ٍفاوطلاب َرمأ ىلاعت هل هللا نأ لجأ نم مالسإلا يف امهب اوفوطَي نأ
 .[1451 « 4498 , ۱۷۹۰ :يف هفارطأ_ ١747 ثيدحلا] ٠ «تيبلاب ٌفاوطلا كلذ َركَذ ام دعب َركذ

 ةورملاو افّصلا نيب يعّسلا يف ءاج ام باب ٠-

 . نيسح يبأ ينب قاقز ىلإ داّبَع ينب راد نم يعسلا : امهنع هللا يضر ٌرمع نبا لاقو

 نع َرمع نب هللا ٍديبع بع نع َسْنوي نب ىسيع انّنَدح ٍنوميَم نب ٍديِبَع نب دمحم انثّدح دح 15

 ثالث تح لوألا فاوطلا فاط اذإ ليش هللا لوسر ناک .: ا

 ناكأ : عفانل تلقف .ةورملاو اًفَّصلا َنيب فاط اذإ ٍليسَملا نطب ىعسي ناكو :ًاعبزأ كَم

 ُهْعَدَي ال ناك ُهنإف « نكؤلا ىلع َمَحاَرُي نأ الإ ءال : لاق ؟يناميلا كولا غلب اذإ يشم ر هللا دبع
 ۔[۱00۷ 1595 ۱1۰٤ 1507 : ثيدحلا رظنا] . (هملتسُي ىتح



 ٥ جحلا باتكک۔ ۳۹۹

 مع نا الاسا : لاق ٍرانيِد نب ورمع نع ُنايِفُس انثدح هللا دبع نب خلع انئّدح دح - ٥

 ؟هّتأرما يتأيأ ةورملاو افّصلا نيب ثفطَي ملو ةرمُع يف ِتيبلاب َفاط يلجر نع هنع هللا يضر

 ةورملاو اصلا َنيب فاطف ِنيتعكر ماقملا فاخ ىّلصو عبس تيبلاب فاطف لإ عينلا م دق :لاقف
 .[۱۹۲۷ ء۱۹۲۳ وم : ثيدحلا رظنا] . 14 سهو 21000 اچن

 افَّصلا نيب فوطَي ىتح اهَّنبَرَقَي د ال لاقف امهنع هللا يضر ولا دبع نب رباج انلأسو»- ١565

 .[1575 . 95 :ثيدحلا رظنا] .«ةورملاو

 0 :لاق جيرج نبا ٍنع ميهاربإ نب ئكملا انثّدح - ۷

 مث « نيتعكر ىلص مث تيبلاب فاطف ةكم يف يلا لق : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا ُتعمَس

 ۲١[«. :بازحألا] . 4 ٌةَئَسْح وسأل لوس يف كل ناك دل » :الت مث . ةورملاو افصلا نيب ىعَس
NU EON 

 ِكلام نب سنأل ُتلق» : لاق مصاع انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب ٌدمحأ انثّدح- 4
 رئاعش نم تناك اهنأل « معن : NNE هنع هللا يضر

 الف َرَمَتْعَأ وأ َتَيبْل جَح ْنَمَك هلا راعَس نم ةو اصلا نإ ## # : هللا لرنأ ىتح « ةيلهاجلا
 ٤٤٩٩[. :يف هفرط_ 1748 ثيدحلا] ١08[2. :ةرقبلا] اهب ككَوطِينآ يلع حاج

 هللا يضر سابع نبا نع ٍءاطع نع ورمع نع نايس انَنَدح هللا دبع نب خلع انثّدح- ٩۹
 . ةترد نيكرشملا يل ومل راق نينو تيبئاب هك لا رر يااا لاق امهنع

 . هلثم . . سابع ٍنبا ٍنع ًءاطع ُتعمس ورمع انّثَدح ٌنايفس انثدح : ٌيديمُحلا داز
 .[4701 : يف هفرط- ١144 ثيدحلا]

 تيبلاب فاوُطلا الإ اهّلك كسانملا ٌضئاحلا ىضقت باب-١۸
 ةورملاو افّصلا َنيِب ٍءوضُؤ ٍريغ ىلع ىعّس اذإو

 نع هيبأ نع مساقلا ِنب نمحرلا ٍدبع نع كلام انربخأ نسوي ْنب للا دبع انثّدح- ٠١

 افّصلا َنيب الو ٍتيبلاب فأ ملو « ٌضئاح انأو ةكم ُتميقا : : تلاق اهنأ اهنع ُهللا يضر ةشئاع

 نأ َريغ < احلا ٌلعفي امك يلعفا : : لاقف <« ا هلل | لوسر ىلإ كلذ ٌثوكشف : : تلاق ¢ ةورملاو

 . «يرهطت ىتح ِتيبلاب يفوطت ال
 :ثيدحلا رظنا]  CTI CTI CTI CTO C۹"كل  COA C1011الهه 1011.107۰»

[IITA 10۹Y 



 جحلا باتك - 300 ٥

 انثَدح :ةفيلخ يل لاقو :لاق .باهولا دبع انّنَّدَح ىثثملا نب دمحم انثدح -_ ١

 لَهأ» : لاق امهنع للا يضر هللا دبع نب رباج نع ٍءاطع نع ُمّلعملا ٌبيبح انّنَدح باهولا دبع

SS EL0 ةحلطو كي ئربنلا ريغ يده مهنم ٍدحأ  

 أ ةباحصأ ايب ئبنلا َرمأف . ب ئيبنلا هب لهأ امب ثللهأ :لاقف _ يده ُهعمو - نميلا نم

 رع يذلا همس ذاع نم 1: اراحتم از رّصقُي مث اوفوطَيو ةرمُع اهولعجي
 « ٌتيدهأ ام ثزټدتسا ام يرمأ نم ُتَبقتسا ول :لاقف كي يبا علف ! رق انيحأ دك

 ريغ « اهّلك ٌكسانملا ٍتَكَسَتف اهنع هللا يضر ٌةشن ةشئاع تضاحو . ُتللحأل ّيدهلا يعم َّنأ الولو

 ل :تلاق « ٍتيبلاب تفاط ْتَرُهْط اًملف .تيبلاب فطَت مل اهنأ

 رمتعاف « ميعنّتلا ىلإ اهعَم جُرخي نأ ركب يبأ نب نمحرلا دبع َرمأف !جحب , قلطنأو ةرمغو

 ٠١١۷ 01658 ٠١۷١[. :ثيدحلا رظنا] . ؟جحلا دعب

 عنمت انك : : تلاق ةصفح نع بويأ نع ليعامسإ انئَّدح ماشه نب لمؤُم انثدح _ ۲
 تحت تناك اهتخأ نأ ْثّنَدحف « لح ينب رصق ْتَلَرنَف ةأرما ِتَمِدَقَف . َنِجْرْخَي نأ انَقِتاَوَع

 يتخأ تناكوب# ةوزغ ةرشع نتن كي هللا ٍلوسر عم ازغ دق ةا هللا لوسر باحصأ نم لجر
 يتخأ ثلأسف .ىضرملا ىلع ٌموقنو « ىملَكلا يواد انك :تلاق .ٍتاوزغ تس يف ُهعم
 اهقبلثلا# لاق ؟جُرخت ال نأ ٌبابلج اهل نکی مل نإ ع سب انادحإ ىلع له : تلاقف هَ هللا لوسر

 اهنع هللا يضر ةيطع مآ تّمِدِق اًملف .نينمؤملا ةوعدو ريخلا ِدَهْشَتْلو اهبابلج نم اهّتبحاص

 : انلقق يبأب : تلاق الإ 4 هللا لوسر ٌركذت ال تناكو تلاقف - اهانلآأس :تلاق وأ  اهتلآس

 نودا تارذ قئاوعلا جُوْخَتل : لاقف يبأب معن : تلاق ؟اذكو اذك لوقي ةي هللا لوسر ٍتعيسأ

 ضيحلا لزتعيو « نيملسملا ةوعدو ٌريخلا َنذهشيف ضّيُحلاو - رودخلا ٌتاوذو ٌقِتاوَعلا وأ -

 ا و ور وغ لو تلاقف ؟ضئاحلا : تلقف . كصقلا

 .[۹۸۱ ۹۸۰ ۰ ٩۹۷٤ قالا ۰ ۳١۱ ,ا"7 5 :ثيدحلا رظنا]

 ٰيكملل اهريغو ِءاحطّبلا َنم ٍلالهإلا باب- 7

 ّىنم ىلإ ٌجرخ اذإ ٌجاحللو

 ا ل :لاق « a اس



 ٤١ جحلا باتك- 6

 : امهنع للا يضر َرمع نبال جيَرُج نب ُديِبُع لاقو .ءاحطبلا نم انللهأ : رباج نع ٍربزلا وبأ

 را مل : لاقف « ةيورتلا موي ىتح َتنأ لت ملو َلالهلا اًوَر اذإ سانلا ٌلهأ ةكمب تنك اذإ َكئيأر

 . (هثلحار هب تبنت ىّتح لهي لَو يبنلا

 ؟ةيورتلا موي َرِهّظلا يّلصُي َنيأ باب - ۳
 ل رويل كاس مرو حو سلا

 نيأ ٠ هك يبنلا نع ُهَتلَقَع ءيشب ينزيخأ : تلق هنع هللا يضر كلام ّنب َسسنأ ٌتلَأَس» : لاق عي

 :لاق ؟ِرْفَنلا موي ٌرصعلا ىّلص َنيأف TA TE :لاق ؟ةيورتلا موي رصعلاو َرِهّظلا ىلص

 :BTEC OE U ON «كؤارمأ لعفَي امك لعفا : لاق مث . حطبألاب

 ينثذحو . انا تفل : زيزعلا دبع انَثَدَح ٍشاّيع َّنب ركب ابأ حمس يلع انثدح دح - ۴٤

 ال معا :لاق ٍزيزعلا دبع نع ركب وبأ اقدح ٌنابأ نب ليعامس]

 ظنا :لاقف ؟رهّظلا َمويلا اذه لكي عيبنلا ىّلص َنيأ : تلقف « ٍرامج ىلع ًابهاذ هنع هللا يضر ًاسنآ

 .[1567 :ثيدحلا رظنا] ٠ اصف كؤارمأ يلصُي ثيح

 ئنمب ةالصلا باي 5

 :لاق باهش نبا نع سنوي ينربخأ بهو نبا انثدح رذنملا نب ٌميهاربإ انثدح -_ ۵

 ركب وبأو نیتعکر ۍنمب ای ہللا لوسر یلص : لاق هيبأ نع َرمع نب هللا دبع نب هللا ديبَع ينربخأ
 ١١857[. :ثيدحلا رظنا] . «هتفالخ نم ًاردص ٌنامثعو معو

 يعازخلا شو وب ةلراج نع یا لا ناني يبا نع يعش ندب مدا انئذخ

 . (ِنيَبعكَر'ىنمب  ُهْنَمآو طق انک ام ُدثكأ ٌنحنو كب ئيبنلا انب یلص» : لاق هنع هللا يضر

 ١١817[. : ثيدحلا رظنا]

 نب نمحرلا ٍدبع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ٌنايفس انّنَدح َةبقُع نب ةصيبق انثّدح ١١ ها/

 هللا يضر ركب يبأ عمو « نيتعكَر لك بلا عم ُتيَلص١ :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع ديزي

 نم يطَح تيل ايف « قْدطلا مكب ْتَقوَت مث ٠ « نيتعكر هنع هللا يضر ٌرمع عمو « نيتعکر هنع
 ۱۸٠٤[. :ثيدحلا رظنا] . «ناتلقتُم ناتعكَر عبرأ

 ةفرع موي موص باب 6 ا
 ًاريَمَع ٌتعمس :لاق ٌملاس انَثَّدح ٌيِرهُّزلا نع ٌنايفس انَثَّدح هللا ٍدبع ُنِب عئلع انثّدح ۸



 جحلا باتك- ٥ ه٠ *

 ىلإ تثعبف ٠ يب يبنلا موص يف ةفرع موي ُسانلا َّكَش» :لضفلا ّمأ نع ٍلضفلا َّمأ ىلوَم
 .[5 555 ۵٦۰٤ (٥٦۱۸ ۰ ۱۹۸۸ 1551 :يف هفارطأ_ ١708 ثيدحلا] . (هّبرشف بارشب اي يبنلا

 ةفّرع ىلإ ّىنم نم ادغ اذإ ريبكتلاو ةيبلتلا باب - 5

 لأس هنأ يملا ركب يبأ نب ٍدمحم نع كلام انربخأ فسوي ْنب هللا دبع انثّدح 4

 عم مويلا اذه يف َنوعنصت متنك فيك١  ةفرع ىلإ ىنم نم ٍنايداغ امهو - ِكلام نب سنأ
 .«هيلع ُركنُي الف ُرّبكملا اتم رکيو « هيلع ركن الف لهُملا اتم لهُ ناك :لاقف ؟ةككوْللا لوسر

 ۹۷١[. : ثيدحلا رظنا]

 ةفرك موي حاوٌّرلاب ٍريِجْهَتلا باب-۷
 ا لاهي نع باهت نبا نع كلا انريخأ ةقموب نزلا ةيعانتدد 11۰

 e ّجحلا يف رمع نبا َفلاخُي ال نأ جاَجحلا ىلإ ِكلملا دبع

 ةرفصعُم ٌةفحلم هيلعو جرخف « ٍجاجحلا قتدارس دنع حاصف ٠ ٌسمشْلا ِتلاز َنيح ةفرع موي
 : لاق ؟ةعاسلا هذه :لاق .ةّنسلا ٌديِرَت تنك نإ َحاوَرلا : لاقف ؟نمحرلا ٍدبعابأ اي كل ام : لاقف

 ينيب ٌراسف « جاجحلا جرخ ىتح لزنف . جرخأ مث يسأر ىلع ٌضيفأ ىتح ينزنأف : : لاق .
 « هللا دبع ىلإ ظني لعجف . فوقولا ٍلجعو ًةبطُخلا ٍرّصق اذ 4لا ديري تنك نإ ثلقف ءيا [مبو

 .[1557 21557 :يف هافرط_ 1550 ثيدحلا] . «(قَّدَص :لاق هللا دبع كلذ ىر اّملف

 ةفّرعي ةّيادلا ىلع فوقولا باب

 نب هللا دبع ىلوم ريَمع نع ِرْضّنلا يبأ نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح- ١
 : كك ئبنلا موص يف ةفرَع موي اهّدنع اوفلتخا ًاسان َّنأ» ثراحلا ٍتنب لضفلا ّمأ نع ساتعلا

 ىلع ٌفقاو وهو نبل حّدقب هيلإ ٌتلّسرأَف . مئاصب سيل مهضعب لاقو « مئاص وه مهضعب لاقف
 /١509[1. : ثيدحلا رظنا] . (هبرشف هريعب

 ةفركب ٍنيتالصلا َنيِب عمجلا باب 8

 . امهنيب عمج مامإلا حم ةالصلا هتاف اذإ امهنع للا يضر َرمع نبا ناكو

eا لاق باهش نبا نج ليف يح  

E ا 



 ٥ جحلا باتك- ۳

 كلذ لَعفأ :ملاسل كلقف .ةّنسلا يف ٍرصّلاو رهظلا َنيِب َنوعمجي اوناك مهنإ « قّدص :َرمع
 .[1550 :ثيدحلا رظنا] . ؟هّتنس الإ كلذب نوعبتي لهو : ملاس لاقف ؟ هللا لوسر

 ةفرعب ٍةبطُخلا رصق باب -
 نأ :هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام انربخأ ةملسم ُنب ولا دبع انثّدح 1

 ةفرع موي ناك احلف « ّجحلا يف َرمع نب هللا دبعب متي نأ حاًجحلا ىلإ بك ناور نب "رب كلملا دبع

 E ڭا سمشلا ٍتَعاز نيح ٌهَعم انأو امهنع هللا يضر َرمع نبا َءاج

 شفا نظا : لاق . . معن : :لاق ؟نآلا لاق حاولا :رمع نبا لاقف « هيلإ جّرخف ؟اذه َنيأ

 تنك نإ: e EE ًءام ئلع

 .2(قدص : َرمع نبا لاقف . ٌفوقؤؤلا ٍلجعو ةبطخلا رْصق اف ميلا َةَّنسلا بيصُت نأ ٌديرت

 :ثيدحلا رظنا] 2003155٠9 ١١١١[.

 ةفرعب فوقؤلا باب-١

 مط نب رجب حمام ات اين حولا بحب یل اتع 5

 نب دمحم عمس ورمع نع ُنايفس اَننّدح ُدّدسُم انثّدحو ١. و ريع بلطا تند دنا نع

 ُتيأرف « ةفرع موي ُبلطأ ٌتبهذف « يل ًاريعب ثللضأ» : E أ نع ريبج

 . (؟انهاه هنأشامف <« « سمحلا نم هللاو اذه : تلقف « ةفرعب ًافقاو ةي ئبنلا

 : ةورع لاق ةورُع نب ماشه نع ٍرِهْسُم نب مولع انّدَدح ِءارْعَملا يبأ نب ةورف انئّدح

 تود ْتدَّلَو امو شير ُنمَحلاو - محلا لإ ةارع ةيلهاجلا يف َنوفوطَي نس انلا ناك»

 ةأرملا يطعُتو « اهيف فوط َبايثلا لجرلا ّلجرلا يطعُي « سانلا ىلع َنوبِسَتحَي ُسمُحلا

 ةعامج ضيفُي ناكو .ًانايرُع ٍتيبلاب ّفاط ُيمُحلا وطعُ مل نمف ٠ اهيف ٌفوطَت بايثلا ةأرملا
 َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يبأ E عمج نم ُسمحلا ن ضيفيو ٍتافرع نم سانلا

 ٌنوضيفُي اوناك : لاق . 4شاكلا ساک فب < َنْم أوُصيِقَأ رُت 9# سمُحلا يف تلر ةيالا هذه

TS 

 ةفرك نم َعفَد اذإ ٍريّسلا باب 7

 : لاق هنأب هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ تفسوي ْنب ها ُدِبَع انثّدح 005

 :لاق ؟عفد َنيح عادّولا ٍةَجَح يف ُديِسَي يَ هللا لوسر ناك فيك : ا لكشت



E ناك اف ٤ 

 : هللا دبع وبأ لاق . تتعلا قوف ُصَنلاو :ٌماشه لاق .«ّصَن ةوْجف دج اذإف < قتلا ُريسَي ناك

 نيح سيل ٌصانَم .ءاكرو ةوكر كلذكو « ءاجِفو تاوجف عيمجلاو (عَسّشُم : كف

 ٤٤١١[. 6 5999 :يفهافرط_777١ثيدجلا] . رارف

 عمو ةفرع َنيِب لولا باب - 9

 نع َةَبقُع نب ىسوم نع ٍديعس نب ىبحي نع يز ُب ُداَمَح انَثَّدح ٌدّدسُم انثّدح - ۷
 نم تضافأ ثيح ل جبل نأ :امهنع هلا يضر يز نب ةصاسأ نع ساع نبا ىلوم بیر
 ةالصلا : لاقف ؟يّلصَنأ هللا لوسر اي :ٌتلقف . ًاضوتف هتجاح ىضقف بعشلا ىلإ لام َةفرَع

 ۱۸١[. 2 ۱۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «كّمامأ

 رمع نب هللا دبع ناك» :لاق عفان نع ٌةيريَرُج انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انئذح - ۱3۸
 ُهَذخأ يذلا ٍبعّشلاب ُومَي هنأ ريغ « ِعْمَجِب ءاشعلاو برغملا نيب ٌعمجَي امهنع لا يضر

 . «عفجب یلص ىتح يلصُي الو ًاضوتيو ضفتنَيف لح ديف هيلا لوسر

 :ثيدحلا رظنا] 3١١975051١١9١ ١١١91١١١5[.

 بيرك نع ةلمْرَح يبأ نب دمحم نع ٍرفعَج نب ليعامسإ انّثّدح ٌةِييَتق انئّدح لح - 8

 ا :لاق ُهنأ امهنع هللا يضر ٍديز ِنب ةماسأ نع ساع ٍنبا ىلوم

 اَج مث « َلابف خان ةفلدزُملا نود يذلا َرسيألا َبعشلا ةي هلل للا لوسر غلب اًملف « ٍتافرع

 ةالّصلا :لاق .هللا لوسر اي ةالَّصلا :ٌتلقف < ًافيفخ ًاءوضو ًاّضوت ٌءوضَولا هيلع ٌتْئَبَّصف
2 

 ةادغ الك هللا لوسر لضفلا َفدَر مث « ىلصف ةفلدزُملا ىتأ ىتح ةي هللا لوسر َبكرف . ٌكمامأ
 / 1 0V] » ۱۸۱ ۰۱۳۹ :ثيدحلا رظنا] . عجب

 نأ لضفلا نع امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ينربخأف» : بيرك لاق- ٠
 .[1544 :ثيدحلا رظنا] . «ةرمجلا غلب ىتح يّبلُي ْلَرَي مل ةا هللا لوسر

 طوّسلاب مهيلإ هتراشإو « ةضافإلا دنع ةنيكّسلاب يب يبنلا رمأ باب 4

 ورمع يبأ نب وُرمع ينثّدح ٍديَوُس نب ميهاربإ اند هير يأ نب ةعس اكذج# 1
 امهنع هللا يضر سابع نبا ينثّدح عيفوكلا ةبلاو ىلوَم ريت نب ديعس ينربخأ بلطملا ىلوَم
 « ٍلبإلل ًاتوّصو ًابرضو ًاديدش ًارْجَز هءارو ةي ئبنلا عمسف « َةفرع موي لل ةوبنلا عم عقد ةنأ»
 . «عاضيإلاب َسيِل لا َنإف ٠ بكتاب مكي« ن « ُسانلا اهّيَأ :لاقو مهيلإ هطوَسِب َراشأف

 .امهنيب : 4اَمُهَلَلِح انَرَجَفَو# « مكنيب : لّلختلا نم: مكلالخ .اوعرسأ :اوعّضْوَأ



 0 جحلا باتك- 6

 ٍةفلدزملاب ٍنيَتالَّصلا نيب عمجلا باب

 نع بيرك نع ًةبقُع نب ىموم نع كلام انربخأ ٌفسوي نب هللا دبع انثّدح لح - ۲

 بعّشلا لزنف « ةفرَع نم كولا لوسر عف : لوقي ةعمس هنأ امهنع هللا يضر ليز نب ةماسأ

 ةفلدزُملا ءاجف . ٌكَمامأ ةالصلا : لاق ةاليغلا هل تلق ًءوضؤولا غب غبسُي ملو ًاًصوت مث « َلابف

 مث « ولزا يفةريعب ٍناسنإ لك اأ مث « ترغملا ىلصف ؟الصلا تبقا مث

 .[1539 ۰۱٦۹٩۹۷ ۰ ۱۸۱ ‹ ۱۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «امهنيب لصُي ملو « ىلصف ٤ ىلصف ةالصلا ِتَميِق

 عّوطتت ملو امهنيب ٌعمج نَم باب-5

 رمع نبا نع هللا دبع نب ملاس نع ٌيِرهُزلا نع ٍبئذ يبأ نبا اندح ٌمدآ انئّدح ١5#

 ةماقإب امهنم ةدحاو لك < ‹ جب ءاشعلاو برغملا نيب كو ئيبنلا عمج ج : لاق امهنع هللا يضر

 . «امهنم ةدحاو لك ِرْثِإ ىلع الو < امهنْيب حّبسي ملو
 .[ ١55841١١١91١١56 ۱۰۹۲ ۰ ۱۰۹۱ : ثيدحلا رظنا]

 ا

 ينربخ وع ا ا را ٍدلاخ انثدح - ١

 eM ءاشعلاو برغَملا ا

 ٤٤١٤[. : یف هفرط-_ ١7175 ثيدحلا]

 امهنم ٍةدحاو لكل َماقأو ّنَّذأ نم باب-۷

 ديزي نب نمحرلا دبع ٌتعمس : لاق قاحسإ وبأ يهز انّثَّدح ٍدلاخ نب ورمع انئّدح دح "١

 « كلذ نم بيرق وأ ٍةمَتعلاب ٍناذألا َنيح ةفلدزملا انيتأف « هنع هللا يضر وللا دبع جحا :لوقي

 يسب را سعباعو ٍنيَتعكر اهّدعب ىلصو « برغملا یلص مث <« ماقأو َنْدَأف الجمر َرمأف

 ءاشعلا ىّلص مث» ريهز نم لإ ّكلشلا ٌملعأ ال :ٌورمع لاق «ماقأو ناف - ضر فا رم مث

 اذه يف ةالصلا هذه لإ ةعاسلا هذه يلِصُي ال : ناك كي يبنلا َّنِإ : : لاق ٌرجفلا عَلط اًملف ِنيَتعكر

 دعب برغملا ةالص : امهِتقو نع نالّوحُت ناتالص امه : للا دبع لاق « مويلا اذه نم ناكملا

 . «ةلعفي كو عيبنلا ُتيأر :لاق « دجفلا عربي ّنيحرجفلاو < ةفلدزملا ٌسانلا يتأي ام

 . 1۱٦۸۳ 2315485 :ىف هافرط_ ۱۹۷١ ثيدحلا]



 جحلا باتك- 6 م5

 , نوعديو ةفلّدزملاب نوفقيف « ٍليلب هلهأ ةفَعض مَّدق نم باب.
 ُرمقلا باغ اذإ ُمَّدقُيو

 ناكو» : ٌملاس لاق ٍباهش نبا نع َسّشوي نع ثيللا انَنَدح ربكُ نب ىبحي انثدح - 0

 ٍليلب ةفلدزملاب مارحلا ٍرَعْشَملا دنع َنوفقيف هلهأ َةفَعَض م ٌدقُي امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع
 ىنم مدي نَم مهنمف « عقدي نأ لبقو ٌمامإلا في نأ لبق َنوعجري مث « مهل ادب ام هللا نورك ذیف

 هللا يضر ٌرمع نبا ناكو . ةرمجلا اَمر اومدق اذإف < كلذ دعب ٌمَدَقَي نم مهنمو + ٍرجفلا ةالصل

 . اك إ6 هللا وسر َكئلوُأ يف َصَحْرأ : لوقي امهنع

 سابع ٍ نبا نع َةمرْكِع نع بويأ نع ٍديز ُنب ٌداّمح انَثَّدح برح نب ٌناميلس انئّدح ۷
 .«ليلب عْمَج نم كيلا لوسر يتعب : : لاق امهنع هللا يضر

 ۱۸١١[. « 151/4 : يف هافرط_ ۱۹۷۷ ثيدحلا]

 يضر سابع نبا عمس ديزي يبأ نب هللا ديبع ينربخأ : : لاق ٌنايفس انثّدح مولع انثّدح دح - ١56

 IVY] : ك SS لوقي امهنع هللا

 < . معن : : تلق ؟نمقلا باغ لله eT ل :تلق ؟مقلا باغ

 .اهلزنم يف حبصلا ٍتّلصف ثَعجر مث « ةرمجلا ٍتّمر ىتح « انيّضَمو انلكتراف ء اولحتراف

 سرا هد ص اا تلاق . eS اهل ٌتلقف

 ل م : تلا اهتم هل يضر تاع نع مساقلا

 ۱۹۸١[. : يف هفرط_ ١78١ ثيدحلا] ٠ «اهل َنْدَآَف- طع

 هلا يضر ةشنئ ةشئاع نع دمحم نب مساقلا ٍنع ٍديمُح ْنب ُحلفأ انَنَدح يعن وبأ انثّدح 1
 تناكو - سانلا ةمطَح لبق عقدت نأ ةدوَس كي يبنلا ٍتّنذأتساف « ةفلدزملا انلرن» : 0

 انعقد مث « نحن انحبصأ ىتح انمقأو « سانلا ةمطَح لبق ْتَعفَدف « اهل ناف - ًةئيطب أ

 0 ا وول يرام كام

 ٍ 158٠[. :ثيدحلا رظنا]



 ٥ جحلا باتك- 1

 عمجب َرجفلا يَّلصي ىتم باب 5

 ةرامُع ينثّدح : لاق شمعألا اََنَدح يبأ انّنَّدح ِثايغ نب صفح نب ُرمع انثّدح دح - ۲

 « اهتاقيم ريغل ةالص ىلص ةا يبنلا ُثيأر ام» : لاق هنع هلا يضر وللا ٍدبع نع نمحرلا ٍدبع نع

 ١١۷١[. :ثيدحلا رظنا] . .«اهتاقيم لبق رجفلا ىَّلصو « ءاشعلاو برغملا َنيِب ٌعِمَج : ٍنيتالصالإ

11Aديزي نب نمحرلا ٍدبع نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثَدح ِءاجر نب هللا دبع انئّدح -  

 ةالص لک : نيتالصلا ىلصف ًاعْمَج انْمدق مث « ةكم ىلإ هنع هللا يضر هللا دبع عم انجرح : لاق

 َعلَط لوقي ٌلئاق - رجفلا ملط َنيح ٌرجفلا ىلص مث . امهنيب ٌءاَشَعلاو « ةماقإو ٍناذأب اهدَحو

 ٍنيتالصلا نيتاه َّنِإ :لاق لكي هللا لوسر َّنِإ :لاق مث - رجفلا علطي مل لوقي ٌلئاقو « ٌرجفلا
 « اومتعُي ىتح ًاعمَج ُسانلا ُمَدَقَي الف « ًءاشعلاو برغملا :ٍناكملا اذه يف امهتقَو نع انَلّوُح

 َناآلا ضافأ َنينمؤملا َريمأ َّنأ ول :لاق مث َرفسأ ىتح فقو مث .ةعاسلا هذه رجفلا ةالصو
 ىمر ىتح يجلي لزي ملف « هنع هللا يضر َنامثع ُمِفَد مأ عرسأ ناك هّلوقأ يردأ امف . ّنسلا باصأ
 .[1587 2 1518 :ثيدحلا رظنا] . «رحنلا موي ةبقعلا ةرمَج

 مج نم ٌعفدُي ىتم باب
 روعبت نب دزعمل تميت قاعي يأ نخاع انزع لاهنت رب جات اندم لح - 6145

 اک رض رتخملا نإ لاقف فقو مث < حبصلا جب ب یلص هنع هللا يضر ٌرمع تدهش" : لوقي

 َضافأ ّمث « مهفلاخ لَك يبنلا إو .يبت قرشأ : ارت« نسشلا حللت يج ةوضيب ١
 . [۳۸۳۸ : يف هفرط- ۱۹۸٤ ثيدحلا] . «لسمشلا َعلطَت نأ

I. Ey 

 ساع نبا نع ِءاطَع نع جيَرُج نبا انربخأ ِدَلُخَم نب , ٌكاَخضلا مصاع وبأ انئّدح لح 6

 ف ل للا ا ا :امهنع هللا يضر
 .[1510 01844 :ثيدحلا رظنا] . «ةرمجلا

 يليألا شوي نع يبأ انّدّدح ريرج نب ُبهَو اَننَدَح برح ُنِب يهز انثّدح- 177 ۱1۸٦

 شراب نب ماتا ذا: امهنع هللا يضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ِديبَع نع ٌيرهُزلا نع

 ىلإ ةفلدزملا نم لضفلا فدرأ مث « ةفلدزملا ىلإ ةفرع نم يب يبنلا فْذر ناك امهنع هللا

 . «ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يلي كب ئبنلا لري مل : : ال اق امهالكف : لاق « < ینم

 ٠١٤١۳ « ١586[. :ثيدحلا رظنا]



 جحلا باتك 5 ۹۸

eمتجر اد بسر جل ف أة مام دج مل نف يدا نِ ريس اق لأ لإ وريم  
 [ ٠١١ :ةرقبلا] يّواَرْخا دجنسلا رضاك مه کي مل نمل كلذ ةلماك ةرسَع كي

 :لاق ةرمج وبأ انَثَدح ٌةبعش انربخأ ٌرضنلا انربخأ روصنم نب قاحسإ انثدح _ ۸
 ةوزَج اهيف لاقف يذلا نع هلأسو « اهب ينّرمأف ةعتملا نع امهنع للا يضر سابع َنبا ٌتلأس:

 SS لاق . مد يف كرش وأ ةاش وأ ةرقب وأ

3 

 هللا :لاقف « هّتئَّدحف امهنع هللا يضر سابع َنبا ُثيتأف . . ةلئقتُم ٌةعتُمو « روربم جح : : يدانُي

 . اي مساقلا بأ س ٤ رکا

 .«روربم حو < ةلبقتم ةرمعا» : ٌةبعش نع ڙدنغو ريرج نب ُبهَووم مدآ لاقو : لاق

 ٠١١۷[. :ثيدحلا رظنا]

 ِندُبلا بوكر باب- ۳

 فوض الع هَل سا انت 2 افرك لأ ریش نی کل اهكلعَج ڈو ف : ىلاعت هلوقل
 هلأ لاين كنك خلل کت ایس دن تعملو عناقلا اومعطأو اهني أوك ابو تجود
 رو کنده ام لک 1ع ہا اريك کک کک ا و هوم الو اھو

 E :عناقلاو . اهنَدَبل نْذُملا تيّمُس : هاجم لاق .[۳۷ ۳۲٢ : يحلا] 4كم

 اانا ندُبلا ماظعتسا : هللا ر هاعشو .ريقف وأ نع نم ِندبلاِب ٌرتعي يذلا :ٌرتعملاو

 . نسمشلا ٍتبجَو هنمو « ضرألا ىلإ تطقس : ْتِبَجَو لاقيو . ةربابجلا نَم هقتع : قيتعلاو

 ةريره يبأ نع جرعألا نع ٍدانرلا يبأ نع كلام انربخأ تفسوي ُنب لا دبع انئدح لح 0 ۹

 : ةد اهنإ لاف اقرا : لاقف َةَنَدَب قوسَي الجر ائأر لل هللا لوسر َّنأ» : هنع هللا يضر

 . «ةيناثلا يف وأ ةثلاثلا يف « َكَّليَو اهبكرا : لاق . ةنَدب اهنإ :لاق .اهبكرا :لاقف

 .[5159 « ۲۷٠۵ : يف هفارطأ_ ١586 ثيدحلا]

 هللا يضر سنأ نع ةداتق انَنَّدح : الاق ٌةبعشو ٌماشه انّثَّدح جيهاربإ نب ملسم انثّدح ۰
 : لاق . اهبكرا :لاق .ةنّدب اهنإ :لاق .اهبكرا :لاقف َةنَدَب قوسَي الجر ىأر ةي يبنلا َّنِإ : هنع

 .[1109 « 71/04 :يفهافرط_0٠119 ثيدحلا] . «ًاثالث . اهبكرا :لاق . ةندب اهنإ

 هعم َنْدُبلا قاس نم باب- ٤
 ٍدبع نب ملاس نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح ريكُب نب ىيحي انئدح س ۱ ب 3 د 4 “ر



 ۹ جحلا باتك- 6

 < جحلا ىلإ ةرمحلاب عادّولا ٍةَبَح يف ةي هللا لوسر عّتمت» :لاق امهنع هللا يضر َرمع َنبا َنأ
RE E alsديو  aَلهأ مث « ةرمعلاب َلهأف ي هلل لا  

 قاسف ىّدهأ نَم سانلا نم َناكف < « جحلا ىلإ ةرمُعلاب الب يبنلا عم ُسانلا عتمتف ٠؛ جحلاب

 هنإف ىّدهأ مكنم ناك نم : سانلل لاق ةكم ةي عربنلا مِدق اًملف . دهي مل نم مهنمو « َيْدَهلا

 افّصلابو ٍتيبلاب فطيأف ىّدهأ مكنم نكي مل نمو « يح يضفي ىتح هنم َمرَح ءيشل لج ال
 جحلا يف ف مايأ ة ةثالث مصيلف ايذَه ذجَي مل نمف « ّجحلاب لهي َلهْيل مث لِلحَيْلو ْرّصقُيَلو ةورّملاو

 ثالث بحوث ٠ ءيش لوأ َنكُولا ملتساو « ةكم َمِدق ّنيح ٌفاطف هلهأ ىلإ َعَجَر اذإ َةعبّسو

 َفرصناف َمُلَس مث < نيتعكر ماقملا دنع تيبلاب ةفاوط ىضق َنيح عكّرف « ًاعبرأ ىشمو ٍفاوطأ

 ىضق ىّتح هنم ٌمْرَح ٍءيش نم للحي مل مث ٍفاوطأ ةعبس ةورملاو افًّصلاب فاطف < ‹ افصلا ىتأف

 لثم لعفو « هنم ٌمُرَح ٍءيش لک نم لح مث « ٍتيبلاب فاطف ضافأو رحنلا موي ُهّيْذَه رحنو هّببح
 . «سانلا ّنم َيْذَهلا قاسو ىدهأ نَم ةا هللا لوسر لعف ام

 «ّجحلا ىلإ ةرمُعلاب هت همت يف هل ئبنلا نع ةتربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ةورُع نعو - 5

 . لإ هللا لوسر نع امهنع هللا يضر َرمع نبا نعٌجلاس ينربخأ يذلا لثمب هعم ُسانلا مّبمتف

 قيرطلا نَم يذهلا ىّرتشا نم باب 65

 نب هللا دبع لاق» :لاق عفان نع بويا نع دام اخ نالا يآ اد 5“
 لعفأ ًاذإ : لاق . ٍتيبلا نع دَصُ نأ اهم ال ينإف مَ : هيبأل مهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 انأف . ٌةكَسح هوس هدأ لوسر ىف كَل ناک َدَقَل » : هللا لاق دقو « لي للا لوسر لعف امك
 ناك اذإ ىتح جرح مث : لاق .ةرمُعلاب لهأف .ةرمعلا يسفن ىلع ُتبَجوأ دق ينأ مكُدهشأ

 نم َيْذهلا ىرتشا مث .ٌدحاو الإ ةرمعلاو حلا ُنأش ام :لاقو ةرمعلاو جحلاب لهآ ِءاديبلاب

 . «ًاعيمج امهنم لح ىتح َّلِحَي ملف « ًادحاو ًافاوط امهل ٌفاطف َمِدَق مث « ٍديَدَق

 ]° ل59 : ثيدحلا رظنا]

 َمرحأ َّمث ٍةفيَلُحلا يِذب َدَلَقو َرعشأ ّنم باب- ٠١5
 ٍةفيلُحلا يذب ٌةَرعشأو ُهَدَّلق ةنيدملا ّنم ىّدهأ اذإ امهنع ُهللا يضر َرمع نبا ناك : عفان لاقو

 . ةكراب ةلبقلا لبق اههجوو « ةرفّشلاب نميألا مانس قش ش يف نعطي

 نع ّيِرهّزلا نع ُدَمْعَم انربخأ ولا بع انربخأ ٍدمحم ْنِب ُدمحأ انثدح لح - 595١ه 15

 عضب يف ةيبيدُحلا َنمز إل ئبنلا جرخ» :الاق ناورّمو ةمَّرْخَم نب ٍرَوْسِملا نع ٍريَبْزلا نب ةورع



 جحلا باتك- 6 ٠

 مَرحأو َرَعشأو ّيذهلا ايب عيبنلا َدّلق ةفيلحلا يذب اوناك اذإ ىتح هباحصأ نم َةئم ةرشع

 ثيدحلا] ١595 يف هفارطأ_ : ۱۸۱۱ ‹ ۲۷۱۲ ‹ ۲۷۳۱ 5198 .8/5١ 418١٠[.

 ثيدحلا] ١795 يف هفارطأ : ۲۷۱۱ . ۲۷۳۲ , ٤۱۵۷ 4101/8 + 418٠[.

 ُتلتف» : تلاق اهنع للا يضر ةشئاع نع مساقلا ٍنع ُحلفأ انئَّدح ميعُت وبأ انثّدح دح 515

 . هل لجأ ناك يش هيلع ٌمْرَح امف « اهادهأو اهَرَعشأو اهدّلق مث 2 يدب اب يبنلا ِنْدُب دئالق

 1V0 (IVE CVT) سلال )۱1°1۷ سلال C۱1۹٩ ۰, 4۸ ف هفارطأ - 1105 ثيدحلا]

 .[همكحك . ۷

 رّقَبلاو ِنْدبلل ِدئالَقلا لتف باب ۷

TT لاق هللا ديْثع نع ىيحي انّئَّدح ٌدَّدسم انثّدح دح ٣۱۷ 

 ينإ :لاق ؟تنأ َلِلَْت ملو اوُلَح سانلا ُنأش ام هللا لوسر اي :تلق» :تلاق مهنع هللا يضر

 :ثيدحلا رظنا] . (ٌجحلا نم لجأ ىتح ُلحَأ الف « ييڏَه ٌتدَّلقو يسأر تذل 1513[.

 0 ا ا لل

 e 1 رويل يقيس اهم اح نتجت 8

 ٍنْذبلا راعشإ باب 4
 .«ةرمُعلاب مرحأو ُهَرَعشأو يذلا كي ئيبنلا َدّلق» : هنع هللا يضر ٍرّوْسِملا نع ةورُع لاقو

 هللا يضر ةشئاع نع مساقلا نع ٍديمُح نب ُحلقأ اند ًةمَلْسَم نب وللا دبع انئدح لح 8
 ىلإ اهب ثعتب 0 بم لقوا اهَدَلقو اهَرَعشأ مث « ةي ئبنلا يذَه دئالق ثلتف» : تلاق اهنع

E 

 هديب َدئالقلا َدَلَق نَم باب- ۹

 زم نيورعم نيبركيوا ب هاون رع كلان تيوب ار ع سم ١/١

Esهلا يضر ذل شقاع ىلإ بنک نايف يبأ نب دايز نأ" : لا  

 ف ا سبل ا EI لا



 عم اهب َثعَب مث « هيديب للي هللا لوسر اهدّلق مث « ّيديب لَك هللا لوسر يدَه دئالق تلتف انآ
 . «ّيذهلا َرِجّن ىتح هل هللا ةلحأ ءيش ةي هللا لوسر ىلع مرحي ملف « يب

 ١7598 599" ١1([. 2:01595 : ثيدحلا رظنا]

 مْنَغلا ٍديلقت باب. ٠

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٍدوسألا ٍنع ميهاربإ نع شمعألا اننَدح ميعت وبأ انثذح ١

 70١01599 ١[. 1594201597 :ثيدحلا رظنا] . (امّنَغ ةَء رم ايب خيبنلا يدهأ» : تلاق

 دوشألا نع ميهاربإ اّثَدح شمعألا انّثَدح ٍدحاولا دبع انثَدح ِنامعتلا وبأ انئّدح دح ٠“

 هلهأ يف ميقُي دو َمَتَعلا ُدلقيف « ةا ىبنلل َدئالّقلا لتفأ ُثنك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ۔[۱۷۰۱ ۱۷۰۰ ۱1۹۹ ۱1۹۸ ۰ ۱۹۹٩ :ثيدحلا رظنا] . «ًالالَخ

 ريثك نب دمحم انثّدحو . رمتعملا نب ٌروصنم انّدَّدح ٌداّمح انّدَّدح نامعّنلا وبأ انئّدح- ۳
 لتفأ تنك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع نايس انربخأ

 . ًالالَح ُثكمَي من « اهب ٌثعبيف ةي ئيبنلل منَخلا دئالق

[YY CVV CVC 11۹۹ 14A < 11471 : [ثيدحلا رظنا: 

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسَم نع ٍرماع نع ٌءايركز انئّدح ميعن وبأ انثدح- 64 ن e ۶ 7 يب ع يس

 . «مرخُب نأ لبق - َدئالّقلا ينعت كي ّيبنلا يذهل تلتف» : تلاق

 IVT CV ° C1۷ °1 C1۷] °° ا يللا ا امانا ۰, 7 : ثيدحلا رظنا]

SS 

eيدنع ناك نُهِع نم اڪدئالق تل : ». 

 .[( ١ ال 3 ١595 > ١558 ١544 ) ° +VT VY V1 (V : ثيدحلا رظنا]

 لعّتلا ٍديلقَت باب.

 ٍريثك يبأ نب ىيحي نع ٍرِمْعَم نع ىلعألا ٍدبع ْنب ىلعألا دبع انربخأ دمحم انئّدح ٠
 2 ر و ع اس غ 08 5 4 0 2

 « اهبكرا :لاق ةنَدَب قوسَي اجر ىأر كي هللا عوبن َّنأ» : هنع هللا يضرةريره ىيبأ نع ةمركع نع
 .«اهقّنع ىف لعنلاو ايب عبنلا ُرياسُي اهبكار ةتيأر دقلف : لاق « اهبكرا : لاق .ةنَدَب اهنإ :لاق

 . راشب نب دمحم هعبات



 جحلا باتك - 5 ۲

 هللا يضر ةريره يبأ نع ةم ركع نع ىبحي نع ِكَرابملا نب يلع انربخأ ٌرمع نب نامثع انثدح 2 ي جس واع و ۴ E 4 و 5 50

 . لَك ئبنلا نع هنع

 نْدّبلل لالجلا باب - ١١

 عر اهرحن اذإو , مانّسلا عضم الإ لالجلا نم یش ال امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو

e 

 يتلا نذل ٍلالجب َقُدصَتأ نأ لكي 4 هللا لد 0 : لاق هنع هللا ل

 ]44 1۷1۸ لال ملال الا : يف هفارطأ - ٠۷٠۷ ثيدحلا] .«اهدولجبو ٌترحن

 اهَدَّلَقو قيرطلا َنم ُةَيْدَه ىرتشا ِنَم باب ٤
 : لاق عفان نع َةبقُع ُنِب ىسوم انَنَذح َةرْمَض وبأ اندح ِرذنُملا نب ٌميهاربإ انئّدح 0م

 O دم ل ا عل را

 لَن َدَّمَل » : لاقف « َكوُدّصَي نأ فاختو اتق مهيب ٌنئاك سانلا نإ : ل ‹ امهنع

 e ةرمُع ُتْبَجوأ ينأ مكدهشأ « عّنَص امك عتصأ آذإ . 4 ٌةئَسَح وأ وأ لور

 .ةرمُع عم ٌةجَح ُتعَمَج ينأ مكُدهْشَأ  دحاو لإ ةرمُملاو جحلا ناش ام :لاق ءاديبلا رهاظب

 للحي ملو كلذ ىلع ىلع ذرب ملو « افًصلابو ِتیبلاب ّفاطف مِ ىتح « ُةارتشا ًادّلقُم ايْدَم ىدهأو

 ةرمُعلاو حلل ُهَفاوط ئضق دق نأ ىأرو « َركّنو َقلَحف « رحنلا موي ىتح هنم مح ٍءيش نم
 44۴ لوو( 3 دخلا زظنا] . يك ئبنلا عْنص كلذك : لاق مث < لوألا هفاوطب

 نه ِرمأ ريغ نم هئاسن نع ّرقبلا ٍلُجرلا بذ باب-٥
 فيا ره E يعش نب يشم نع IE ةيرلا ةيسااق جام ۱۰۹

 MS : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتعمس : تلاق نمحرلا دبع
 هعم نکي مل نم ةي د هللا لوسر َرمأ ةكم نم انوَنَد اًملف < « حلا لإ ىر ال ةدعّقلا يذ نم َنيقب

 « رقب محلب رحنلا موي انيلع َلخّدف : تلاق . لحي نأ ةورملاو امّصلا نيب ىعسو ٌفاط اذإ ٌيَذَه

 :لاقف مساقلل ةتركذف :'ییحی لاق .هجاوزأ نع ةي هللا لوسر ّرحن :لاق ؟اذه ام :ٌتلقف

 ا, ىلع تدخلا ككأ

 VOY (Vo سكهم5 لمهام للماك لكم CTI لالالالا للا عم CC :ثيدحلا رظنا]

١580١ A (+ ۲ ]. 



 ۳ جحلا باتك- 8

 ىنمب ةَ يبنلا رحنَم يف ٍرحذلا باب- ١١5
 نع ّرمع ُنِب هللا ٌديِبُع انثدح ِثراحلا نب َدلاخ حمس ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح _ ٠

 . كي هللا لوسر ٍرحنَم :للا ٌديِبْع لاق . رحنملا يف ٌرحنَي ناك هنع هللا يضر وللا دبع َّنأ» : عفان

 .[۹۸۲ :ثيدحلا رظنا]

 ا ل ل

 ٩۸۲ « ۱۷١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «كولمملاو ٌوُحْلا مهيف ف جاجح عم لك ئيبنلا

 هديب ُهيْدَه رحت نم باب

 َركذو - نأ نع هبال يبا نع توبا نع تيعو اند واكب نب ليك انذع -_ ۲

 نجلا نيشبك ةنيدملاب یخضو ¢ ًامايق ِنْدُي عبس و هديب لِي خيبنلا رحّتو) :لاق ثيدحلا

 .[1801 316451١89 ۱٤٥۷ ۱۵٤۸ :ثيدحلا رظنا] . «ًارّصّتخم « نیترقأ

e 

 ةدّبَقُم ٍلبإلا رحن باب ۸

 : لاق ٍريبُج نب دايز نع سنوي نع عيَرز نب ديزي انثَّدح ةملسم نب وللا دبع انثّدح ل ١ا/ا*

 ةدّيقُم امايق اهنعبا : لاق « اهُرِحنَيهَننَدَي َحانأ دق ٍلُجر ىلع ىتأ امهنع هللا يضر َرمع َنبا ٌتيأر»
 . اذللك ل ر

 ر و ا

 ةمئاق ِنْذُبلا رحن باب-۹

 : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو . الك دمحم َةَّلس : امهنع هللا يضر َرمع نبا لاقو

 .ًامايق € ّفآَوَص

 0 ا ا 1

 لَخَم الف aE س و راهب لعجف تلحار بكر عبضأ

 ريتا يشع فلا يحمر ا ايلا ا َرَمأ ةكم

 «نیترقأ ٠ :ثيدحلا رظنا] ١٠١۵۱۱٥٤۸) ۱0٤۷ 1655 › ۱۰۸۹ ؟1ل١[.



 هللا يضر كلام نب سنأ نع َةبالق يبأ نع َبويأ نع ليعامسإ انثَدح ٌدَّدسُم انثّدح- 6

 َبويأ نعو . «نيتعكر ةفيَلُحلا يذب رصعلاو « ًاعبرأ ةنيدملاب َرهّظلا لي عيبنلا ىلص» : لاق هنع

 Ra SS :هنع هللا يضر سنا نع لجر نع

 .«ةّجحو ةرمعب لهآ ٌءاديَبلا هب ثّوَتسا اذإ ىتح

 ١[. الا ة ءكالا7 ۱00۱, 031١89 61١645ا231١64 1١١44 : ثيدحلا رظنا]

 ًائيش يدها نَم رازَجلا ئطعُي ال باب- ٠٠
 e ۰ : لاق نام اك ۱۷۱1٦

yyن0 ينرمأ مث  

 ۱۷١۷[. :ثيدحلا رظنا]

 نع ىليل يبأ ِنب نمحرلا ٍدبع نع ٍدهاجم نع ميركلا بع ينثّدحو ٌنايفس لاق- م 5
 يف ًائيش اهيلع يطعأ الو « ٍندبلا ىلع موقأ نأ هلي ئيبنلا ينرمأ» : لاق هنع هللا يضر ٌيلع
 ۱۷١۷ 2 ۱۷١١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهترازج

 يذّهلا يولجب ٌقّدصتُي باب 0١

 ملسم نب نسحلا ينربخأ :لاق جیَرُج ٍنبا نع ىبحي انّثَدح ٌدّدسم انثدح لح 117

 يضر يلع َّنأ ةربخأ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع َّنأ امهربخأ ًادهاجم لأ ُيرّرجلا ميركلا ُدبعو

 اهدولُجو اهّموحل اهّلك ُهَندُب مقي نأو « هِنْذُب ىلع موي نأ ُهَرمأ ايب يبنلا َّنأ» : هربخأ هنع هللا

 . ايش اهترازج يف يطعُي الو < اهلالجو

 .[م «۱۷۱١ ١۷١١١ ۱۷۰۷ :ثيدحلا رظنا]

 ندّبلا لالجب ٌقَّدصتُي باب- ۲

 ينثدح : لوق اذهاجتم تحس لاق املس يبأ نب ُتفيَس انثّدح ميعُت وبآ انئّدح لح ۸

 اهموحلب ىنّرمأف < « ةنّدب ةئم يك ئبنلا ىدهأ» : لاق ٠ ةثّدح ُهنع هللا يضر ًايلع َّنأ ىليل يبأ نبا

 . «اهتمّسقف اهدولجب مث « اهتمّسقف اهلالجب ينرمأ مث < ‹ اهثمَسَقَف

 .[١ال7١1.م1الا1 5011/15 18/017 : ثيدحلا رظنا]



  ۲۵٠جحلا باتك- 1٥

 ییا طل قدي ْرَهْطَو ایسی و لرش ال نأ ٍتيبْلا ام مبهر اتوب ذو ب باي ۳
 ا رم لڪ کو الا ڪر كوا جاب الآ ف نوا دخلا کک

 نم مهر ام لع ت E أ يف هلل هل مسا اور كح مهل ميم اود هش ١ قع د قع جف ل
 مهدودناوف ويلو مهاويل منو يلا سالا موطأ و ابن أوك ينمتألا ٍةَميهَب موال رخام oS کے j سا 1 سوو م

PE POD E RE و 

 ١"[ - 55 :جحلا]

 قّدصتُي امو ندّبلا نم ٌلكأَي ام باب 4

 ديصلا ءازَج نم لكي ال :امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان ينربخأ :هللا ديبع لاقو  a eفلا ألا  eو ھا هج 24

 . ةعتملا نم معطُيو لكأي :ٌءاطع لاقو . كلذ ئوس امم ٌلكؤُيو رذّتلاو

 يضر هللا دبع َنب راج عمس ءاطع انثّدح جيرُج نبا نع ىبحي انّ ٌدَدسُم انثّدح 8

 اولك : لاقف لي ئيبنلا انل َصخَرف « ينم ثالث قوف انندُب موحُن نم ُلكأن اتك : لوقي امهنع هللا

 .ال :لاق ؟ةنيدملا انئج ىتح لاقأ : ءاطعل ٌثلق .؛انْدّوّرَتو انلكأف « اودّوّرَتو

 ٠ 5474 « ٠١٦۷[. ۲۹۸۰ : يف هفارطأ_ ۱۷۱۹ ثيدحلا]

I URL BEES EENهرمع دج  

 يذ نم َنيقب سمخل ةي هللا لوسر عم انجرخ» : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتعمس : تلاق

 اذإ يده ةعم ْنكي مل نم ب هللا لوسر َرمأ ةكم نم انوّنَد اذإ ىتح « محلا آلإ ىَرَن الو ةدعقلا

 ُتلقف « ٍرقب محلب ٍرحنلا موي انيلع َلِخّدَف : اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاق . لحي مث ٍتيبلاب ٌفاط

 :لاقف مساقلل ثيدحلا اذه ٌثركذف : ییحی لاق .«هجاوزأ ع حلا عبذ ا

 .ههجو ىلع ثيدحلاب كأ

«1071 107° (I00 COA <10 اال (F14 CTY لكك 27٠6 25954 [ثيدحلا رظنا: 

.[1Y°4 110° الخ 0۹1۲ 

 قلحلا َلِبق حبّذلا باب 6

 نع َناذاز نب ٌروصنم انربخأ جيشه انثَّدَح بشوح نب هللا دبع نب ٌدمحمانثّدح _ 0١
 هوحنو ّحَبْدَي نأ لبق قلَح نّمع لَك ئبنلا لئُس» : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ٍءاطع

 .[84 :ثيدحلا رظنا] . جرح ال « جرح ال :لاقف



 جحلا باتك- 0 ٤٦

 ِنبا ٍنع ِءاطع نع عيفُر ِنب زيزعلا ٍدبع نع ركب وبأ انربخأ نسوي نب ٌدمحأ انثدح دح _- - ۲

 لاق . جرح ال :لاق « يمرأ نأ لبق ُترُز : لك عيبنلل ٌلجر لاق» :امهنع هللا يضر سابع

 لاقو . «جّرح ال :لاق ٠ يمرأ نأ لبق ُتحبذ :لاق . جرح ال : لاق « َحبذأ نأ لبق ٌتقلَح

 .ةكو يبنلا نع امهنع هللا يضر ساع نبا نع ءاطع ينربخأ ميت نبا نع ٌيزارلا ميحرلا بع

 ناف لاق . يو يبنلا نع نع يانغ نبا نع ءاطغ نع بت نبا يتاح : یحی نب مساقلا لاقو

 نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍريبُج نب ديعس نع ميئ نبا اندح ٍبيَهُو نع ُةارأ

 هنع هللا يضر رباج نع ِءاطع نع ٍروصنم نب ِداَبَعو ٍدعس نب سيق نع ڏاَمَح لاقو . ايب يبنلا

 .[1971 85 :ثيدحلا رظنا] . دي عوبنلا نع

 سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انَثَّدح ىلعألا دبع انّنَدح ىتشملا نب دمحم انثدح لح - 077
 :لاق . جّرح ال :لاقف « ُثيسمأ ام دعب ُتيِمَر :لاقف لي ئيبنلا لثُس» :لاق امهنع هلا يضر

 .[1777 01171١0814 :ثيدحلا رظنا] .«جّرح ال :لاق « رحنأ نأ لبق ٌتقلَح

 باهش ِنب ِقراط نع ملسم ِنب سيق نع ًةبعش نع يبأ ينربخأ : لاق ُنادبع انثّدح -761

 :لاقف ءاحطجلاب وهو ةي هللا لوسر ىلع ُتمِدَق» :لاق ٌهنع هللا يضر ىسوم يبأ نع

 لاق . دالك ئبنلا ٍلالهإك ٍلالهإب كيبل :ُتلق ؟تللهأ امب :لاق . .معن : : تلق ؟َتْجَجحأ
 ثلفف سيق ينب ِءاسن نم ةأرما ُثيتأ مث .ةورَملاو افّصلابو ٍتيبلاب فط قِلَطنا ٠ تنسحأ

 هل هترکذف « هنع لا يضر رمع ةفالخ ىتح سالا هب يتفأ تنكف ٠ . جحلاب ثللهآ مث « يسأر

 نإف ل هللا لوسر َهَنُّسب دخان نأو « مامتلاب انرُمأي هنإف هللا باتكب ذخأن نإ :لاقف

 ٠٠١١۹ « ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «هّلجَم يذلا علب ىتح َلِحَي مل كيلا لوسر

 قلَحو مارحإلا دنع ُةَسأر َدَّبَل نم باب 7

 هللا يضر ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ نسوي ُنب هللا دبع انئّدح - ١

 : لاق ؟َكِترمُع نم نأ للحت ملو ٍةرمُعب اوُلَح سانلا َنأش ام وللا لوسر اي» : تلاق اهنأ مهنع

 ٠٦۹۷[ 21555 :ثيدحلا رظنا] . ؟ًرحنأ ىتح لحأ الق « ىذه ُتدّلقو يسأر ٌتدڳل ينإ

 ٍلالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا باب - ۱۲۷

 هللا يضر َرمع نبا ناك : عفان لاق ةزمح يبأ نب ُبيعش چا ناميلا و بأ اە 11095
 551٠١ 441١٠[. : يف هافرط_ 1١777 ثيدحلا] . (هتّجَح يف ةي هللا لوسر قّلح» :لوقي امهنع



 ٥ جحلا باتك- 1۷

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انئّدح - 1

 هللا لوسو اي َنيرٌصَقُملاَو :اولاق :٠ َنيِقَلَحُملا محرا مهلا : :لاق كي اللا لوسر َّنَأ» :امهنع

 لاقو .«نيرصقملاو : لاق « هللا لوسر اي َنيرّصقملاو : اولاق . َنيقّلحملا محرا مهلا :لاق

 :عفان ينثدح هللا ٌديِبَع لاقو :لاق . (ِنيّنَرم وأ هرم َنيِقَّلحملا هللا محر» عفان ينئّدح : :ٌثيللا

 .«نيرصقملاو ةعبارلا يف لاقو»

 نع عاقغقلا نب ةرامُع اندح ٍليَضَف نب دمحم انَنَدح ٍديلولا نب شايع انثدح دح ۔ ۸

 ‹ َنيِقّلحملل فغا جهلا : دلك هلل هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةعرز يبأ

 : لاق كلغ ايلاف :ءةيرصقمللو اولاق + ٌنيفلَحْملل فغا هللا : لاق ر
 e و

 هللا دبع نأ عفان نع َءامسأ نب ٌةيريَوُج انثدح َءامسآ ِنب ٍدمحم نب وللا دبع انئدح ّدح ۹

 .«مهضعب رّصقو هباحصأ نم ٌةفئاطو ةي غيبنلا قلح» : لاق

 ثيدحلا رظنا] : 2315590015079 7042001١597 ١[.

VTسابع نيا نع سوؤاط نع ماش نب نسحلا نع برج نبا نع وصاح وي انئح-  

 ٍصَقْشوب اي هللا لوسر نع ُترَّصق» : لاق مهنع هللا يضر ةيواعُم نع

 ل

E E es 11۳1۱ 

 اوفوطت نأ هب ا : لاق امهنع هللا يضر ٍساّبع نبا ٍنع ٌبيرُك

 ٠١٤١ 2 ١5590[. :ثيدحلا رظنا] . «اورصقي اواو اول هذ ‹ ةورملاو افصلابو ِتيبلاب

 ٍرحنلا موي ةرايٌرلا باب-۹

 . «ليللا ىلإ ةرايزلا وأ للك خيبنلا َرَخأ» : مهنع هللا يضر سابع نباو ةشئ ةشئاع نع ٍريِبَزلا وبأ لاقو

 مايأ َتيبلا روزي ناك ةي عيبنلا نأ» : : امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍناَسَح يبأ نع ڙکذُيو

 3 ا هه

 هللا يضر َرمع نبا نع عفان نع هللا ٍديِبُع نع ٌنايفس انَّّدح ميعُت وبأ انل لاقو - ۲



 جحلا باتك- © ۸

 ةعفرو .رحنلا موي :ينعي .«ىنم يتأي مث « ليقّي مث « ًادحاو ًافاوط فاط هنأ) :امهنع

ers و 

TT EE ناسخوا 

 هللا لوسر اي :ٌتلقف < « هلطأ نم لدعزلا ديت هاهم هلك هردلا دارآف ءةيفَص تفاح رجلا

 .«اوجُرخا :لاق . رحنلا موي تضاف هللا لوسر اي :اولاق ؟يه انتسباح : لاق « نضئاح اهنإ

 . «رحنلا موي ٌةيفَص تّضافأ» : اهنع هللا يضر ًةشئاع نع دوسألاو َةورُعو مساقلا نع رَكْذُيو

 »1011 > 101° )1001 COA (C10۱1) تل CTI اللا CTI للدول € :ثيدحلا رظنا]

  (110° CTA (C0۹۲اطلالات 1١لا ١[.

EG ا ys 

  eتدخلا ظا 500"

  Voسابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ اند عير نب ُديزي انّنَدح هللا لبع نب عولع انئّدح ۔

ES : لوقيف ئنمب رحّنلا موي لأب لي ئبنلا ناك» :لاق امهنع هللا يضر 

 لاقف ¢ ا ام دعب ٌتيِمَر :لاقو .جرح الو حبذا : لاق 34 حبذا نأ لبق ٌتقلح : : لاقف :

 ۸٤ ۰ ۱۷۲۱ ‹ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۳٤[. :ثيدحلا رظنا] . جرح ال

 ةرمجلا دنع ةّبادلا ىلع ايتفلا باب-١

 نع ةحملط ِنب ىسيع نع باهش نبا ِنع كلام انربخأ تفسوي نب لا دبع انئالح 17

 مل : لجر لاقف « ُةنولأسي اولعجف عادولا ٍةجَح يف فقو ال هللا لوسر لأ : ورمع نب هللا دبع

 نأ لبق ترحنف ْرُعشأ مل :لاقف رخ ءاجف . جرح الو خبذا : لاق « َحبذأ نأ لبق ٌتقلحف ْرُعشأ
 لعفا :لاق الإ َخَأ الو مق ِءيش نع ذئّموي لئس امف « جرح الو مرا : لاق « يمرآ

 ١۸۳ ٠١٤[. :ثيدحلا رظنا] .«جّرح الو

 نع ٰيرهڙلا ينٿدح جيَرُج نبا انٿدح يبأ انٿدح ٍديعس نب ىبحي نب ديعس انثّدح - 10

 لك يبلا دهش ُهنأ» :ةثدح هنع ُهللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ةحلط نب ىسيع



 ۹ جحلا باتك- 8

 تنك :لاقف ُرخآ ماق مث « اذك َلبق اذك َّنأ بح ٌتنك :لاقف ٌلجر هيلإ ماقف رحنلا موي ُبْطخي
 لاقف « كلذ ءابشأو « يمرأ نأ لبق ثرحن « رحنأ نأ لبق ٌتقلح « اذك لبق اذك َّنأ ُبسحأ

 .(جرح الو لعفا : لاق الإ ٍءيش نع ئوي لس امف « ّنهّلك ّنهل جرح الو لعق : ايب خيبنلا

 ۱۷۳١[. 203175 2 ۸۳ : ثيدحلا رظنا]

 نع حلاص نع يبأ انثَّدح ميهاربإ نب ُبوقعَي انربخأ :لاق قاحسإ انثّدح ۸
 ل ل ا ل اعل ب ا ا

 . ٌيرهّزلا نع ْرمعَم ُةعبات . «ثيدحلا ركذف . . هتقان ىلع لَك هللا لوسر َفقو» : لاق امهنع

 .[١الالال ء ۱۷۳۹ ۰ ۱۲١ ‹ ۸۳ : ثيدحلا رظنا]

 يذم َمايأ ةبطُخلا باب ١

 الد َناوْرَع نب ٌليضف انّنَّدح ديعس نب یحی ينئّدح هللا ٍدبع نب مولع انثدح 64
 :لاقف رحتلا موي سانلا بطخ ةي هللا لوسر َّنأ» : امهنع للا يضر سابع نبا نع ٌةمركع
 :لاق . مارح ٌدلب :اولاق ؟اذه لب أف :لاق . مارح موي :اولاق ؟اذه موي يآ « ُنمانلا اهيا اي

 ٌمارح مكيلع مكّضارعأو مكلاومأو مكءامد نإف :لاق .مارح ُرهش :اولاق ؟اذه رهش يف
 :لاقف ٌةّسأر عفر مث . ًارارم اهّداعأف . اذه مكرهش يف « اذه مكدلب يف « اذه مكموي ةمرُخك

 اهّنِإ « هديب يسفن يذلاّوف : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ؟ُتّْلب له مهلا ؟ُتْْلَب له مهلا
 باقر مكضعب ُبِرْضَي أ ًأرامُك يدعب اوعجرت ال « َبئاغلا ُدهاشلا ْغِلبملف تم ىلإ هتيصول

 ۷٠۷۹[. :يف هفرط_ ۱۷۳۹ ثيدحلا] . (ضعب

 يز نب باج ٌتعمس :لاق ورمع ينربخأ :لاق ٌةبعش انثَدح َرمع نب ُصْفَح انثّلح - 0

 نبا ةعبات . تافرعب ُبْطْخَي لكي عيبنلا ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٌتعمس : لاق

 !oAoT cc OA* EAE]. : : يف هفارط ٠۷٤١ ثيدحلا] ٠ قرم نزع ع

 :لاق َنيريِس نب ٍدمحم نع ق اند ٍرماع وبأ انلدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح دح_- ١

 نمحرلا ٍدبع نم يسفن يف لضفأ ٌلُجرو ةركب يبأ نع ةركب يبأ نب نمحّرلا دبع ينربخأ
 :لاق ٍرحنلا موي لكي ئيبنلا انبطخ» :لاق نع هللا يضر ًةركب يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ُديمُح

 : لاق « همسا ريغب هيمسُيس هنأ اننظ ىتح تكسف .ُملعأ هلوسرو هللا : انلق ؟اذه موي يأ َنورذتأ

 اننظ ىّتح تكسف « ُملعأ ةلوسرو هللا :انلق ؟اذه رهش يأ :لاق .ىلب :انلق ؟رحنلا موی َسيلأ

 هللا :انلق ؟اذه دلب يأ :لاق .ىلب :انلق ؟ةّجحلا وذ َسيلأ :لاقف « همسا ريغب هيمسُيس هنأ
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 :انلق ؟مارحلا ةدلبلاب ثسيلأ : لاق « همسا ٍريغب هيمسُيس هنأ اننظ ىتح تكسف « ٌملعأ ةلوسرو

 مكِلَب يف اذه مكرهش يف اذه مكيوي ةمزُحك مارح مكيلع مكلاومأو مك ًءامد َّنِإف :لاق . ىلب

 ُدهاشلا عبي ٠ ذَهشا مهلا :لاق .معن : :اولاق ؟ُتْعّلِب له الأ < مكبر نوقلت موي ىلإ اذه

 .«ضعب باقر مكّضعب ُبِرضيًاراّفك يدعب اوعجرت الف « عماس نم ىعوأ ْغّلبُم برف « بئاغلا

 ٦۷ « ٠٠١[. : ثيدحلا رظنا]

 نع ٍديز نب دمحم نب مصاع انربخأ َنوراه نب ُديِزَيانئَدح ىتثُملا نب دمحم انثدح 1

 هللا : ارلاق ؟اده ور ىنمب ب ئبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع هيب

aملعأ ةلوسرو هلا : اولاق ؟اذه ٍدلب يأ نوردتفأ . مارح ٌموي اذه نإف :  » 

 :لاق . مارح ٌرهش :لاق « ملعأ ةلوسرو هللا :اولاق ؟اذه رهش يأ نوردتفأ . مارح ٌدلب :لاق

 0 م E ان د اي سلا

 کک امهنع هلا ی ر ا نع اناث ير ١ زاغلا نب ماشه لاقو «اذه مكيلب

 قفطف .ربكألا محلا موي اذه :لاقو « اذهب جح يتلا ٍةّجحلا يف ٍتارمّجلا نيب رحنلا موي

 . «عادّولا ٌةّجح هذه : اولاقف سانلا َعّدوو . ذهشا َمهّللا : لوقي اب ئبنلا

.[V‘VV ec تلت VA O CTI OEY co EE ° يف هفارطأ : ٠٣ ٠۷ثيدحلا] ٤١ 

iS اسم و كل 

 :Ie يس .ح ا ا

 نعول دیش ينزخأ عرج أل ترعآ رک ئ محم اند سومی اب نذح ١

 .ح . . ّنذأ لك ئبنلا ّنأ» : امهنع هللا يضر َرمع نبا ٍنع عفان

 .[ ١79/47 2 1775 : ثيدحلا رظنا]

 نع عفان ينثدح : لاق وللا ٌديِبع انثدح يبأ انّنّدح ريمن نب هللا ٍدبع نب دمحم انئّدح -

 ىنم يلايل ةكمب َتيبيل هك جيلا َنذأتسا هنع هللا يضر سابعا نأ" : امهنع هللا يضر ٌرمع نبا

 .ةرمض وبأو دلاخ نب ع ةماضأ وبأ ةعبات . «هل َنذأف « هتياقس لجأ نم

 ثيدحلا رظنا] : ۱١۳۴ ١ ۱۷٤۳ 2 7244 ١[.

 n لي < المو 71١ و 3
 .لاوزلا دعب كلذ دعب ىمرو « 'ىحض رحنلا موي ةي عوبنلا ىمر :ٌرباج لاقو



 ٥ جحلا باتك- ١

 : امهنع هللا يضر َرمع نبا ثلأس» :لاق ٌةَرَبو نع ٌرَعسِم انَنَدح مع وبأ انئّدح لح 55

 « ٌنيِحَتَت انك :لاق « َةلأسملا هيلع ٌتدعأف .ةمْراف َكمامإ ىمر اذإ :لاق ؟ٌرامجلا يمرأ ىتم

 . «انيمَر سمشلا ِتلاز اذإف

 E دا يو تاس

 نم اهنومزي اسان نإ « نمحرلا ع ابأ اي ف لا نطب ا بع یا لاق ديزي
 ت

 . (ِةلكَع ة ةرقبلا ةروس هيلع ْتَلِنَأ يذلا ُماقَم اذه « ٌةريغهلإ ال يذلاو : لاقف « اهقوف

 . اذهب شمعألا انثَّدح ٌنايفس انّئَّدح :ديلولا نب هللا دبع لاقو

 .[1760 0 11/49 ۱۷٤۸ : يف هفارطأ ١7/57 ثيدحلا]

 ٍتايصح عبسب ٍرامجلا يمر باب ١

 . لك ئبنلا نع امهنع هللا يضر رمع ُنِبا ةركذ

V۸ٍنب نمحرلا دبع نع ميهاربإ نع مكحلا نع ٌةبعش انثدح رمع نب صفح انئذح  

 نع نمو هراسَي نع َتيبلا لعج ائربكلا ةرمجلا ىلإ ىهتنا هنأ : هنع هللا يضر هللا دبع نع ديزي

 . ذالك ةرقبلا ٌةروس هيلع ْتَلْزنَأ يذلا ىمر اذكه : لاقو عيسي ىمزو ب

 ۱۷٤١[. : ثيدحلا رظنا]

 هراسَي نع تيبلا ّلعجف ةبقعلا ةرمج ىمر نَم باب ۷

 هنأ : ديزي نب نمحرلا ٍدبع نع ميهاربإ نع مكحلا انّنَدح ةبعش انئّدح مد انئّدح لح 8

 نع َتيبلا لعجف « ٍتايّصح عبسب ىربكلا ةرمجلا يمر ُهآرف هنع هللا يضر دوعسم نبا عم جح

 .«ةرقبلا ةروس هيلع ْتَلنَأ يذلا ُماقَم اذه : لاق مث هنيمي نع ىنمو هراسي

 ثيدحلا رظنا] : ۱۷٤١ « ۱۷٤۸[.

 ٍةاصح لك َعم ُرّيكُي باب
 . لكي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا ةلاق

 ىلع ٌلوقي ّجاَجَحلا ٌتعمسا» :لاق ٌشمعألا انئَّدح ٍدحاولا ٍدبع نع ٌدّدسم انثّدح _ ٠
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 ُركذُي يتلا ةروسلاو « َنارمع لآ اهيف ٌرَكذُي يتلا ةروسلاو . ةرقبلا اهيف ْدَكذُي يتلا ةروُشلا : ربنملا
 عم ناك ُهنأ ديزي نب نمحرلا ٌدبع يّثَّدح :لاقف ميهاربإل كلذ ٌتركذف :لاق « ءاسنلا اهيف

 ةرجشلاب ىذاح اذإ ىتح « ّيداولا ّنطَبتساف < ةبقعلا ةرمج ىمر َنيح هنع هللا يضر دوعسم نبا

 هلإ ال يذلاو  انهاه نم : :لاق مث « ةاصح لك عم یک ٠ ٍتايّصح عبسب ىمرف اهّضرتعا

 .[11759 ۰ ۱۷۴٤۷ ۰ ۱۷٤۸ : ثيدحلا رظنا] . نل ةرقبلا ةروس هيلع ٌتَلزنأ يذلا ٌماق ُهريغ

 فقَب ملو ةبقعلا ةرمج ىمر نم باب
 . لَ ئبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا ُهلاق

 ٌلِهسُيو ةلبقلا َلبقتسُم ٌموقَي ِنيَتَرمجلا ىمر اذإ باب - ٠
 نع ّيرهُلا نع سنوي اندح ىبحي نب ٌةحلط انَندح ةبيش يبأ ُنب نامثع انئدح _ ۱

 ر ىلع زاكي تايضح عيس اينذلا# ةرمجلا يمري ناك ُهنأ» :امهنع هللا يضرّرمع نبا نع ملاس

 * لب عقرب ورع لبو« اليوط موك ليلا نسم وق لوا ىلح ادب عن «زابتخ لك
 ليوط ٌموقيف ٠ ةلبقلا َليقتسم ٌموقيو لهتسيف ٍلامشلا تاذ ذحأي مث a يري

 فقي الو « يداولا نطب نم ةبقعلا ٍتاذ ةرمج يمري مث « ًاليوط ٌموقيو ِهيَدي عفريو « وعدو
 . «هلعفي الب يبنلا ُثيأر اذكه : لوقيف ٌفرصني مث « اهّدنع

 ثيدحلا]  ۱۷١۱يف هافرط_ : ١7/57 « ۱۷١۳[.

 ىطسؤلاو اينذلا ةرمج دنع ٍنيَديلا عفر باب- ١
 ديزي نع سنوي نع َناميلس نع ىخأ ىنثَّدح : لاق هللا دبع نب لیعامسإ انئّدح- ۲

 ةرمجلا يمري ناك امهنع ُهللا يضر َرمع نب هللا دبع َّنإ» :هللا ٍدبع نب ملاس نع باهش نبا نع
 ةلبقلا لوقت موقيف « لهي مدفعي مث « ةاصح لك رثإ ىلع بكي مث ٠ ٍتاّيصح عبسب ايدل

 لامشلا َتاذ ٌدخأيف < كلذك طشؤلا ةرمجلا يمري مث .هيدي عفريو وعديف « ًاليوط ًامايق

 ةبقعلا ٌتاذ ةرمجلا يمري مث .هي هي دي عفريو وعديف « ًاليوط ًامايق ةلبقلا َلبقتسُم موقيو « ٌلهْسْيف

 ردع هل ارو ارادوا لوقيو « اهّدنع ٌفقي الو يداولا نطب نم

 ٠۷١١[. :ثيدحلا رظنا]

eT 
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 مث ٠ ةاصحب یمر املك رکی « ٍتايّصح عبسب اهيمريىنم دجسم يلت يتلا ة ةرمجلا ىمر اذإ ناك

 ةرمجلا يتأي مث .ٌفوقُولا ليطُي ناكو « وعدي هيدي ًاعفار « ةلبقلا لبقتسُم فقوف اهّمامأ مدت

 يلي امم ٍراسيلا تاذ ٌردحني مث ؛ ةاصحب ىمر املك ريكي « ٍتايّصح عبسب اهيمريف ةيناثلا

 ا ةرمجلا يتأي مث . وعدي هيدي ًاعفار ةلبقلا َليقتسُم فقيف « يداولا

 ٌتعمساا : يرهُزلا لاق .«اهدنع ُفقي الو ٌفرصني مث « ةاصح لك دنع ُرّبكي « ٍتايّصح

 دلعي نع نا ناك للك ئيبنلا نع هيبأ نع اذه لثم ثّدحي هللا دبع َنب ملاس

 :ثيدحلا رظنا] ۱۷١١ . ١7/07[.

 ةضافإلا لبق قلحلاو « رامجلا يمر دعب بيطلا باب- ۳

 هابأ عمس هنأ مساقلا نب نمحرلا دبع انّثَدح نايفس انثَدح هللا دبع نب ٌولع انثدح دح _ ۴

 الگ هللا لوسر تبّبط» : لوقت : اهنع هللا يضر ةشئاع ٌثعمس : لوقي - هنامز لهأ لضفأ ناكو -

 .(اهيدي ثطّسَو . ٌفوطي نأ َلبق ٌلحأ َنيح لحلو « مرحأ َنيِج نيتاه ّيديب

 ٠١١۹[. :ثيدحلا رظنا]

 عادولا فاوط ب تايد ١غ

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع سوواط ِنبا نع ٌلايفس انثدح دسم انثّدح 0

 . «ضئاحلا نع فخ هنأ الإ « تيبلاب مهدهع ُرخآ وکی نأ ةرساتلا رمأ» : لاق

 1۴۲۹: ىيدحلا ظنا

 نأ ةداتق نع ِثراحلا ِنِب ورمع نع بهو نبا انربخأ جَرفلا نب , غبصأ انثدح دح د ۱۷۹۹

 مث 3 ًءاشعلاو برغملاو َرصعلاو َرهظلا ىلص ايب يبنلا نأ : هح هنع هللا يضر ِكلام َنب َسنأ

 نع ٍديعس نع ٌدلاخ ينئَّدح ُثيللا ُةَعبات . وب ٍفاطف تيبلا ىلإ بكر مث « ٍبّصحملاب ةدقردقر

 .[117515 : يف هفرط_ ١757 ثيدحلا] . للك يبنلا نع هثّدح هنع هللا يضر ِكلام َنب ّسنأ َّنأ ةداتق

 تضاف ام ّدعب ٌةأرملا تضاح اذإ باب. ٥

 نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ُكللام انربخأ فسوي نب لا دبع انئدح د

 كلذ تركذف ٠ ثضاح للك يبنلا جوز يح تب ةيفص َّنأ» :اهنع هللا يضر ةشن ةشئاع

 . «ًاذإ الف :لاق ٠ تضافأ دق اهنإ :اولاق ؟يه انتسباحأ : لاقف اي هللا لوسرل

 :ثیدحلا رظنا] ۲۹٤ ‹ ۰2 ‹ ۳۱7 ۳1۷ ۳۱۹ ۲۸ 1017 01۸ 1007» ۱07°» 1071»

.DIVTYT CVT لا دلل CTA (C0۲ 
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 :ةمركع نع بويأ نع ٌداّمح انثّدح ِنامعُتلا وبأ انثّدح_ ١704-4

 ال :اؤلاق دفنت“ مهل لاق ٠ ثضاح مث تفاط ةأرما نع امهنع ُهللا يضر ساع َّنبا اولأس

 ناكف ء اولأسف ةنيدملا اومددقف . اولَسف ةنيدملا متمِق اذإ : لاق « ٍديز لوق ٌعَدنو َكِلوقب دخان

 . ةمركع نع ةداتقو ٌدلاخ هاور . «ةيفص ٌثيدح ثّركذف « ٍمِيَلُس َّمأ اولأس نميف

 هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع سوؤاط نبا انثَّدح ٌبيهُو انّئَّدح ملسم انثّدح- ٠۰

 ٠۷٠١[. , 898 :ثيدحلا رظنا] . «ثتضافأ اذإ َرِفنت نأ ضئاحلل ّصخحُر» :لاق امهنع

  0١الك ئبنلا نإ :ٌدعب لوقي ةتعمس مث « ُدِفَنَت ال اهنإ :ٌلوقي رمع نبا تعمسو» :لاق '

 :ثيدحلا رظنا] . ؛ٌّنهل صخر ۳۳١[.

 ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع ةناوع وبأ انَثّدَح نامعا وبآ انثدح- 1۷1۲

 ِتيبلاب فاطف الك يبنلا ٌمدقف « جحلا الإ ىرن الو ال يبنلا عم انجرخ» : تلاق اهنع ُهللا يضر
 « هباحصأو هئاسن نم هعم ناك نَّم ٌفاطف يذلا ةعم ناكو « َّلِحَي ملو ةورملاو افَّصلا َنيِبو

 ةليل ناك اًملف . انجح نم انكسانتم انكسنف « يه تّضاحف « يدها هعم نكي مل نم مهنم ّلَحو

 تنك ام :لاق . . يريغ ةرمعو حب عجري كباحصأ لك هللا لوسر اي : تلاق رفنلا ةليل ةبّصحلا

 « ٍةرمُعب يلهأف ٍميِعّتلا ىلإ ِكيخأ حم يجكرخاف : لاق .ال :تلق ؟انمدق يلايل ٍتيبلاب نيفوطت

 ٌتضاحو . ةرمُعب ُتللهأف ٍميعَتلا ىلإ نمحرلا ٍلبع عم ثجرخف .اذكو اذك ّناكم ِكّدعوَمو

 ؟رخنلا موي ٍتْفُط ٍتنك امأ « انٌيَسياَحل كنإ « ىقْلَح ىرْفَع : للك ئبنلا لاقف « ىح ُثنب ةيفص

 ةدعصُم انأ وأ « ةطبهنُم انأو ةكم لهأ ىلع ًادِعْضُم ُهتيقلف . يرفنا سًأبالف : لاق . يلب :تلاق

 :CY هلوق يف روصنَم نعڙيرج هبات . (ال :تلق» : ٌدَّدسم لاقو . (ًطبهنُم وهو

«1071 < 107° < 1007 COA (1007 COTTA CTI CTIV CPI علو CE : [ثيدحلا رظنا 

.[IVoV cVVTT < 1V1° (1۷°40 10° ا ا لا 

 جطبألاب ٍرفْثلا موي ّرصعلا ىَّلص نَم باب- 5
 نع ئروتلا ناف اند تسوي نب قاحسإ ادع ىكملا نب دمحم اخ 1/5

 ىلص َنيأ ةئ يبنلا نع ُهَتلَقَع ءيشب ينزبخأ : ET : لاق ٍعيَفُر نب زيزعلا دبع

 امك لَعفا « حطبألاب : لاق ؟رفنلا موي رصعلا ىّلص َنيأف : تلق ىنمب : لاق ؟ةبورَلا موي رها

 E أ لَعْفَي

 َّنأ ثراحلا نب ٌورمع ينربخأ : لاق ٍبهَو نبا انثَّدح بلاط نب ٍلاعتملا دبع انئّدح- 65



 0 جحلا باتك- ©

 او لا لسا : هنأ يب يبنلا نع هح هنع هللا يضر كلام نب سن نع ُهئّدح ةداتق

 [19/55 :ثيدحلا رظنا] . اهب فاطف ِتيبلا ىلإ بكر مث «ٍبَّصحُملاب ةدقَر َدقرو ًءاشعلاو برغملاو

 بّصحُملا باب ۷

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌنايفس انّتَّدح ميعُن وبأ انثّدح _- ٥
 . حطبألاب ينعي «هجورخل حمس َنوكيل للي ئيبنلا ةلزتي لزنم ناك امّنإ»

 هللا يضر ساع نبا نع ِءاطَع نع ٌورمع لاق نايس انّنَّدح هللا دبع نب عولع انثّدح - 5

 . (ِةكَع شا لوسر ُهَلزنٌلِزَنَم َوه امّنإ ¢ ءيشب ٌبيصحَتلا سيلا : لاق امهنع

 ةكم َلُخدَي نأ لبق ٌىوُط يذب ِلوْزُدلا باب
 ةكم نم َعّجر اذإ ةفيّلُحلا يذب يتلا ٍءاحطَبلاب ٍلوزّتلاو

 ١ : عفان نع ةبقُع نب سوم انّثّدح ةرمَض وبأ انتدح ٍرِذُملا نب ميهاربإ انثّدح لح ل2 ۷

 لعاب يتلا لا نم ندي ١ ِنييَّتلا نيب ئوط يذب ُتيبَب ناك امهنع هللا يضر َرمع َنبا

 يتأيف لدي مٿ < « ٍدجسملا باب دنع الإ هت ةنقان خب مل اروتعُم وأ اًجاح ةكم مق اذإ ناكو . كم
 لص فرصتي مئ ا اعبراو اس ثالث :اعبس فوطي مث « وب ًادبّيف دوسألا َنكؤلا

 نع ٌرَدص اذإ ناكو . ةوزملاو اَّصلا نيب ٌفوطيف هلزنَم ىلإ ٌمجرَي نأ لبق قلطنَي مث « ِنيتدجَس

 .(اهب حين لكي ٌيبنلا ناك يتلا ِةفيَلُحلا يذب يتلا ء ءاحطبلاب خانأ ةرمعلا وأ جحلا

 49١[. :ثيدحلا رظنا]

 نع هللا ديبع لتس :لاق ثراحلا نب ٌدلاخ انثَّدح باهولا دبع نب هللا دبع انثّدح -_ 4
 . رمع ُنباو معو يللا لوسر اهب لزن» :لاق عفان نع هللا ٌديَبُع انثَّدحف « ٍبَّصحُملا

 ٌرصعلاو َرهظلا - ّبّصحملا ينعي - اهب يلصُي ناك امهنع ُهللا يضر ٌرمع َنبا لإ : عفان نعو
f5 مس ريب م يي 2 ع ىل  

 نع كلذ ٌركذيو « ةعجه عَجهَيو « ءاشعلا يف ٌكشأ ال :ٌدلاخ لاق برغملاو : لاق ةبسحأ -

 . اك يبنلا
 ةكم نم َعِحَر اذإ ٌىوُط يذب َلَّرْن نَم باب 48

 هللا يضر مع نبا نع عفان نع َبويأ نع ٌداّمح انثدح : ىسيع نب دمحم لاقو 2. 8

 ر يدب ف اف لخد َحبصأ اذإ ىتح < ىوط يذب تاب لبقأ اذإ ناك هنأ» :امهنع

 .[17517 ء 59١ :ثيدحلا رظنا] . «كلذ ٌلعفي ناك لي عربنلا َّنأ رك ذي ناكو . ّحبصُي ىتح اهب تابو



 جحلا ناتكس 6 ا

 ةيلهاجلا قاوسأ يف عيبلاو مسوملا َمايأ ةراجتلا باب- ١

~N - ۹سابع نبا لاق :رانيد نب ورمع لاق جيرُج نبا انربخأ مثيلا نب ٌنامثع انئّدح  

 مالسإلا ءاج املف « عاجلا يف نصل اکو زاجملا وذ ناك» : امهنع هللا يصر

 صر ےس
 4 ڪير م الضم اوعَتْبَت نأ ات مَ َسْيَلا» :ثّآزن ىتح كلذ اوهرك مهتا
 .[ 105 TA 0° o ثيدحلا] . «جحلا مساوَم يف ]۱۹۸ :ةرقبلا]

 بّصحملا َنم جالّدالا باب- ۱

Nنع دوسألا ٍنع ٌميهاربإ ينثّدح شمعألا انتدح يبأ انتدح صَْح ُنب ُرِمُع انئدح  

 لاق . مكتتياح لإ ينارأ ا bl: eT ا ةشئاع

«1031 «101° VOT 7 1 كيل CIO COTTA CPTI 6 كالا oT O0 CTC [ثيدحلا رظنا: 

.[IVTY o ا فت CVT °* ا ا (0° CIITA 10۹1۲ 

 ٍنع ميهاربإ نع شمعألا انثدح رض احم انّثَّدح دمحم يندازو : هللا دبع وبأ لاق ۲

 اًملف « « جحلا الإ ركذت ال كك وللا لوسر عم انججَرخا : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوسألا

 ىقْلح : لكي عيبنلا لاقف « ْمَيُخ ُتنب ةيفص ٌتَضاح ٍرَمَنلا ةليل تناك اًملف .َّلِحَن نأ انرمأ انمِدَق
 . يرفناف :لاق . معن :تلاق ؟رحنلا موي ٍتفط تنك :لاق مث . مكتّسباح لإ اهارأ ام « ىرْقَع

 تي ل ل ا

 .«اذكو اذك ّناكم كّدعوم :لاقف .ًاجلّدُم هانيقلف

 :ثيدحلا رظنا]  C۳۱7 2786 2795لقال 153586094 0101 ۱007» 107° > 1071»

.EIVVY «IVY سالما الل ىلا cC 1۷°. 110° CTA C10۲ 



 ۷ ةرفعلا تاك ت

 اهُلضفو ةرمُعلا بوج .ةرمُعلا باب- ١

 يضر سابع نبا لاقو . ةرمعو ةَجَح هيلعو الإ ٌّدحأ سيل :امهنع هللا يضر َرمع نبا لاقو

 ١95[. و د را امهنع هللا

 26 را ا ا

 . «ةنجلا الإ ٌءاْرَج هل سيل ٌروربملا ٌججحلاو < ايب اهل رايك

 حلا لبق رمتعا ِنَم باب- ١
 ا ل ا ا ا كوع لح _ 4

 ا ربا لاف ةمزكع لاق َسأبال : لاقف ّجحلا لبق ةرمعلا نع امهنع هللا يضر َرمع َنبا لأس

 نب ةمركع ينثّدح قاحسإ نبا نع ٍدعس نب ٌميهاربإ لاقو . اجحي نأ لبق هلك ئبنلا رمتعا

 . «هلثم . : دمع نبا تلا للاخ

 ا تلاش دلاخخ نب ةمركع لاق ٍيرُ نبا انربخآ مصاع وبأ انثّدح عیلع ب ورم انثّدح

 . «هلثم . . امهنع هللا يضر رمع

 لَك يبذل ر رمتعا مك باب

 ريبزلا نب ةورعو انأ ُتلخد» :لاق يهاجم نع روصنم نع ٌريرج اند ةبيتق انثّدح _-۵
 ا ان اذإو « ةشئاع ةرجُح > ىلإ لاج امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع اذإف « دجسملا
 رمتعا مك :هل لاق مث . . ةعدب : لاقف مهتالص نع ُةانلأسف : لاق « ىحّضلا ةالص ٍدجسملا يف

 . «هيلع درن نأ انُهركف ٠ بجر يف َنهادحإ « ًاعبرأ : لاق ؟ةلكدشلا لوسر

 .147 51 : يف هفرط_ ۱۸۷١ ثيدحلا]

 ُهاَمَأ اي :ٌةورحع لاقف ةرجحلا يف َنينمؤملا ّمأ ةشئاع َنانتسا انغوسو :لاق _- 57



 ةا تاك ۸

 ! :لوقي لاق ؟لوقي ام : تلاق ؟٠ نمحرلا ٍدبع وبأ لوقي ام َنيعمست الأ « َنينمؤملا ّمأ اي

 هر ا :تلاق . ر بجر يف ٌنهادحإ تارمع عبرأ ّرمتعا كيلا لوسر

 . طق بجر يف َرمتعا امو « ةدهاش وهو لإ ةرمٌع َرمتعا ام

 ٤١١٤[. . ۱۷۷۷ :يف هافرط_ ۱۷۷١ ثيدحلا]

 :لاقريبزلا ن نب ةورغ نع ٌءاطع ينربخأ : لاق جيرج نبا انربخأ مصاع وبأ انثّدح _- ۷

 .[10//+ : ثيدحلا رظنا] . (بجر يف ةي هللا لوسر ٌرمتعا ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتلأس»

 هنع هللا يضر آسنأ ٌتلاس» :ةداتق نع ماه انثدح ناسح نب ناخ انئّدح لح 3 ۸

 ةرمُعو « نوكرشملا ُةَّدِص ثيح ةدعَقلا يذ يف ةييَدُحلا ٌةرمُع : عبرأ : : لاق ؟ِِلَك يبنلا رمتعا

 ارا ةمينغ ْمَّسِق ذإ ةلاوعتلا ةرسغَو ‹ مهحّلاص ثيح ةدعقلا يذ يف ِليُِملا ماعلا ني

 41١[. 48: 3:55 0 ۱۷۸۰ ۱۷۷۹ :يف هفارطأ- ۱۷۷۸ ثیدحلا] . «ةدحاو :لاق ؟ي جح مك : : تلق . . نيتح

 ًاسنأ ٌتلأس» : لاق ةداتق نع ٌماّمه الح ِكلملا دبع نب ماش ِديلولا وب انئدح 4

 يذ يف ةرمعو « ةيبيدحلا ةرمع ٍلباقلا نمو « هوٌُدر ثيح كي ئيبنلا رمتعا : لر

 .[۱۷۷۸ : ثيدحلا رظنا] . E ةدعقلا

 رمتعا يتلا لإ « ةدعّقلا يذ يف ٍرّمُع عبرأ رمتعا» :لاقو ٌماّمه انَّّدح ٌةبْذُه انثّدح

Eنيتح مئانغ َمّسق ثيح ٍةنارغجلا نمو « ٍلبقملا ماعلا نمو « ةيبيدحلا نم ةترمع :  » 

 .[۱۷۷۹ « ۱۷۷۸ : ثيدحلا رظنا] . . اوتَجَح عم ةرمغو

O OCو كاوا فار زال دب  

mesل رك ا وس ياسا  

 | :لوقي امهنع هللا يضر بزاع نب َءارّبلا ثعمس :لاقو . .جحي ن أ لبق ة ةدعقلا يذ

 . «نيتَرم ححي نأ لبق ةدعقلا يذ يف يب هللا لوسر

 ٤۲۵۱] 5184151007799 ۰ ۲۹۹۸ 018515 :يف هفارطأ_ ۱۷۸۱ : ثيدحلا]

 ناضمر يف ٍةرمُك باب - ٤

 سابع نبا ثعمس :لاق ءاطع نع جيَرَج ٍنبا نع ىبحي انثدح دسم انئّذح دح

 سابع نبا اهاّمس - راصنألا نم ةأرمال ةا هللا لوسر لاق» :لوقي انربخُي امهنع هللا يضر

 ةنباو ٍنالف وبأ ةبكرف « ١ ٌحضان انل ناك :تلاق ؟انعم يُجحَ نأ ِكَعنَم ام - اها تنسف

 ةرمع نإف « هيف يرمتعا ٌناضمر ناك اذإف :لاق . هيلع ٌحضنَن احضان كرتو  اهنباو اهجوزل -

 .[1837 : يف هفرط_ ٠۷۸۲ ثيدحلا] .لاق امم ًاوحن وأ . «ٌةجَح َناضمر يف



 ٩ ةرمعلا باتک- 4

 اهريغو ةبصكلا ةليل ةرمُعلا باب- ١

 هلا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انّثَدح ةيواعم وبأ اًنربخأ مالّس نب دمحم انثّدح- ١8

 لهي نأ مكنم ٌبحأ نم :انل لاقف « ةجحلا يذ لالهل َنيِفاوُم لكي هللا لوسر عم انْجَرخ١» :اهنع
SSGىلا الراو  e 

 ةفرع موي ينلظأف « ةرمعب له نمم تنكو « جحب ٌلهأ نم انمو « ةرمعب ٌلهأ نم انمف : تلاق
 . يطشتماو ِكَّسأر يضفناو « ِكّترمع يضفرا : لاقف ا يبنلا ىلإ ثوكشف « ضئاح انو

 ةرمعب ُتللهأف « ميعنتلا ىلإ ن نمحرلا دبع يعم لسرأ ةبصحلا ةليل ناك اًملف . جحلاب يّلهأو

 قمح ONA كورك و سوو سوال سوح لحم 2794 :ثيدحلا رظنا] . (ىترمع ناكم

 عال رولا كوتا CNVoV وورظا نوار موو Ve ضخ VOY YOY نلمح

 ميعنتلا ةرمع باب- 5

 نأ سوأ َنب ورمع ٌعِمس ٍورمع نع ٌنايفس انثَّدَح هللا دبع نب ٌيلع انثدح 7 ٤

 اهَرِوعُيو ةشئاع َفدرُي نأ ُهَر رمأ كو يبنلا ّنأ» :ٌةربخأ امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 . ورمع نم ةتعمس مك « ًارمع ُتعمس :ةرم ٌنايفس لاق .«ميعتّتلا ّنم

 . ۲۹۸٩[ : يف هفرط ١785 ثيدحلا]

 نع مّلعملا بيبح نع ديجملا دبع نب باّهولا دبع انَتّدح ىّنثملا نب دمحم انئّدح- 6

 عم سيلو جحلاب هباحصأو ّلهأ يب يبنلا َّنأ» :امهنع هللا يضروللا بع نب باج ينثّدح ٍءاطع

 ٌتللهأ : :لاقف ّيْدَهِلا هعمو نميلا نم مق ولع ناكو « ةحلطو ةي يبنلا ريغ ء ْيَذَه مهنم ٍدحأ

 مث ٍتيبلاب اوفوطب ةرمُع اهولعجب َّنأ هباحصأل دذا للك عيبنلا ّنأو . لب هل هللا لوسر وب لهآ امب

 غلف طق اننا يدو عفن[ ىل :اولاتق < ئذهلا منم الإ < اولحتيو اورق

 يدهلا يعم نأ الولو ‹ تيد ام ٌتربدتسا ام يرمأ نم م تلبقتسا ول :لاقف لَك يبنلا

 املف : لاق . ٍتيبلاب فَ مل اه ربغ ٠ اهلك كلسانملا تكف ثّضاح شن ةشئاع َّنأو . ٌتللحأل

 َرمأف ؟جحلاب قلظناو ةّجَحو ةرمعب َنوقلطنتأ 2 هللا لوسر اي :تلاق :ٌتفاطو ْترُهَط

 .ٍةَجَحلا يذ يف ّجحلا دعب ثّرمتعاف « ٍميعَتلا ىلإ اهَعم جرب نأ ركب يب ّنب ٍنمحرلا بع

 هذه مكلأ :لاقف ٠ اهيمرَي وهو ةبقعلاب وهو ايب يبنلا يقل مُشْعُج نب كلام َنب ةقارُس َّنأو

 .[1191 ۱٥٦۹۸ ‹ ۱۹۷۰ ١ 01681 :ثيدحلا رظنا] . (دبألل لب « « ال :لاق ؟هللا لوسر اي ةّصاخ



aةرمعلا باتك- 5  

 يده ٍريغب جحلا دعب ٍرامتعالا باب-۷

 يننربخ ا: لاق یا وبخأ لاق ٌماشه انَثَّدح ىيحي انثّدح ىنثملا نب دمحم انثّدح دح 5

 رق ا ولا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ين الولو « َلهّْيلف ةجَحب َّلِهُي نأ ٌبحأ نمو « َلهّيلف ةرمعب لهي نأ بح نم : لك هلل هللا لوسر

 لهأ نمم ُثنكو « ٍةََّجَحِب سحب لهأ قب ينمو ا معي ا مهنملا .ةرمعب ُتللهأل ٌتيّدهأ

 ىلإ توكشف ‹ ضئاح انأو ةفرع موي ينكردأف « ةكم لخدأ نأ لبق ٌثضحف « ةرمعب

 تلخ ‹ جحلاب يلهأو « يطشتماو ِكَسْأر يضفناو « ٍكَترمع يع : لاقف كك هللا لوسر

 ّناكم ةرمعب ثلهأف « اهفدرأف « ميعنتلا ىلإ ن نمحرلا دبع يعم لسرأ ةبصَحلا هليل تناك اًملف

 ةقديص الو يده كللذ نم يش يف نكي ملو ‹ اهترمعو اهّجح هللا ىضقف : اهترمغ

 ء۹۰٥۱ ۳۰١ ۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ 119 ۱0۱1۳۲۸ ۱٦۱0۱۸ 594 :ثيدحلا رظنا] . ؟معوص الو
«VOY «10|ل ا للا ا للا للا ا حا )°۱10 ا يل  \VVYT١ الما“ >  ]. 

 ِبَصَنلا ٍرْدَق ىلع ةرمُعلا رجأ باب-۸

 نعو « ٍدمحم نب مساقلا ٍنع ٍنوع ُنببا انتدح عيَرز نب ديزي انَنَدح ٌدّدسم انثّدح ¬ ۷

 ٌردصَي « وللا لوسر اي : اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتلاق» : الاق « دوسألا نع ميهاربإ نع ٍنوع نبا

 « يّلهأف ميعنتلا ىلإ يجيخاف ِترّهط اذإف « يرظتنا : اهل ليقف ؟ِكّسنب ٌردصأو نيكس ُسانلا

 .«ِكبَصن وأ « ِكِتَقمَت رذق ىلع اهنكلو « اذك ناكمب انيتئا مث

«1071 «107° 5 01 01017 C۲۸ C۳۱۹ C۳۱۷ [للكل” "عه 2594 :ثيدحلا رظنا 

L[IYAT CIVAT cIVYY IVY IVY « VOV "كالا «YY ° «1° 110° CTA +10۹۲ 

 ؟عادولا فاوط نم ُهْنِزِحُي له جّرخ مث ةرمُعلا قاوط قاط اذإ ٍرمتعملا باب-۹

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع مساقلا نع ٍديِمُح ْنب حلفأ انثّدح ٍميَعن وبأ انثدح ۔ ۱۷۸۸

 :هباحصأل ايب ئيبنلا لاقف ٠ فرس انلّرنف « حلا ٍمْوُحو جحلا رهشأ يف جحلاب َنيلهُم انْجرَخا

 عم ناكو . E اس

 انأو لك ئيبنلا يلع لخّدف .ةرمُع مهل نكت ملف يدها رق يوذ هباحصأ نم ٍلاجرو لي خيبنلا
 :لاق « ةرمُعلا ٌتعِنُمف « تلق ام كباحصأل لوقت ٌكتعمس : تلق ؟كيكبُي ام :لاقف « يكبأ
 بتُك ام ِكيلع َبتُك « ّمدآ ٍتانب نم ٍتنأ « ِكْرِضَي الف « لاق لص :ُتلق ؟كنأش امو

 انلّرتف نم نم انرقن ىتح ٌتنكف :تلاق .اهكقّزرَي نأ هللا ىسع « ِكِتبَح يف ينوكف « ٌنهيلع



 نم اغُفا مث « ةرمُعب ٌلهتلف مركلا ّنم َكِخأب جرحا : لاقف ٍنمحرلا دبع اعدف « َبَّصحُملا

 ىدانف . .معل : : تلق ؟امتغرف : لاقف « ٍليللا ٍفوَج يف انيتأف « انهاه امكرظتنأ « امكفاوُط

 جرخ مث < ا ةالص لبق ِتيبلاب ٌفاط نّمو « ْسانلا لحتراف < هباحصأ يف ٍليحّرلاب

 . «ةنيدملا ىلإ ًاهجوُم

 »10111071 كدكع نددت داخل كملت ۳۸ ل1 ۳۱۷ لاا د ۰۲۹٤ :ثيدحلا رظنا]

CTA١لتر لالالا كلل مكوك كامل نك" ملول ند 110°  ]. 

 ٌجحلاب لعفَي ام ةرمغلاب ٌلعفَي باب- ٠

 بأ وي واعي نب , ناوفص ينئّدح :لاق ءاطع اند ماه انَدح ميت وبأ انئّدح لح 9 ۹
 وأ - يقولخلا هنآ ديلَعَو ا هج هيلعو « ةنارْعجلاب وهو لكي ئبنلا ىتأ اجر َّنأ» : هبيأ نع ينعي

 0 ؟يترمع يف حتصأ نأ ينرمأت فيك :لاقف  ٌةرفَُص لاق

 وسي ٠ لاعت :ُرمع لاقف . ئيحّولا هيلع لزنأ دقو لل يبنلا ُثيأر دق ينأ تْذِدَوو « بوب

e E aT 

 ّلخا ؟ةرملا نع لئاسلا َنيأ : لاق هنع يوس اّملف  ركبلا طيطّقك : لاق ُهّبحأو - طيطَع هل
 يف عنصت امك كترمع يف عَدصاو « ةرفصلا قتاّو َكنع ٍقولَخلا َر او

 ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ٌكجح

 » :لاق هنأ هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انثّدح- 14۰

 : ىلاعتو كرابت هللا لوق ِتيأرأ - سلا ثيدَح ٍذئموي انأو - لك يدلا جوز ةشئاعل
 ىرأ الف 4 امهِي فوط نأ هِيَ حاج الق َرَمَتَع عا أ وأ يلا ّحَح ْنَمَك لا را نم ةَوُرمْلاَو املأ

 َحانُج الف تناك لوقت امك تناك ول « الك :ٌةشئاع تلاقف . امهب َفَوَّطَي ال نأ ائيش ٍدحأ ىلع
 ةانَم تناكو « نمل َنوُنِهُي اوناك « راصنألا يف هيلا هذه ْثَلِنَأ امنإ ؛ امهب َفَرّطَي ال نأ هيلع

 اولأس ٌمالسإلا ر َءاج اًملف « ةورملاو افَّصلا َنيِب د ر نأ نوجد اوناكو قلد

 تنل َجَحْنَمَك مآ راس نم رمل الا ةإ ف 0 ىلاعت هللا لزنأف « كلذ نع ةي هللا لوسر

 جح هللا َمتأ ام» : : ماشه نع ةيواعم وبأو ٌنايِفُس داز . «ًاموي کوب نأ وی کجا راو ا وأ

 ENTE ثيدحلا رظنا] . «ةورّملاو اصلا نيب ْففَطَي مل ةَترمُع الو ٍءىرما

 ؟دمّتعملا لحي ىتَم باب- ٠ ١

 ءلوفوطيو ة رمغ اهواعجت نأ ایم احصأ كي ئبنلا َرمَأ» : هنع هللا يضر رباج نع علال

 ا ل ووصف مث

- 

589 
- 

 نأ ك2



 ةرمعلا باتگ 5 ۲

 ١ - لاق ئفوأ يب نب هللا دبع نع ليعامسإ نع ريرَج نع ميهاربإ نب ٌقاحسإ انئّدح :

 ةَوْرَملاو افَّصلا ىتأو < ٌةعم انفطو ٌفاط ّةكم لحد اًملف « هعم انئمّتعاو كي هللا لوسر ٌرمتعا

 لخد َناكأ :يل بحاص هل لاقف .ّدحأ ُهّيمرَي نأ ةكم لهأ نم ُهرتسَن انكو < ةف اهاثيتأو

 :ثيدحلا رظنا] . «ال :لاق ؟ةبعكلا 00

 « بصق نم ِةَّنَجلا يف ٍتيبب ةجيدخ اور دبل :لاق ةجيدخل لاق ام انثَّدحف :لاق 1
 .[۳۸۱۹ :ىف هفرط_ 11747 ثيدحلا] .«ِسّصَن الو هيف حص ال

 َرمع نبا انلأس» :لاق ٍرانيِد نب ورمع نع ٌنايفس اتد : لاق ٌيديّمحلا انثّدَح - ۴۳

 ؟ةتأرما يتايأ ٤ ةورَملاو اصلا َنيب ْْطَي ملو ةرمُع يف ِتيبلاب َفاط ٍلجر نع امهنع هللا يضر

 افَّصلا نيب فاطو « ِنيتعكَر ماقَملا ففلخ ىّلصو « عبس ٍتيبلاب فاطف لإ ئيبنلا م دق :لاقف

 . ؛ٌةنَسح هوسا ولا لوسر يف مكل ناك دقو « آعبّس ةورملاو

 ثيدحلا رظنا] : 27946 ۱١۲۳ ‹ ۱٦۲۷ ۱٦٤٥ ۱٦٤۷[.

 نیب ٌفوطَي ىتح اهّئَبَرقَي ال : لاقف امهنع للا یضر هللا دبع نب َرباج انلأسو : لاق - ٤
 .[1545. ۳۹٩ ١١١١ :ثيدحلا رظنا] . «ةورّملاو افَّصلا

 نب قراط نع ملسُم نب سيق نع ةبعش اَنّنَدح ردن انثّدح راش نب ڈمحم انئّدح ٥-_-
 ُحيِنُم وهو ءاحطَمْلاب لَو يبنلا ىلع ُثميق» : لاق هنع هللا يضر ّيرعشألا ىسوم يبأ نع باهش

 . لب ىبنلا ٍلالهإك ٍلالهإب كيب :ٌتلق ؟َتلّلهأ امب :لاق . .معن : هو ؟ خا لاف
 مث « ةورملاو افّصلابو ٍتيبلاب ٌتفطف . لحأ مث ةورملاو افصلابو ٍتيبلاب فط « ٌتنسحأ : لاق

 ةفالخ يف ناك ىتح . هب يتفأ ٌثنكف ٠ « ٌجحلاب ُثللهأ مث « يسأر ْثَلَقَف سيق نم ة ةأرما ٌثيتأ

 َلِحَي مل هنإف كي يبنلا لوقي انذَحَأ نإو « مامتلاب انرمأي ةنإف هللا باتكب انذَحَأ نإ :لاقف رمع

 ۱۷۲٤[. ؛ ۲٥٩١ , 1609 :ثيدحلا رظنا] . «هّلجَم يذلا علب ىتح

 أ دوسألا يبأ نع ٌدرمع انربخأ بهو نبا ادد. ع ني دما اد 1/5
 :ِنوُجَحلاب ثوم امّلك لوقت : ةامسأ ٌعمسي ناک» هنأ َُدح ركب يبأ تب ءامسأ ىلوَم , هللا دبع

 را «ٍدمحم ىلع هللا یلص

 ٌيْشَعلا ّنم انّللهأ تيبلا انْحَسَم اًملف «نالفو ٌنالفو ُديِبزلاو 5 ةشئاع ىتخأو انأ ٌثَْمّبعاف
 .[1347 1518 :ثيدحلا رظنا] . «ٌجحلاب



 EY ةرمعلا باتك- 5

 ؟وزغلا وأ ةرمُعلا وأ ٌجَحْلا نم َعّجر اذإ ُلوقيام باب- ١

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ بسوي نب ولا دبع انئدح - 1

 نم فرش لک ىلع رک ٍةرمُع وأ ٌجح وأ وزع نم لقق اذإ ناك هب هللا لوسر نأ» :امهنع .

 وهو ُدمحلا هلو ُكلملا ل « هل ٌكيرش ال١ هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقي مث ٍتاريبكت ثالث ضرألا

 هللا َقَدص .نودماح انّيرل 2 نودجاس ¢ نودباع ¢ نوبئات ¢ ٌنوبيآ .ريدق ءيش لك ىَلَع

 .«هدحَو بازحألا مَرَهو « هّدبعرصنو « هّدعَو

 51١5 « 1۳۸١[. "584 , 5994 : يف هفارطأ_ ۱۷۹۷ ثيدحلا]

 ةّيادلا ورح 0 a) ES باب

 لبق e : لاق امهنع هللا يضر

 ٥۹٦٩[. « 85978 : يف هافرط_ ۱۷۹۸ ثيدحلا] . يفلح خاو هيدي ني ادحاو

 ٍةادغلاب مودقلا باب- ١4

 ّرمع ٍنبا نع عفان نع هللا ٍديِبَع نع ضايع نب ُسنأ انثّدح جاجتحلا نب دمحأ انئّدح - 64

 «ةرجشلا دجسم يف يلِصُي ةكم ىلإ َجَرَخ اذإ ناك ةه هللا لوسر ّنأ» : امهنع هللا يضر
 عّجر اذإو

 ٤۸٤ ۱٥۳۲ء ۱٥۳۴۳[. :ثيدحلا رظنا] . . «حبصُي ىّتح تابو « يداولا نطبب ةفيلُحْلا يذب ىَّلص

 ا وحلا باع ١

 ب هله قرط ال 6 یتا ناك“ ' و

 ةنيدملا ٌعكب اذإ ةلهأ ٌقُرطَي ال باب- ٠5

 :لاق هنع هللا يضر رباج نع براحم نع ٌةبعش انّئَّدح ميهاربإ نب ملسُم انثدح- ١

 ٤٤١[. :ثيدحلا رظنا] . ليل هلهأ ٌقرطي نأ كي خربنلا ىهت»

 ةنيدملا ٌغَكب اذإ ُةتقان عرسأ نَم باب_- ۷

 عمس هنأ ٌديمُح ينربخأ :لاق ٍرْفعَج نب ٌدمحم انربخأ ميرَم يبا نب ٌديعَس انثّدح - ۸۰۲



 ةا تکا ٤

 مّضوأ ةنيدملا تاجرد َرصبأف رفس نم مدق اذإ ل هلا ٌلوسر ناك» :لوقي هنع هللا يضر ًاسنأ
 اهكرَحا : ٍديمح نع ٍريمع نب ٹراحلا داز : هللا دبع وبأ لاق . «اهكوح ةّباد تناك نإو « ُهَتقان و

 . «اهّبح نم

 . ريمع نب ثراحلا ُهَعَبات . «تارّدِج» : لاق سنأ نع ٍديمح نع ليعامسإ انثدح هبيتق انثدح وو و اا وو 5 5 و و 000 2 0

 .[18857 : يف هفرط_ ١8١7 ثيدحلا]

 [189 :ةرقبلا] اهب نم توي اونَأَو » :ىلاعت هللا لوق باب

 هنع هللا يضر َءاربلا تعمس : لاق قاحسإ يبأ نع ٌةبعش انثّدح ٍديلَولا وب بأ انثدح - ۳

 ٍباوبأ لبق نم اولځد مل اوؤاجف اوُجَح اذإ ٌراصنألا ٍتناك انيف ةيآلا هذه رنا :لوقي

 37 ُهّناكف ۽ وباب لك نم لځدف راصنألا نم لج ةاجف ء اهروه نم نكلو « مهتويُب

 أوت أو عَن ِنَم ِّبْلا لَو اهروُهط نم توبا اونأك ني ديلا سلو » ْثلّرَف « كلذب

 .[4517 :يف هفرط_ 1807" ثيدحلا] . («اسهياوب نم تويم

 باذَكلا ّنم ةعطق ُرَفَّسلا باب-۹

SS -- 

yT aناو ۱۸۰ فشلا  lod Teo: 

 هلهأ ىلإ ٌلُجعُي ُريسلا هب َدَج اذإ ٍرفاسُملا باب ٠
 و ا ل رو امه

 ا لصف لن لا بورش ی ا ر اكل بش يأ

 . "امهتيَب َعمَجَو بِرغَملا رُخ ُريَّسلا هب دج اذإ لَك يبنلا ثيأر ينإ : : لاق مث - امهنيَب عمج -

 ك1 للا ا C° 14۲۱1۰4۱1: : ثيدحلا رظنا]



 رصحملا باتك- ۲۷

 ت ید لي یک و هر وملح الو يدها نم رسيا ام مرح نقط :ىلاعت هلوقو a رم را

 .هسيختت ءيش ّلك نم راصحإلا :ءاطع لاقو ١197[ :ةرقبلا]

 ْنِمَتعُملا رصخأ اذإ باب١

 َرمع نب هللا دبع نأ» عفان نع كلام ارتا تسوي ني هللا دعا اتتد ت15

 امك ُتعنص ِتيبلا نع ٌتدِدَص نإ : لاق ةنتفلا يف ًارِمَتعُم ةكم ىلإ جرخ َنيح امهنع هللا يضر

 ماع ةرمعب لها ناك ةئ هللا لوسر َّنأ لجأ نم « ةرمعب َلَهأف . لَك هللا لوسر حم انْعَنَص

 .[۱۷۲۹ ۰۱۷۰۸۰۱1۹۳ 21514٠ 2159 :ثيدحلا رظنا] . (ةيبيدحلا

A۹0.هللا دبع َنب هللا َديبع نأ عفان نع ةيريَوُج انثّدح ءامسأ نب ٍدمحم ْنب هللا دبع انئّدح  

 ٍنباب شيجلا لرد يلابل امهنع هلا يضر َرمع َنب هلا دبع امّلك امهّنأ ءاربخأ وللا دبع ّنب ملاسو

 :لاقف .ٍتيبلا َنيبو كنب لاحُي نأ فاخن اتإو « ماعلا حن ال نأ كْوُصَي ل :الاقف ريبزلا
 قلَحو « هَيْذَه لي ئيبنلا رحت ٠ « تلا َنوُد شير افك لاحف « یک هنا لوسر عم انجرح

 ِتيبلا َنيَبو ينيب يلح نإف « ٌقِلَطْنَأ « هللا ءاش نإ ة ةرمغعلا ُتبَجوأ دق ينأ مكذهشأو . هّسأر

 يذ نم ةرمُعلاب لَم .ُهَعم انأو لَك ئبنلا لعف امك ُتلعَف ُهَئيَبو ينيب ليج نإو « ٌتفط

 عم ةَّجَح ُتبَجوأ دق ينأ مكذهشأ « ّدحاو امهنأش امن :لاق يث « ةعاس راس مث « ٍةفيلُحلا

 ٌفوطي ئىتح لحي ال :لوقي ناكو « ىَدْهَأو ٍرحّنلا ٌموي لَخَد ىّتح امهنم لحي ملف . يترمع
 .[1 8051719: ۱۷۰۸ ۱1۹۳ 2174٠ ۰ ۱۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] . (ةكم لخدّی موی ًادحاو ًافاوط

 : هل لاق هللا دبع ينب ّضعب نأ» عفان نع ٌةيريوُج انّنَّدح ليعامسإ نب ئسوم ينثّدح - ۸
 .[1 80171805 1114 ۰ ۱۷۰۸ 1599 ۰ ۱۹٤۰ ۰ ۱۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «اذهب ٌتمقأ ول



 نصحملا ناكك ب ۷ 1

 0 ا ا لاق دمحم انثّدح- ۰۹ ٠

eTالباق اماع َرمّتعأىَّبح ؛ » . 

 ٌجحلا يف راصحإلا باب-۲

 ىنربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب دمحأ انثّدح- 6
 سيح نإ لك هللا لوسر نش ٍءْدَح َسيِلَأ» :لوقي امهنع هللا يضر مع نبا ناك :لاق ٌملاس
 اباق اماع ّجْحَي ىتح ِءيش لك نم لح مث ةورَملاو افّضلابو تيبلاب فاط جيحلا نع نع مكّذحأ

 لاس ينئَدح :لاق ٌيرهّزلا نع ْدَمْعَم , م اًنربخأ هللا ٍدبع نعو «ايذَه ڏجي مل نإ ٌموصي وأ يدهُيف

 DAA AY ل105 01/59 11741537 21540 ‹ 11۳۹ :ثيدحلا رظنا] . هوحن رّمع نبأ نع

 ٍرْصَحلا يف قلَحلا َلِبَق ٍرَّْنلا باب -

 روشملا نع ةورُع ْنع ّيرهرلا نع رمعَم انربخأ ِقازرلا دبع انّثدح ٌدومحم انئّدح- 3۸1۱

 .«كلذي هناحضأ ماو نب قلحي نأ لبق َرَحَئ كي هللا لوسر ّنأ» هنع هللا يضر

TE: N 

 :لاقفامهعُلا يضر رش نول دبع املك املا لا دبع نأ عفان نكح ١ : لاق يرل

 َقَلَحو هدب يللا ل وسر رحتف « ٍتيبلا وذ شيرق افك لاحف نيرمتْعُم م ل ئبنلا عم انجرخ»

 DANS CASA CAY IAT 1Y۹ لاو > 11۹1 لكل ‹ 11۳۹ :ثيدحلا رظنا] . ؟ةَسأر

e 

 ل ل

 مل هب ثعبي نأ عاطتسا نإو « وب ٿجي نأ عيطتسي ال ناك نإ َُرحَن ٌرّصحُم وهو ّيڏه هعم ناك

 ناك عضوم ّيأ يف ٌقِلحَيو ُةَيْذَه رحتي :هثيغو كلام لاقو . هَّلِجحَم يذهلا عليي 'ىتح لحي

 لبق ٍءيش لك نم اوُلَحو اوقلَحو اورحّن ةيبيدُحلاب هب ةباحصأو ايب يبنلا نآل < هيلع ءاضق الو

 ًائيش اوضقي نأ ًادحأ َرمأ ايب ئيبنلا َّنأ رَكْذُي مل مث « ٍتيبلا ىلإ يدها َلِصَي نأ َلبقو ٍناوطلا

 . مّرحلا نم حراخ ةيبيدحلاو . هلاودوعُي الو



EV O E 

 امهنع هللا يضر رّمُْع نب هللا دبع َّنأ عفان نع كلام ينّثَدح :لاق ليعامسإ انثدح- ۳

 اي رددوا هدم ل ا سا

 نإ . ةيميَدُحلا ماع ٍةرمُعب لهآ ناك لكك يبنلا َّنأ لجأ نم ةرمعب لهأف ٠ ةا هللا لوسر
 :لاقف هباحصأ ىلإ ٌتفتلاف كا لإ امهذمأ ام : لاقف هرمأ يف رظن َّرمع َنب هللا دبع

 .ًادحاو ًافاوط امهل ٌفاط مث . ةرمعلا م عم حلا ُتبَجوأ دق ينأ مكُدهشَأ « ٌدحاو الإ امهُرمأ ام

 . «ىدهأو « ٌةنع ىزجُم كلذ َّنأ ئأرو

 0 ل ا ل ا يا ا ا لا ا ا رت ا لم ا ا ۹۹ :ثيدحلا رظنا]

 لس وأ ةَفَدَص وأ ياي نم هيَ وسر ني د ءويْوأاضيِرَ کیم ناک نق » :ىلاعت هللا لوق باب- ه -
 مايأ ةثالثف ٌموصلا ااف « ٌرَّيْخُم وهو [ةرقبلا 195]

 نع هاجمت نع سيق نب ڍيتُح نع كلام انربخأ تفسوب نيا بع انئدح ّدح - 14
 » : لاق هنأ اياك هللا لوسر نع ُةنع هللا يضر ةَرْجَع نب بعك نع ىليل يبأ نب نْمحَرلا دبع

 0 ؛ مّصو « كسأر قِلحا : ي هلا وسر لاقف . هللا لوسر اي معن :لاق ؟كفاوه كاذآ
 .«ةاشب كَسنا وأ نيكاسم ةتس خعطأ وأ

 0۷ 010۹۱ 4190 ‹ 110۹4 ۱۸۱۸ ۰1۸1۷ ۰۱۸۱17 1١8١6 :ىف هفارطأ - 181١5 ثيدحلا]

8 

[oV o10 

 َنيكاسم ةتس ٌماعطإ ّيهو ١197[ :ةرقبلا] 4ٍَدَدص وأ  :ىلاعت هللا لوق باب - ”

 نب ٍنْمَحَرلا دبع ثعمس : لاق ٌدهاجُم ىنثدح : : لاق بفيس انثّدح میم وبأ انئّدح دح - 6

 ُتَقاهتَي يسأرو ةيبيدحلاب ةا هللا لوُسر يلع فقر : لاق هن لح ةَرْجُع نب بعك ّنآ ىلبل يب

 يف : :لاق -:قلحا لاق وأ ب كسر لحاف لاق“ . معن : : تلق ؟َكُفاوه كيذوُي :لاقف « المق

 ةثالث مص .: الك ئيبنلا لاقف . اهرخآ ىلإ وأد نیا وي اصير گنی ناک نک 5 » يالا هذه ْثَلَرَ
 ۱۸١٤[. :ثيدحلا رظنا] . « هل

7O0» 

 SEE كن قس درو دح - 615

 يف تزن لاقف <« ل و 0 ماما ا : لاق « لّقعَم

 تنك ام :لاقف « يِهجَو ىلع دانتي لمقلاو ةي هللا لوسر ىلإ تلمح . ةماع مكل يهو ةّصاخ



E۳۸لا تاک اب  

 TA RT .ىّرأ ام كب غلب َدْهجلا ىرأ ثنك ام وأ . ىَرأ ام كب لَ َمَجّولا ىَرأ

 . «عاص َفصن نيكسم لكل َنيكاسم ةّنس مِعطأ وأ « ماَيأ ةّثالث مصف :لاقف

 21١81١5 ۱۸١١[. : ثيدحلا رظنا]

 ل

 sS EE . معن ١  :لاق ؟كفاوق كيقوبأ ؛ لاق. لمقلا هج ىلع

 ُهَرَمأَف « ةيدفلا هللا َلرنأف .ةكم اولُخدَي نأ عّمَط ىلع مهو « اهب َنوُلحَي مهنأ مهل ني

 . «ماَيأ ة ةثالث موصي وأ « ًةاش يهب وأ « قتس نيب افرق مطب نأ يولا لوسر

 2181١5 ۱۸١١ « ۱۸١١[. :ثيدحلا رظنا]

 انربخأ ان يح ا نبا نع ٌءاقرَو ندي شفوي نب ٍدلمحم نعو 2 6

 هلمقو ُهآر لي هن هلا لوسر نأ» ُهنع هللا يضر ةرجُع نب بعك نع 'ىليل يبأ نب نفحرلا دبع

 .[۱۸۱۷ ء٦۱۸۱( ۱۸۱۰١ 01815 :ثيدحلا رظنا] . هلثم ؛ههجّو ىلع طّقسي

 مر ما

 [ 19١ا/ :ةرقبلا] #ثفرالف # :ىلاعت هللا لوق باب٩

 ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع روصنم نع ةبعش انٿدح برخ نب ُناميلس انئّدح - ۹

 امك عّجَر « قسمي ملو ْتْفْرَي ملف تيبلا اذه حح نم : : ال هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر

 ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «هُقأ ُهْنَدَلَو

 هلي رم, س ر 002 ر ص ٤ 5 هم

 [۱۹۷ :ةرقبلا] «يَحْلا ن لاد جالو کوش الو كر :لجو رع لا لوق باب - ٠
 ةريره يبأ نع مزاح ي يبأ نع ٍروصنَم نع نايس انثّدح تفسوي نب دمحم انثّدح - 18

 هلو مويك عَجَر ْقْسفَي ملو ْتْفرَي ملف َتيبلا اذه جَ نم : : اي ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر

 .[1419 « ۱٥۲۱ :ثيدحلا رظنا] . (هّقأ



 ۳۹ ديصلا ءازج باتك- ۸

 ديصلا ءازج باتك- ۲۸

 ر e م و .EEA رص مر 5 07 ر م صو علم کک

 وعلا نم لف ام ل ء[َجَف اد يعم میو ما نمو ر او ديلا اول ال ب :ىلاعت هللا لوق باب ١
iG € 

 اقع وسا و قودي اما لل أ نيكس مام هنگ و وأ ةَ باد مکن ول عاود وی مک
 E لا ا م 8 ر 200 وم د ص ص ر عسا هد

eاعلتم ُديْنص كل لجأ مای وڈ د  

 14 th 2 و م لا "إس سس ها رک

 ا ِهْيلِإ زل هلأ أوُفَتَأ محو ةرايسللو

 [96-45 :ةدئاملا]

 ةلكأ َديَّصلا مرْخُملل ىّدهأف ٌلالحلا داص اذإ باب- ۲

 رقبلاو منغلاو لبإلا وحن « ٍديصلا ريغ يف وهو .ًاسأب حبذلاب ٌنَنَأو سابع نبا َرَي ملو
 .ًاماوق :ًامايق . كلذ ٌهَنِز وهف ٌلدِع ثّرِك اذإف .ٌلثم : كلذ ُلْدَع لاقي .ليخلاو جاجّدلاو

 :لاق ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ىبحي نع ماش اَنّنَدح ُةلاصَف نب داعم انئدح لح 85١

 « ةوزغي اودع ّنأ هل ئبنلا َتدُحَو . مرحُي ملو ُةباحصأ ٌمَرحأف « ةيبيدُحلا ماع يبآ قلطنا»

 ٍرامحب انآ اذإف « ٌتْرَظنف ٠ ضعب ىلإ مهّضعب كحضټ هباحصأ حم انآ امنيبف ؛ ‹ هايم ئبنلا قلطناف

 « همحل نم انلكأف . .ينونيعُي نأ اوبأف مهب ُتْدَعتساو « هّتبثأف هلعَطف هيلع ثلمحف « ٍشحَو

 ينب نم الجر ُتيقلف « ًاوأش ُريسأو ًاوأش يسرف عفرأ ةي ئبنلا ٌتبلطف ٠ ‹ عطتق نأ انيشَحو

 .ايمَسلا لئاق وهو « َنهْعَبب ةتكرت : لاق ؟لَك يبنلا َتكرَت َنيأ :ثلق ٠ ليللا ٍفوَج يف رافغ

 نأ اوُسَح دق مهن « هللا ر مالسلا ٌكيلع َنوُؤَرْقَي ٌكّلهأ نإ ‹ هللا لوسر اي : تلقف

 . ةلضاف هنم يدنعو شحو َرامح ُثِبَّصأ هللا لوسر اي :ٌتلق « مهزظتناف « كنود اوعطتقي

 و

 ١ ۱۸۲٤١ ۰۲٣۷۰ ۱۸۲۴۳ 214557 :ىف هفارطأ_ ۱۸۲۱ ثيدحلا] .«نومرحُم مهو .اولك : موقلل لاقف

AE01552555١5558 هز:ء١ال م1055 >41  ). 



 ديصلا ءازج باتك- ۸ ١

SS 

es E OT لاق هّتَّدح هابأ َّنأ 

 مهّوحن انهّجوتف « ةقيغب ٌودعب ٠ ىلإ كحضي مهّضعب لّعجف « ٍشحَو رامحب يباحصأ َرّصِف

 ينونيعُي نأ اوُبأف مهتتعتساف « ُهتبْنَف هّطعطف « سرفلا هيلع ُتلمحف « هّتيأرف ترظنف «ضعب «

Gg م يوكل لا يا 

 .ايفشلا "لئاق وهو « نهعتب  Lsنإ ا

 مهعطتقي نأ اوُسَح دق مهّنإو « هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا َكيلع نوؤرقي اولسرأ َكَباحصأ

 اندنع َّنِإو « ٍشحَو َرامج انذطصا انإ هللا لوسر اي : تلقف . لعفف < مهزظناف « كنوُد ٌودعلا

 ۱۸۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «نومرحُم مهو « اولُك : هباحصأل ةا هللا لوسر لاقف . ةلضاف

 ٍديّصلا ٍلتق يف َلالَحلا ٌمرحُملا ُنيِعُي ال باب - ٤

 ٍدمحم يبأ نع َناسِيَك نب ٌحلاص انئّدح نايس انّثَدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح دح ہ۔ ۳

 ةنيدملا نم ٍةحاقلاب ةا ئبنلا عم انك : لاق هنع هللا يضر دات ابأ عِمَس « ةداتق يب أ لوم عفان

 . ح.«ثالث ىلع

 ةَدانَق يبأ نع ٍدمحم يبأ نع ناسيك نب حلاص انئدح نايس اند هللا دبع نب مولع انثّدحو
 تيأرف « ؛مرحُملا ْريَعانمو مْحُملا انو « ةَحاقلاب لكي يلا عم اتك :لاق هنع هللا يضر

 لعبا اولاقف- هطوَس عقو ينعي - ِشحَو ٌرامج اذإف ٌترظنف « ًائيش َنوءارتّي يباحصأ

 ثيتأف « هّنرقَعف ٍةمَكأ ءارو نم ٌرامجلا ت ل يخ

 انمامأ وهو ويي يبنلا ٌتيتأف اكا : مهضعب لاقو « اولك : مهضعب لاقف 2 يباحصأ

 َمِدقو .هريغو اذه نع ُهولَسف حلاص ىلإ اوبهذا :ورمع انل لاق .«ٌلالَح هوُلُك :لاقف هتلأسف
 ؛ .[1817 01851 :ثيدحلا رظنا] . انهاه انيلع

 ْلالَحلا ُهَداَطصَي يكل ٍدِيَّصلا ىلإ ٌمِرحُملا ٌريِشُي ال باب - ٥

 : لاق بَّهوَم نبا وه - نامثع انَثّدح ةناوَع وبأ انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح دح 15
 م ا 4

 فّرصف ¢ ٌهعَم اوجّرَخف ًاجاح حرح ا هللا لوسر َّنأ» هزبخأ ُهابأ ّنأ ةداتق نب هللا دبع ينربخأ



 « رحبلا لحاس اوذخأف « يقتلن ىتح رحبلا لحاس اوذخ :لاقف ةّداتق وبأ مهيف مهنم ةفئاط

 « ٍشحَو رمح اوأر ذإ دوري مه امنيبف . ْمِرْحُي مل ةّداتق وبأ الإ مهّلك اومَرْخأ اوفرصنا اًملف

 ٍديَص محل ُلُكأنَأ :اولاقو اهوحل نم اولكأف اولّرتف « ًاناتأ اهنم َرقعف ٍرُمُحلا ىلع ةداتق وبأ لمَحف

 :اولاق ةه هللا لوسر اوتأ اًملف .ٍناتألا محل نم يقب ام انلمحف ؟نومرخُم ُنحنو

 لمحف <« « شو رمح انيأرف « مري مل ةداتق وبأ ناك دقو « انشرحآ انک انإ ہلا لوسر اي

 نحنو ٍديَص محل ٌلكأتأ :انلق مث ‹ اهيحل نم انّلكأف انلّرَتف « ًآناتأ اهنم رقعف ةداتق وبأ اهيلع

 e اور هر ا ناقل ريت

 .[1817 21457 201451١ :ثيدحلا رظنا] . «اهوحل نم يقب اماولكف :لاق « ال :اولاق

 لَّبقَي مل اًح ًايشحَو ًارامح مرحُملل ىّدهأ اذإ باب ٦

 نب هللا دبع نب للا ٍديِبَع نع باهش نبا نع كلام انربخأ سوي نب ء هللا دبع انثّدح-1606
9 

 اك هللا لوسرل ىّدهأ هنأ يلا َماَنج نب ٍبعّصلا نع سابع نب وللا دبع نع دوعسمم نب بت

 هدر مل انإ : لاق ههجّو يف ام ىأر املف < هيلع ةَّدرف - َناّدَوب وأ  ءاوئألاب وهو ًايشحَو ًارامح

 ,[7 0177“ : يف هافرط_ 1875 ثيدحلا] . مرح انا الإ كيلع

 ٌباوَدلا َنم ٌمِرحُملا ُلْثَقَي ام باب-۷

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انئّدح - 5

 . «حانج ٌنهلتق يف مرحملا ىلع سيل ٌباوّدلا نم ٌنسمخ» :لاق ل هللا لوسر نأ امهنع

 . .لاق وي هللا لوسر نأ َرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نعو

 ١ . 018 : يف هفرط_ 1875 ثيدحلا]

 هللا يضر ٌرمع نبا ٌتعمس : لاق ٍريِبج نب ٍديز نع ةّناوَع وبأ انّنَّدح ٌدَّدسم انثدح 7

 . مرحملا لي : لب ئبنلا نع لكي يبنلا ةوسن ىدحإ يْئَكَّدح» :لوقي امهنع
 .[۱۸۲۸ : يف هفرط_ ۱۸۲۷ ثيدحلا]

 N ا ل دح _ ۸

 ٌباودلا نم لسمخ» : لب هللا لوسر لاق :ةصقخ تلاق امهنع هللا يضر َرمع ُنِب هللا دبع لاق

 . «ٌروقَعلا ُبلكلاو ُبرقعلاو ةرأفلاو ةآدحلاو ُباَرْغلا : َنُهَلَتق نم ىلع َجَرَح ال

 .[۱۸۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 نبا نع سنوي ينربخأ :لاق بهَو نبا ىنثّدح :لاق َناميلس نب اىيحي انثّدح _ ۹



 َنهَّلك ٌباودلا نم ٌنسمخ» :لاق ةي هللا لوسر َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع 0
 :ةروقعلا تلكلاو ةراقلاو ت رقعلاو هادجتلاو تارغلا ذ مرحلا يف نلتقي قس

 .[7715 : يف هفرط_ ۱۸۲۹ ثيدحلا]

 ةيهاربإ ينتدح :لاق شمعألا انّتَدح يبأ انثدح ِثايغ نب صفح ْنب ٌرمع انثّدح- ٠
 هيلع لزن ذإ يندب راغ يف يلا عم نحت اجيب : : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع دوسألا نع

 لاقف هح الع ت و ذإ ؛اهب ٌبْطَرل هاف َّنإو هيف نم اهاَقلَتأل ينإو اهولنيل هنإو تكمل
 .«اهّرش متيقو امك مكرش ْثَيِقَو : هلك ئبنلا لاقف « ْثبّمَذف اهانزدتباف . اهولُتقا : اي ئيبنلا

 ۰٤۹۳۰ 4971 ٤۹۳٤[. ۳۳۱۷ : يف هفارطأ_ ۱۸۳۰ ثيدحلا]

 ةشئاع نع ريبزلا نب ةورُع نع باهش نبا نع كلام ينثدح : لاق ٌليعامسإ انثّدح_- ١
 . (هلتقبَر رم مسا لوا قرف غّرَولل لاق كيلا لوسر نأ اب يبنلا جوز اهنع هللا يضر

 °T] : يف هفرط- ١ ثيدحلا]

 مّرحلا رجش ُدَضعُث ال باب-۸
 (هک وش ُدَضعُي الا 5 يبنلا ٍنع امهنع للا يضر سابع نبا لاقو

AYيوّدَعلا يرش يبأ نع ّيربملا ٍديعس يبأ نب ڊيعس نع يللا انئدح ةبيتق انئدح -  

 هب ماق لوق َكئَّدَحَأ ئيمألا اهّيَأ يل نذئا» : ةكم ىلإ َتوعُبلا ْتَعِبَي وهو ٍديعس نب ورمعل لاق هنأ

 « هب ملكت نيج يانيع ُهئَرصبأو يبلق ءاعوو ينانُذأ ةتعوسف « حتفلا موي نم ِدّلل كيش | لوس

 ءىرمال لحي الف « ٌسانلا اهمّرحُي ملو هللا اهَمَرح ةكم َّنِإ : لاق ّمث هيلع ىنث أو هللا مح ُهَنِإ
 لاتقل َصَخَرَت دحأ نف .ةرجش اهب َدّضعَي الو « ًامد اهب َكِفسَي نأ رخألا مويلاو شاب ْنِمْوُي
 نم ةعاس يل َنِذأ امّنإو « مكل ذأ ملو كي هلوسرل َنذأ هللا نإ : :هل اولوقف هيي هللا لوسر

 ليقف .َبئاغلا دهاشلا ليلو « سمألاب اهتمرُحك مويلا اهتمرح ثّداع دقو راهن
 ذيع ال مّرحلا َّنِإ « حيَرش ابأ اي كنم كلب ملعأ انأ : : لاق ؟ورمع كل لاق ام : حيَرُش يبأل

 ١٠١5[. :ثيدحلا رظنا] . ةيلب : ةبرُش ةي اَراف الو « مَدب ارا الو « ًايصاع

 مرحلا ُديَّصُرُفنُي ال باب-۹

A۳سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انَنَدح باّهولا دبع انثَدح ىّنثملا نب دمحم انئّدح-  

 دحأل ب یک جت لف ةكم مرح هللا لإ :لاق كك يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر



 ۳ اا

eSو ا ذو  

 انيغاضل هيقذالا لإ هللا لوسوت اي ١ اعلا لاقو فل لإ ا طا الو: + اه

 . (رخذإلا الإ :لاقف .انروُبقو

 لزني ّلظلا نم هي هنت نأ وه ؟ااهدنص فني ال” ام يردت له : لاق ةمركع نع دلاخ نعو

 .[19417/ ‹ ۱۳٤۹ :ثيدحلا رظنا] .ةناكم

 ةكمب ٌلاتقلا ٌلِجَي ال باب-٠

 .ًامد اهب كفي ال : لكي يبنلا نع هنع هللا يضر حرش وبأ لاقو

 ِنع سوواط نع ٍدهاجُم نع ٍروصنم نع ٌريرَج انئَّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح دح_- 6:

 ‹ ةّينو ٌداهج ْنكلو ةرجه ال : ةكم حّتتفا موي لك ئ ينلا لاق» : : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 ةمرحب مارح وهو « ضرألاو ٍتاومسلا ىَلَح موي لل مَرَح لب اذه ناف « اورفناف مُترْفسا اذإو

 ؛ راهن نم ةعاس الإ يل لحي ملو ٠ يلبق ٍدحأل هيف لاتقا لج مل ةنإو ¢ ٍةَمايقلا موي ىلإ هللا

 الإ هَبطقل طقتلي الو < و هك رش دمعت ال ةمايقلا عرب ىلإ هللا ر مارح هت

 مهنيقل هنإف ‹ َرخذإلا لإ هللا لوسر اي : ماعلا لاق . اهالح ىلتخي الو 34 اهفّوع نم

 .[۱۸۳۳ « ۱٥۸۷ ۰ ۱۳۲۹ :ثیدحلا رظنا] . «رخذإلا الإ لاق : لاق . مهتوُيبلو

 .ٌمِرحُم وهو ةنبا ّرمع نبا ىّوكو .مٍرحُملل ةماجحلا باب-١

 ٌبيط هيف نكي مل ام ىؤوادتّيو

 ًءاطع ٌتعمس ءىش لوأ :ورمع لاق :لاق ٌنايفس انّتَّدح هللا دبع نب ٌئلع انثدح _ ٥

 مث .(مرحُم وهو ةي هللا لوسر مجتحا :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا ٌثعمس» :لوقي

 .امهنم ةَعمس هلعل : تلقف . «سابع نبا نع ئسوٌواط ىنثّدح» : لوقي هتعمس

 ۰ 014 202155 07۹۱ ۰ ۲۲۷۹ ۰ ۲۲۷۸ ‹ ۲۱۰۳ ۰ 1۹۳۹٩ 21994 :يف هفارطأ _ ۱۸۳۵ ثيدحلا]
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 نب ٌناميلس انثدح ٍدَلُخَم نب دلاخ انثّدح 5

 يَ رحم رهو ل ل مجحا لا نع يضر ةنيحب نبا نع جرعألا ٍنمحرلا ٍدبع

 !.[9059/ : يف هفرط_ 1875 ثيدحلا] . (هسأر طّسو يف ٍلمَج



 اا اوه نادك تاكو ٤

 مِرْحّملا جيوزت باب ١
 نب ٌءاطع يّنَّدح ئيعازوألا انثَدح جاّجحلا نب ٍسوُدُقلا دبع ةريغُملا وبأ انثّدح _ ۷

 . «مِرحُم وهو ةنوميَم جَرَ ب يبنلا َنأ» : امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع حابَر يبأ
 يف هفارطأ ۱۸۳۷ ثيدحلا] : ٤۲٥۸ ٤۲٥۹ « 01١5[.

 ةمرحملاو مرحُملل بيَطلا ّنم ْىِهْنُي ام باب - ١7
 ٍنارفْغَر وأ سوب ًابوث ٌةمرحملا ُنمَبَت ال :اهنع لا يضر ٌةشئاع تلاقو

 هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع عفان اننَّدح ثيللا انثّدح ديزي نب مللا دبع انثدح
 لاقف ؟مارحإلا يف بايثلا ّنم َسيلن نأ انرُمأت اذام هللا لوسر اي :لاقف لجر ماق» :لاق امهنع
 هيأ توك نأ الإ SS : للي غيبنلا

 ٌنارفعَر ُهَسَم ايش اوسبلت الو .نيتعَكلا نم لفسأ عطقيلو ِنيَحلا سليف ٍنالعَت هل ثسيل

 ةبقع نب 'ئسوم هعبات .«نيَراَفُقلا ُنَبلَت الو « ٌةمرحُملا اا الو تؤول هلو
 : هللا ٌديبع لاقو . نيرا باقا يف قاحسإ ناو ًيريَوجو بقع نب ميهارإ نب ليعامسأو

 نبا ٍنع عفان نع كلام لاقو . ِنيَرافقلا سبلت الو ةمرحُملا بق ت ال :لوقي ناكو .ٌرسْرَو الو

 ۱۳٤١ ۰ ۳۹۹ ٠١٤١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ لش یا ات ةمرحملا بَقَنَعَت هنت ال مع

 سابع نبا نع ٍريبُج نب ٍديعَس نع مكَحلا نع روصنَم نع ڙيرج اند بق انئّدح 11
 :لاقف لك للا لوسر هب يتأف « هتلقف قان مرحُم ٍلُجَرِب ْتَصقَوا :لاق امهنع هللا يضر

 . لهي تعبث ناف « ابيط وبقت الو ُهَسأر اوًطغت الو ُهونَمَكو ٌولِسْغا

 .[۱۲۹۸ 01751/00317555 ۰ ۱۲۹۰ :ثيدحلا رظنا]

 :هنع هللا يضر سابع نبا لاقو . مرحُملل ٍلاستْغالا باب - ٤

 ًاسأب ٌكَحلاب ةشئاعو رمع ُنِباَرَي ملو « َماَمَحلا ٌمِرَحُملا ُلُْخَدَي

 نب ميهاربإ نع ملسأ نب ٍديز نع كلام انربخأ تفّسوي نب هللا دبع انثدح

 لاقف « ءاونألاب افلتخا ةمّرْخَم نب روشولاو ساتعلا َنب هلل دبع َّنأ هيبأ نع نيت نب هللا دبع

 ينلّسرأف . هّسأر مرحملا لسي ال :ٌرَوُْسِملا لاقو « هّسأر مرحملا ٌلِسْعَي : سابع نب لا ذيع

 « بوب رتي وهو نيرا نيب ُلِستْخَي هَئْدَجَوف يراصنألا بويا يبأ ىلإ ساعلا نب ثا دبع

 نب هللا دبع َكيِلإ ينلّسرأ « نيتح نب للا دبع انأ :ٌتلقف ؟اذه نم :لاقف « هيلع ٌتمّلسف

 ىلع هدي ٌبويأ وبأ عضّوف ؟ُمِرحُم وهو سار ُلِسْخَي 6 هللا لوسر ناك فيك : : َكّلأسَأ ساتعلا



 0 دلا ءار تاک ت۸

 مث « هسأر ىلع بصف . ْبْبْصا : هيلع ُبَصَي ِناسنإل لاق مث ُهّسأر يل ادب ىتح ُةأطأطف بولا

 . عف كي ةئيأر اذكه : لاقو . تيدا وأ اهب لاف ديدي هار كوع

 نيَلْعّتلا ٍدِجَي مل اذإ مرحُملل ِنيّفَّدلا ٍسْبُن باب- ©

 ديز نب وياج عی ناد نيب ومع یخ لاف یش اند نيكولا ییا اد

 د ل نم تار كطخي هلك ےل تیا + لاق اع اللا يظر نياتع ندا تعش
 10/4٠ :ثيدحلا رظنا] . ؟مرحُملل َليوارَس نيف ارازإ ْدَجَي مل نمو « نما سبيل ِنيلعّتلا

EEAنع ملاس نع باهش ُنبا انَثّدح ٍدعَس نب خيهاربإ انك دور  

 سبل ال :لاقف ؟بايثلا نم مِرحُملا ٌسبلَي ام : لَو هللا لوسر لئس» هنع هللا يضر هللا دبع

 مل نإو « سز الو نارّفعَر ةَ آبوث الو سرلا الو ٍتاليوارّسلا الو مئ املا الو ّصميقلا

 .«نيبعكلا نم لفسأ انوكي ىتح امهْعَطْقَْلو نيَمُحلا ٍسَبيْلَف نيلعت ذج
 :ثيدحلا رظنا] ۱۳۴١ ‹ ۳٦۹٦ ,8886031657 ١1[.

 ليوارّسلا ِسَبّلَيْلف َرازإلا دج مل اذإ باب- ١

 يضر سابع نبا ٍنع ٍديز ِنب ٍرباج نع رانيد نب ٌورمع انثّدح ةبعش انثدح مد انثّدح دح -_ ۳

 نمو « ليوارّسلا سليف َرازإلا دي مل نم : لاقف ٍتافرعب لَو يبنلا انبطخا : لاق امهنع هلل

Ee 

 مٍرحُملل حالسلا سبل باب-۷
 ةيدفلا يف هيلع عّباتُي ملو . ىّدتفاو حالسلا نبل ٌودعلا يش اذإ :ةمركع لاقو

 . رمتعا» هنع هللا يضر ءارّبلا نع ٌقاحسإ يبأ نع َليئارسإ نع هللا ٌديبُع انئّدح - 555

 ةكم لخدُي ال : مهاضاق ىتح ةكم لدي ُهوعَدَي نأ ةكم ٌلهأ ىبأف « ةَدْعَقلا يذ يف ةا ئيبنلا

 ٠۷۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «بارقلا يف الإ ًاحالس

 ٍلالهإلاب يئ يبنلا رَمَآ امّنِإو َرمع نبا لدو .مارحإإ ريغب ةكمو مّرحلا لوخُد باب - ۸
 مهريغو َنيِباَّطَحلل ُهْركذَي ملو .ةرمعلاو ٌجحلا دارا نمل

 هللا يضر نياتع زا نع هدرا نع ىرؤاط نإ ندع ينو اننع كاع 5 ٥

 نميلا ٍلهألو < ٍلزانملا رق ٍدجن ٍلهألو « ةفيلُحلا اذ ةنيدملا ٍلهأل تق َو لب يبنلا َّنأ» امهنع

 نود ناك نمف ¢ ةرمعلاو ّجحلا َدارأ نمم مهريغ نم ٌنهيلع اىتأ ِتآ لكلو ّنهل نه ¢ ململ

 ١۱٥۲۹۰۱۰۲۹۰۱۰۲۲ ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . (ةكم نم ةکم ّلهأ ىّتح « ًاّسنأ ٌثيح نوف كلذ



 هللا يضر كلام نب سنأ نع باهش نبا نع كلام انّربخأ سوي نب , هللا دبع انثّدح 055

 E لاقف لج ءاجُهَعَرَاملف « ُهَفْلا هسأر ىلعو حتفلا ماع لَ كولا لوسر آ١ هنع

 .[0808 4785 7055 : يف هفارطأ_ ١18457 ثيدحلا] . «هولثقا : لاقف « ةبعكلا راتسأب ٌقلعتم ٍلَطَح

 :ًءاطع لاقو .صيمق هيلعو ًالهاج َمّرحأ اذإ باب 4

 هيلع ةراذك الف ًايسان وأ ًالهاج َسبَل وأ ّبّيطت اذإ

 هيبأ نع ئلعَي نب ٌناوفَص ينئّدح : لاق ءاطع اند ٌماَمَه انثدح ِديلَولا وب بأ انثدح 1

 ذوقي دمع ناك « هوحن وأ ةرفُص نأ هيف بج ج هيلع لجر هاتأف « ہلا لوسر عم تنك :لاق

 كِترمُع يف حَتصا :لاقف « هنع يس مث « هيلع َلّرَتف ؟ةارت نأ حولا هيلع َلّرن اذإ بحت : يل

 .[1784 « 165 :ثيدحلا رظنا] . «كّجح يف عتصت ام

 . لكي ئبنلا ُهَلَطبأف - هتينث هتينث عزتناف ينعي - ٍلْجَر َدَي لجر ٌضَعو -

 .[3897" « ٤٤۱۷ , ۲۹۷۳ ۰ ۲۲۹۰ : يف هفارطأ- ۱۸٤۸ ثيدحلا]

 ٌّجحلا ةيقب هنع ىّدوُي نأ يَ ُيبنلا ٍرُمأَي ملو , ةفرعب تومي مرحُملا باب ٠

 ٍديعس نع رانيد نب ورمع نع ٍدي ْنب ُداَمَح انئَّدح برخ ُنِب ٌناميلس انثّدح - ۹

 نع عقو و ةع و لا عم فقول تي : لاق امهنع هللا يضر سابع نيا نع ريتج

 نيبوٿ يف هونفکو « رذسو ِءامب ا ايب ئبنلا لاقف - 2ا كاف وأ د هْيَصَقَوْف هتلحار

 . (يِبَلُي ةمايقلا موي ةثعبي هللا َّنإف « ُهّسأر اورّمِخُت الو ٌةوطّنحُت الو - ةو لاق وأ -

 :ثيدحلا رظنا] ۱۲١۰١ (۱۲۱١ ,١751/0 ۱۲۹۸ ۰ ۱۸۳۹[.

 سابع نبا نع ٍريبُج نب ٍديعس نع َبوُيأ نع ٌداَمَح انًنَدح برح نب ٌناميلس انثدح - الينا

 لاقوأ - هتصقوف هتلحار نع قو ذإ ةقَرعب كو يبنلا عم ثفقاو لج اني : : لاق امهنع هللا يضر
 « ًابيِط ُهوُسِمَت الو « نيون يف ٌةونفكو « رذسو ِءامب هولسغا» : اب ئيبنلا لاقف - هْئَصقوأف

 . «ًايِثلُم ةَمايقلا موي ةع هللاَّنإف « هوطتحت الو « ُهَّسأر اورّمخُت الو
 .[1 815 ۰ ۱۸۳۹ ۰ ۱۲۹۸ 117511175554 ۱۲۹١ :ثيدحلا رظنا]

 تام اذإ مرحُملا ةنْس باب ١

 نبا ٍنع ريج نب ٍديعس نع ٍرْشِي وبأ انربخأ ٌمَِشُم انَّدح ميهاربإ نب ٌتوقعَي انثدح-. ١

 لاقف « تامف ٌمرحُم وهو ةتقان هتصقوف « اي يبنلا عم ناك اجر َّنأ» امهنع هللا يضر سابع



 ۷ تسلا ءا ناتكات او

 اورمخت الو ) بيطب ٌهوّسمت الو « هيبوث يف ٌةونفكو )2 ردسو ِءامب هولسغا : ل هللا لوسر

 . «ًايِتلُم مايقلا موي ْتَعِبُي هنإف « ُهَّسْأر

 .[1 :86١01855 ۱۸۳۹ ۰ ۱۲۹۸( ۱۲۹۷ ‹ ۱۲77 < 1۲79 : ثيدحلا رظنا]

 ٍةأرملا نع ٌحَُي ْلُجَرلاو « ٍتّيملا ِنع روذنلاو ٌجحلا باب- ۲
 ِنع ِريټج نب ٍديعس نع ٍرْشِب يبأ نع ةناوَع وبأ انّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح دح 8

 نأ ْتَرَذَن يّمأ َنإ : تلاقف ايب يبنلا ىلإ ثءاج َةنيَهج نم ةأرما َّنأ» امهنع هللا يضر ساّبع نبا

 كنا لغ ناكول كارا ¢ اهنع يُجح معن : : لاق ؟اهنع ححأفأ 4 ْثّنام یتح حح ملف جْ

 ۷۳٠١[. « 75799 : يف هافرط- ٠۸١۲ ثيدحلا] ٠ «ءافولاب نحأ لاق. هللا اوضقا ؟ةّئيضاق ٍتنكأ نيد

 ةلحارلا ىلع توبثلا ٌعيطتسَي ال نّمع ٌجحلا باب ۳

YAنع ا ب ا نع تاه حب رع عيرج نبا نع مصاع وبأ انثدح  

 .ح . . . ًةأرما نأ مهنع هللا يضر سابع نب لضفلا نع سابع نبا

 نع باهش نبا انثدح ةملس يبأ ُنب زيزعلا دبع انثَدح َليعامسإ نب ىسوم انثّدح ّدح 5
 عادلا بح ماع مَعَ نم ةأرما ٍتءاجلا : لاق امهنع ُهللا يضر سابع نبا ِنع ٍراسي ِنب ٌناميلس

 نأ عيطتسي ال ًاريبك اخيش يبأ ثكَردأ ٌجحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ للا لوسر اي : تلاق

 ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «معن : لاق ؟هنع ّمَحأ نأ ةنع يضقي لهف . ةلحارلا ىلع ّيوتسُي

 ٍلجرلا نع ٍةأرملا جد باب 4

 نع راسي نب ناميلس نع باهش نبا ٍنع ِكلام نع ةملسم نب هللا ٌدبع انثدح 6

 ا ل لا وا

 ؟هنع جحأفأ < ا : تلاقف < ال

 .[1804 ء١١١٠ :ثيدحلا رظنا] . عادلا ةجَح يف كلذو . معن :لاق

 نايبّصلا ٌحح باب 6
 ثعمس + لاق ديزي يب ا ضرير ا ع نارا اج ّدح ۔ ۹

 . «يليلب عمج نم ِلَغَّتلا يف الب ئوبنلا - ينمّدق وأ - ونثعتلا : لوقي امهنع هللا يضر ٍساّبع نبا

 ۱١۹۷۷ 2 ١71/4[. : ثيدحلا رظنا]



E۸تسلا ءازكن ناتك تا  

 همع نع باهش نبا يخأ نبا انَنَّدح ميهاربإ نب ٌبوقعَي انَنَدح ٌقاحسإ انثّدح لح 2 ۷

 . لاق امهنع للا يضر سابع نب هللا دبع نأ وعسم نب ةبتُع نب هللا دبع نب هلا يي ينربخأ

 یف اق ءال هللا لوسرو « يل ٍناتأ ىلع ريس - هللا ُتْرَهان دقو - ٌتلَبقأ»

 ًءارو سانلا عم ُتْفْفَصَف « تعترف اهنع ُتلّزن مث ‹ لّوألا فصلا ضعب يدي َنيب ترس

 . «عادولا َةَجَح يف ىنمب» : باهش نبا نع ٌسنوي لاقو . ؛كي هللا لوسر
 .[451 ٤۹۳ ٠ الك : ثيدحلا رظنا]

 نع َفسوي نب ٍدمحم نع ليعامسإ نب متاح انثَدح سنوي نب نمطحرلا دبع انثدح- ۸

 . «َنينِس عبس نبا انأو ةا لا ٍلوسر عم يب جيح» :لاق َديِرَي نب ئالا

 : لاق نمحرلا ٍدبع نب ديَعجلا نع كلام ُنب مساقلا انربخأ ةرارز نب ورمع انئّدح- 1۸0۹

 . الب يبنلا لَقث يف هب يح دق ناكو» : ديزي نب بئاسلل لوقي زيزعلا دبع َنب رمع ثعمس

 ثيدحلا] ١869 يف هافرط_ : ٦۷١۲ ۷۳۳١[.

 ءاسنلا مح باب-5

 هللا يضر ُرمع َنذأ» هّدَج نع هيبأ نع ٌميهاربإ انثّدح :ٍدمحم ُنِب ٌدمحأ يل لاقو- ٠

 نب نمحرلا دعو َناَفع َّنب َنامثع ّنهعم ثعبف « اهّجح ٍةََجَح رخآ يف ةا ئبنلا جاوزأل هنع
 .«فوع

 ةشئاع انْئَتَدَح :لاق ةرمع ىبأ نب ٌُبيبَح انثدح دحاولا دبع انّثَّدح ٌدَّدسُم انثدح _ 0١
 ٌدِهاجُنو وزعت الأ هللا لوسر اي ٌتلق» : تلاق اهنع هللا يضر َنينمؤملا ٌّمأ ةشئاع نع ةحلط ُثنب
 َدعب حلا ٌعَدأ الف : ةشئاع تلاق .روربم مح جحلا ُهلمجأو داهجلا ّنسحأ ّنكل :لاقف ؟مكعم

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . يب هللا لوسر نم اذه ثعمس ذإ

 سابع ِنبا ىلوم ٍدَبعَم يبأ نع ورمع نع ٍديز ُنب ُداَمَح انثّدح ِنامعتلا وبأ انئدح دح- ۲

 رو سلا د كانو هلا نك تاع ع

 اهتم رخل : لاف + حبا درت ينأرماو + اذكو اذ شی

 .[ة 778 ء۱٦۳۰ ۰۰٦ : یف هفارطأ_ ١857 ثيدحلا]

 ساّبع نبا نع ِءاطع نع ُهّلعملا ٌبيبح انربخأ عيَرز رب ديزي انربخأ ٌنادبع انثّدح- ١8517



 ۹ ديصلا ءازج باتك- ۸

 نم كعتَم ام : ةيراصنألا نان أل لاق هيج نم الك ئبنا مج امل : لاق امهنع هللا يضر

 يقسَي ُرَخاْلاَو « امهِدَحأ ىلع ّجَح ٍناحضان هل ناك اهجوُز ينعت - ٍنالف وبأ :تلاق ؟جحلا

 ثعمس ءاطع نع جيرج نبا هاور . «يعم ةجَح يضقت ناضمر يف ةرمغ ّنإف :لاق .انل ًاضرأ

 . لكك يبنلا نع ٍرباج نع ءاطَع نع ميركلا ٍدبع نع هللا ٌديِبَع لاقو . يك ئبنلا نع ساع َنبا

 .[ ١/87 : ثيدحلا رظنا]

7 

 و
 تعمشس

 ىلوم ةعزق نع ٍريمُع نب ِكلملا ٍدبع نع ٌةبعش انّثَدح برح نب ناميلس انثّدح _ 4

 نم ٌنهتعيس ٌعَيرأ : لاق  ةورَغ َةرْشَع يكس للي ئبنلا عم ازغ دقو ديعس ابأ ٌتعمس : لاق دايز

 ةر ارقا رفاس ل نأ يار ياب ب يلا نع نه ا لاق وا اک هللا لوسر

 َدعب ةالص الو . ىحضألاو ٍرطفلا : :نيّموي موص الو .مّرْحَم وذ وأ اهجوز اهعم سيل نيّموي
 دث الو .ُسمشلا حلت ىّتح حبّصلا َدعبو « ُنسمشلا ب بدت ىتح رصعلا دعب :نيتالض
 . «ىصقألا ٍدجسمو « يدجسمو < مار جتا دجاسَم ِة ةثالث ىلإ الإ لاحدلا

 .[۱۱۹۷ ۰ ۱۱۸۸ <« 0۸٩ :ثيدحلا رظنا]

ED 

 ا :اولاق ؟اذه كاب ام لک هما ري ضامن اعيش فارق لا ا

 .«َبَكرَي نأ ُهرمأو . َينَعل ةَسفن اذه بيذعت نع هللا َّنِإ :لاق . يشمي

 ٦۷۰١[. : يف هفرط_ 1875 ثيدحلا]

 : لاق مهربخأ جيَرُج َنبا َّنأ َفُسوي ْنب ماش انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثدح 5
 ٍرماع نب َةبقُع ٍنع ُهنَدح ريخلا ابأ نأ ةَربخأ ٍبيبح يبأ َنب , ديزي نأ بويأ يبأ نب ٌديعَس ينربخأ

 « هٌيئفتساف لكي ئبنلا اهل يتفتسأ نأ ينترمأو « هللا تيب ىلإ يشمت : نأ ىتخأ ْتَرَدَت»١ :لاق

Eتل  

 . ثيدحلا ركذف

 % $ نت



 ةنيدملا لئاضف باتك- ۹ 0٠

 3 ا ےیل ا ا

 ةنيدملا لئاضف باتك- 4

 ةنيدملا مَرَخ باب ١-
 لوألا ٍنْمحرلا دبع وبأ ٌمصاع انثّدح ديزي نب باث انئّدح ِنامَُنلا وبأ انئّدح دح 0-851

 ء اهرجش ْمْطقُي ال « اذك ىلإ اذك نم مَرَح ةنيدملا# : لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع

 .«َنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو وللا ٌةنعّل هيلعف ًاثدح َتّدحأ نم . ٌثّدح اهيف ُتَدحُي الو

 ,[ا/7 ٠57 : يف هفرط_ 1١851 ثيدحلا]

 مق نع للا يضر سنأ نع حالا يبأ نع ِثراولا دبع اننّدح ر رّمْعَم وبأ انثذح 4

 الإ ةتمث ُبْلطَت ال :اولاقف . ينونماث ِراَجّنلا ينب اي :لاقف ٍدجسملا ءانبب َرَمأَف « ةنيدملا لكي ئبنلا

 اوفصف ٠ سارح « ْتَيّوُسف بّرخلاب مث « ْتَشِينف ّنيكرشملا ٍروُبقب رمأف « هللا ىلإ
 ٤١۹[. « 478 2 374 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ٍدجسملا ةلبق لخنلا

 ٍديعس نع هللا ٍديِبَع نع َلاميلُس نع يخأ ينثَّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح_ 6

 ىلع ةنيدملا يتبال نيب ام مرا :لاق ب يبنلا نأ هنع هللا يضر ةَريرُه يبأ نع َيرْبَملا

 مث . مّرحلا ّنم متجرخ دق ةثراح ينب اي مكارأ :لاقف ةثراح ينب ةي ئبنلا ىتأو :لاق . يناسل

 ّ .[۱۸۷۳ : يف هفرط- ١8759 ثيدحلا] . «هيف متنأ لب : لاقف تفتلا

 نع شمعألا نع ٌنايفُس انّتَّدح نمحرلا ٌدبع انتدح راسب نب دمحم انثدح دح _ ۰

 هذهو هللا ٌباتك الإ ٌءيش انّدنع ام» : :لاق ةنع هللا يضر ٌعيلع نع هيبأ نع يميتلا ميه ميهاربإ

 ىَوآ وأ اثَدَح اهيف ٌتّدحأ نم « اذك ىلإ رثاع َنيِب ب ام مرح ةنيدملا انا

 ةَمذ :لاقو . لْذَع الو ٌفرَص هنم لقي ال « َنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا نعل هيلعف ًاثلحُم
 هئم لقي ال « ٌنيعمجأ ساتلاو ةكئالملاو هللا ٌةنعل هيلعف ًاملسم رفخأ نمف « ةدحاو نيملسملا
 ديم ر هل جا ناتا وا هل هيلع ارم و ارق نوت نمو ندع الو كرم

 ١١١[. :ثيدحلا رظنا] .ءادف :ُّلُذَع :هللا دبع وبأ لاق .«لّذَع الو فرص



 ٤۵١ ةنيدملا لئاضف باتك- 4

 َسانلا يفنت اهنأو ةنيدملا لضف باب - ۲

 ثعمس :لاق ٍديعس نب ىيحي نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثدح -
 : لكك هللا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابآ ثعمس : ا

 ٌريكلا يفي امك سانلا يفنت ةنيدملا يهو < برش : :نولوقي < ىرقلا كات ة ةيرقب ا

 . (ديدحلا َثَمَح

 ٌةَّباط ةنيدملا باب"

 نب سابع نع ىبحي نب وڙمع ينئح : لاق ٌناميلس اَنَنّدح ٍدَلْخَم نب ٌدلاخ انئّدح ّدح - ۲

 ىلع انفّرشأ 'یتح ةح لوب نم كي بنا عم انلبقأ» هنع لا يضر ٍديمحم يبأ نع ٍلعَس نب له

 1441١[. :ثيدحلا رظنا] . (ُةَباَط هذه :لاقف ةنيدملا

 ةنيدملا يتبال باب - ؛

AYYنع ٍّيَسُملا نب ٍديعس نع ٍباهش نبا نع كلام انربخأ َفسوي ْنب هللا بع انثّدح -  

 لاق < اهَتْوَعْذ ام عترت ة ةنيدملاب ءابطلا تیار ول» :لوقي ناك هنأ ةنع هللا يضر ةريره يبأ

 .[1859 : ثيدحلا رظنا] . ( مارح اهيتبال َنيِب ام : لک هللا لوسر

 ةنيدملا ٍنع ّبْعَر نم باب «

 َّنأ بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ :لاق ٌيرهُّرلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح - 4
 اا 0 را هل را ع 0 ةريره ابأ

 ىلع اخ د اهنادجيف امهم ناق ةنيدملا ٍناديِرُي ةنيرُم
 .«امههوجو

 ج لح _ ٥

 حتما : لوقي ك هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنأ ةنع هللا يضر ريهُر يبأ نب نايفش نع ٍريَبَرلا
 اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو « مهَعاطأ نّمو مهلهأب نولّكحتيف « نوُسِبي ٌموق يتأيف « ُنمَيلا

 ةيخ ٌةنيدملاو « مهعاطأ نمو مهلهأب َنولّمحتَيف « نوشي موق يتأيف « ٌُماشلا حتفتو .َنوملعي



 ةنيدملا لئاضف باتك- ۹ 10

 ‹ مهعاطأ نمو مهلهأب نولّمحتيف « نوي موق يتأيف « ٌقارعلا ُحَتْفَتو .نوملعَي اوناك ول مهل

 .«نوملعَي اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو

 ةنيدملا ىلإ ٌرِرأي ُناميإلا باب- ٦

 نع هللا ٌديبع ينئّدح :لاق ضايع نب ٌسنأ انّثَّدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح 7

 دك فلا لوسر ّنأ ةنع للا يضر ًةريره يبأ نع مصاع نب صفح نع نطحرلا بع نب بيتش

 .«اهرخُج ىلإ ةّيحلا زرأت امك ةنيدملا ىلإ ررأيل َناميإلا َّنإ» :لاق

 ةنيدملا ّلهأ داك نَم مثإ باب- ١

 - ٍدعَس ٌتنب يه  ةشئاع نع ٍديَعَج نع لضفلا انربخأ ِثيَرح نب ٌنيسح انثّدح - 8117

 ٌدحأ ةنيدملا لهأ ٌديكَي ال» :لوقي ةي عئبنلا ٌُتعمس : لاق هنع هللا ىضر ًادعس ٌتعمس :تلاق
 . «ءاملا يف حلملا ٌعامْنَي امك عامنا الإ

 ةنيدملا ماطآ باب۸

A۷۸ُتعمس ةورع ينربخأ : لاق باهش ُنبا انثَّدح نایفُس انئدح هللا دبع نب مولع انثّدح -  

 َنوَرَت له :لاقف ةنيدملا ماطآ نم أ ىلع لكي ئيبنلا فرشأ» :لاق هنع هللا يضر ةماسأ
 ريثك نب ٌناميِلّسو دمْعَم ُهَعَبات . «رطقلا عقاومك مكتويب لالخ ِنتفلا مق ةاوم ىَرأل ىنإ ؟ىرأ ام
 ١۹۷ « ۷٠٠١[. 74517 : يف هفارطأ- ۱۸۷۸ ثيدحلا] . يرهڙلا نع

 ةنيدملا ُلاَجَّدلا ُلُخدَي ال باب-۹

 نع ِهّدَج نع هيبأ نع ٍدعس ُنِب ٌميهاربإ ينثّدح :لاق هللا ٍدبع نب زيزعلا دبع انثّدح - ۹

 « ٍلاَجَّدلا حيسملا ٌبعُر ةنيدملا لدي ال» :لاق 4 يبنلا نع ةنع هللا يضر ة ةركب يبأ

 IVY ا يف هافرط 18179 ثيدحلا] . .«ناكّلَم باب لك ىلع باوبأ ةعبس ِلئموي

 ةريره يبأ نع رولا هللا دبع نب ميعُت نع كلام يئ دَّدح :لاق ليعامسإ انثّدح -
 ٌنوعاطلا اهّلُخدي ال < ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع» :لل ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 .[9/17 , ٥۷۳۱ :يف هافرط_ ١848٠١ ثيدحلا] . «لاجدلا الو

 ينئَّدح قاحسإ انّتَّدح ورمع وبأ انّثَّدح ٌُديِلَولا انّثَّدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح - 0١
 ةكم الإ « لاّجدلا ُهُؤُطَيس الإ لب نم َسيل» :لاق ةي عوبنلا نع هنع هللا ىضر كلام نب نأ



 tor ةا لاش بات 8

 ةنيدملا فجرت مث . ارج ناص ةكتالملا هلغألا تلت اهاقن نل سيل ةنيدعلاو

 . «قفانُمو رفاك لك هللا ٌجِرْخُيف ءتافَجَر ثالث اهلهأب

 VEVY]. الا: الا ا

 ا ا :لاق هنع هللا يضر يردلا ٍديعس ابأ ذأ ةبتُع نب للا دبع نبا ديب

 نأ هيلع ٌمَرحُم وهو  ٌلاّجدلا يتأي :لاق ْنأ هب انثًدح اميف َناكف ٠ ٍلاَجدلا نع ًاليوط ًائيدَح

 8 سانلا ريخ وه لجر ٍذئموي هيلإ ٌجُرخيف « ةنيدملاب يتلا خابّسلا ضعب- ةا تاق لخت

 لوقيف . ةَئيدَح ي4 هللا لوسر كنع اَننَدَح يذلا ُلاَجدلا َكنأ دَهشأ : لوقيف - سانلا ريخ نم
 « هييحي مث هلي . ال: نولوقق ؟رمألا يف َنوكْشَت له هثيبخأ مث اذه تلق نإ تيآرأ : لاجدلا

 طّلسأ الف ُهلتقأ : :لاجدلا لوقيف . ٌمويلا ينم ةزيصب هش طف تک ام : هييحُي نيح لوقيف

 .[۷۱۳۲ : يف هفرط-۱۸۸۲ ثيدحلا] . «هيلع

 َتَيخلا يفذت ةنيدملا باب_- ٠

 ٍردََُملا نب دمحم نع نايف انثح حرا ٌدبع انثَدَح سابع نب ومع انئّدح 5 ل
 تت رو سلال .ارعأ ءاج" هنع هلا يضر رباج نع

SG 

 ديزي نب هللا ٍدبع نع ِتباث نب ٌّيِدَع نع ٌةبعش انتدح بر نب ٌناميلس انئّدح - ٤
 نم سان عي لح ىلإ لكي عينا جرح املا : لوقي هنع هللا يضر تبا نب ديز ٌثعمس : لاق

 َنيِقِفكمْلا ىف کلام امك 6# # : فلز ظن ال ٌةقرف تلاقو « مُهّلتقن :ةق رف تلاقف « هباحصأ

 . «ديدحلا تبَح ٌرانلا ىفنت امك لاجّلا ىفنت اهنإ : ال ٌئئبنلا لاقو . 818 : ءاسنلا] نف

 .[14084 « 5٠6٠ :ىف هافرط_ ۱۸۸٤ ثيدحلا]

 باب

 نبا نع سنوي ُتعمس يبأ انّثَدح ريرج نب ُبْهَو انثدح ٍدمحم ُنب هللا دبع انثّدح دح 16

 NS ام ْيَفْعِض ةنيدملاب ْلَعِجا مهللا» : لاق هي يبنلا نع هنع هللا يضر سنا نع باهش

 دوي وع ربطوب ناكتع داك (ةكربلا نم



tةكيؤملا اضف باک ٤ 

 َّنأ» هنع ُهللا يضر ستأ نع ٍديمُح نع رفعج نب ليعامسإ انتدح بيق انئدح لح -۔ ٦

 اد ىلع ناك ْنإو ' تلا عّضْؤأ ةنيدملا ِتارُدُج ىلإ رظنف ِرَفَس نم مّدق اذإ ناك لو يبن

 .[ ٠۲ ١16٠ :ثيدحلا رظنا] . «اهّيح نم < « اهكَترَح

 ةنيدملا ىَّرعُت نأ ايب يبنلا ةيهارك باب-١

 : لاق نع هللا يضر ٍسنأ نع ٍليوطلا ٍديمح نع ُيرازفلا انّربخأ ٍمالّس نبا انثذح - 841/

 :لاقو ٌةنيدملا ىرعُت نأ ةا هللا لوسر ةركف < دسار ىلإ وو كرار
 .[1505 5608 :ثيدحلا رظنا] .«اوماقأف ؟مكَراثآ َنوبستحت وبستحت : الأ ةملَس ينب اي

 باب- ١١
 نمحرلا ٍدبع نب بيب ينثَّدح : لاق رمع نب هللا ٍديِبُع نع یحی نع ٌدَّدسُم انثّدح- ۸٨۸

 يربنمو يتيب نيب ام» : لاق ايک يبنلا نع هنع ُهللا يضر ةريره يبأ نع مصاع نب صفح نع
 ۱۱۹١[. :ثيدحلا رظنا] . «يضوح ىلع يربنمو < ةّنجلا ضاير نم ةضور

 هلا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ رااح عاما ا
 ُهْنَذَحَأ اذإ ركب وبأ لاكف « البو ركب وبأ َكَعُو ةنيدملا ةي هللا لوسر 0 تلاق اهنع

 لوقي ىّمُحلا

 هِلعن كرش نم ىندأ ٌتثوملاو هلهأ يف ٌحّصُم ءىرما لك

 : لوقي ُهَتِريَقَع ْمَفرَي ىّمحلا هنع علقأ اذإ الب ناكو

 لجو وخال او حو داوح. هيلي را لسه ييف تحل الا
 ليفطو ةماش يل ْنَوُدِنَيلهو ٍةّنجمَةايِممًاموي ْنَدِرأ لّمو

 نم انوجّرخأ امك « لح َنب يو ةعيبر َنب ةبتٌعو َةعيبَر َنب ةبيَش ْنَعلا َمهّللا :لاقو
 . دشأ وأ ةكم انببُحك ةنيدملا انيلإ ِبْيَح مهلا : لَك هللا لوسر لاق مث . ءابولا ضرأ ىلإ انضرأ

 :تلاق .ةفخُجلا ىلإ اهاَمُح لّقناو « انل اهْسحّصو « انّدُم يفو انعاص يف انل راب مهلا

 .« ًانجآ ًءام ينعت . ٌداَجَت يرجي ٌناحطُب ناكف : تلاق « هللا ضرأ أبوأ يهو ةنيدملا انْمدَقو

 .[۳۷۲ « ۵٩۷۷ 205014 797 : يف هفارطأ_ ۱۸۸۹٩ ثيدحلا]

 نع ٍلاله يبأ ِنب ٍديعس نع ديزي نب ٍدلاخ نع ٹيللا انٿًدح ٍريكُب نب ر ىيحي انثذح- ۰

 ' لعجاو « َكِليِبَس يف ًةداهش ينقزرا مهلا : لاق ُةنع هللا يضر َرمع نع هيبأ نع َملسأ نب ديز



 t00 ةنيدملا لئاضف باتك- 9

 E عور نع : : عيَرز نبا لاقو . لَك كلوسر لب يف يتوم
 هيبأ نع ٍديز نع ٌماشه لاقو . .هوحل . TT : تلاق امهنع هللا يضر ٌرمع ِتنب ةصفَح

 نع هّمَأ نع ملسأ نب

 . هنع هللا يضر ٌرمع ٌثعمس : : فت رع



 موصلا باتك ٤0٦ ١

 ا ا ا ل

 موصلا باتك-١

 ايلا مّ بيک اوما َنيدلا اھا ۾ :یلاعت هللا لوقو < ُناضمر موص بوجۇ باب- ١
 2 قرص

 1A۳] :ةرقبلا] دوك كَم مَنَ نو ےل َلَع بیکامگ

 ا غ ىا وع و فامسإ ك دم و اه اأ
 اذام ينزيخأ « وللا لوسر اي :لاقف سأرلا َر رئاث الك هللا لوسر ىلإ َءاج ًآَيبارعأ َّنأ» هللا ِدْبَع نبا

 امب ينربخأ :لاقف . ائيش ٌعّوَطَت نأ لإ نسمخلا ٍتاولصلا : لاقف « ةالصلا نم يلع هللا ضرف
 هللا ضرف ام ينربخأ :لاقف .ًائيش َعّوّطت ْنأ الإ ًناضمر َرهش :لاقف ؟مايصلا نم ىلع هللا ضر

 « قحلاب َكَمركأ يذلاو :لاق .مالسإلا عئارشب الب هللا لوسر ُهَربخأف : لاق ؟ةاكزلا ّنم ىلع
 وأ .قّدص نإ حلفأ : ةا هللا لوسر لاقف .ًائيش َيلع هللا ضرف امم ُصُقنَأ الو ًائيش ٌعَّوَطَتأ ال

 .[47 :ثيدحلا رظنا] . «قدص نإ ةئجلا لخد

 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع ّبويأ نع ليعامسإ اًنْئّدح د ٌدَّدَسُم انثدح _ ۲
 هللا دبع ناكو كر ناهي نعرف االف ‹« همايصب َرمأو ءاروشاع ةي ئيِبنلا املا :لاق

 ۲٠٠٠١ « ٤٠١١[. :يف هافرط_ ۱۸۹۲ ثيدحلا] . «هّموص قفاوُي نأ الإ ةموصتيال

 ُهَنَّدح كلام َنب َكارع َّنأ بيبَح يبأ نب , ديزي نع ثلا انئدح ٍليعس نب ٌةبيتق انثدح دح *١6-

 ؛ ةيلهاجلا يف ءاروشاع موي ٌموصّت تناك اشير َّنأ» اهنعُهفلا يضر ةشئاع نع ُهربخأ ةورُع َّنأ
 ا ءاش نَم : ةي هللا لوسر لاقو «ٌناضمر َضرْف ىتح همايصب لي هللا وشر مآ عا

 .[1897 :ثيدحلا رظنا] . «هَرُطفَأ ءاش نمو

 موّصلا لضف باب ١
 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثدح _ ٤4

 وأ ُهلئاق زما نإو .ْلَهْجَي الو ْتفْرَي الف « َةَّنُج ُمايَّصلا» : لاق ةي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر



 0V موصلا باتك ۰

 نم هللا دنع ٌبيطأ مئاصلا مف فوُلُحَل هديب يسفن يذلاو - نيتّرم - مدا يارا لفيف هَمئاش
 ٌةنّسحلاو « هب يزجأ انأو يل ٌمايّصلا ٠ يلجأ ْنِم م هَتوُهَشو ُهَبارشو ُهَماَعْط كرت . كسملا حير

 .[7084 ۱۹۰٤ « 0۹۲۷ « ۷٤۹۲ : يف هفارطأ_ ۱۸۹٤ ثيدحلا] . «اهلاثمأ رشعب

 ةرافك ٌموّصلا باي

 : لاق ةفْيَذُخ نع ِلئاو يبأ نع ماج اندح ٌنايفص انثدح وللا دبع نب مولع انئدح- 6

 :لوقي تغمس انا ةفيَدُح لاق ؟ةنتفلا يف كي يبنلا نع اثيدح ظفحب نمم : هنع هللا يضر ُرمع لاق»

 امثإ © هذ نعّلأسأ سيل :لاق . ةقَدّصلاو مايّصلاو هللا اهون وراجو ولامو ولهأ يف لجؤلا تف

 ؟رَسكي وأ حتفيف :لاق . ًاقلْعُم باب كلذ َنوُد إو :لاق .ٌرحببلا م جومَي امك جومت يتلا نع لأسأ

 نك ماع رع ناكأ ب قورشمل انلقف . ةمايبقلا موي ىلإ َقلْعي ال نأ رَدجأ كاذ :لاق .دّسكُي :لاق

 ٠٠١ , ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . ةليللا دَ َنوُد َّنأ ملعيامك « معن :لاقف ُهَلَأسف ؟ُبابلا

 َنيمياصلل ناّيّرلا باب - ٤

 ٍلهَس نع مزاح وبأ ينثدح :لاق الب نب ٌناميلس انّئَّدح دَلْخَم نب ٌدلاخ انثّدح- 5
 موي دومئاصلا نم ُلْخدَي « نارا هل لاقي باب نجلا يف ّنإ١ : لاق ةا ربنلا نع هنع هللا يضر
 دحأ ةنم لخدَي ال 5 ٌنوموقيف ؟نومئاصلا ني :لاقي « مهّريغ حا هنم ٌلَخدَي ال ة ةمايقلا

 .[7 7641 :يف هفرط_ 1895 ثيدحلا] . (دحأ ةنم لخد ملف < + قلغأ اولد اذا مهُريغ

 باهش نبا نع كلام ينّدح :لاق ٌنعَم ينثّدح :لاق ٍرْذنُملا نب ٌميهاربإ انثّدح- ۷
 قفُنأ نَم» : لاق ةي هللا لوسر أ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع نمحولا دبع نب ٍديمح نع

 ةالصلا ٍلهأ نم ّناك نّمف « ريخ اذه هللا دبع اي : نجلا باوبأ نم َيِدوُن هللا لبس يف نيَجوز
 ٍلهأ نم ناك نمو « داهجلا باب نم يعُد داهجلا ٍلهأ نم ناك نمو « ةالصلا باب نم يعُد
 ركب وبأ لاقف . ةقّدصلا باب نم يعد ٍةقدصلا لهأ نم ناك نّمو « نايرلا باب نم يعد مايصلا

 3 ةرورض نم باوبألا كلت نم يعد نم ىلع ام « هللا لوسر اپنا و تنا یاب هنع هللا يضر

 .«مهنم ّنوكت نأ وجرأو « معن : لاق ؟اهّلك باوبألا كلت نم ٌدحأ ىَعدُي لهف

 .[55557 135315254141١ : يف هفارطأ_ ۱۸۹۷ ثيدحلا]

 :هلِك يبنلا لاقو ًاعساو ُهّلك ىآر نمو « ّناضمر ٌرهش وأ ُناضمَر لاقي له باب - ٥
 «ٌناضمر اومّدقت ال» :لاقو .«َناضمر ٌماص نّم»

 ةريره يبأ نع هيبأ نع ٍليِهَّس يبأ نع ٍرفعج نب ليعامسإ انثدح ةبيتق انثدح - 6 8 ۶ 0 و 0 2 و و 9 2 500



١ OAموصلا باتك  

‘f 93 ٢ 4 2 . م ال م <  
 . (ةنجلا تاوبأ تحتف ناضمر َءاج اذإ» : لاق يَ هللا لوسر نأ هنع هللا ئضر

 .[۳۲۷۷ « 18994 : يف هافرط_- ۱۸۹۸ ثيدحلا]

 لوت تم ا ريش ایم ا میس أ U أ يلا يلوم يأ يبأ نبا

 ‹ منهج ُباوبأ ُتَقّلْعَو ‹ ءامسلا ثتاوبأ تحف ّناضمَر رهِش لحد اذإ» : لكك للا لوسر

 و

 ربخأ : لاق باهش نبا نع ليَقُع نع ُْتَِّللا ينثَدح : لاق ريك نب ىبحي انثّدح- ۰
 e E ةلكدللا لوسو تعمم لا اها يضر رمح ب الاس

 ليقع ينئّدح : ثيللا نع ةريغ لاقو . (هل اورُدقاف مكيلع مغ ناف .اورطفأف هوما اذإو

 .[۱۹۰۷ ۰ ۱۹۰٩ : يف هافرط- ۱۹۰۰ ثيدحلا] . «ناضمر لالهل» ٌنسنوُيو

 ةيْنو ًاباستحاو ًاناميإ َناضمر ٌماص نَم باب٦
 «مهِتاّيِن ىلع َنونَعِبُي» لك ٌيبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 ةريره يبأ نع ةّملَس يبأ نع ىبحي انَثَدح ٌماشِ انَئَدح ميهاربإ نب ٌملسُم انثدح 1١

 « هند نم ٌمّدقت ام هل رفع ًاباستخلو اناميإ رْدقلا ليل ماق نم : لاق كك ئبنلا نع هنع هللا يضر

 .[۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰١ : ثيدحلا رظنا] . هبْنَذ نم مدت امُهل َرْفْغًاباسِتحاو ًاناميإ ناضمر ّماص نّمو

 ناضمر يف نوكي 5 يبنلا ناك ام دوج باب
 نع باهش نبا انربخأ ٍلعَس نب ميهاربإ انئّدح ليعامسإ نب ئسوم انثدح - 7

 سانلا َدَوْجَأ كي ئبنلا ناك» : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ع

 هالي اقلَي مالسلا هيلع ٌليربج ناكو 2 نیر ا نيعب دار يق نركو ام دوجأ ناكو « ريخلاب

 مالسلا هيلع ليربج هيَ اذإف « نآرقلا لك ئبنلا هيلع ضعي « َحِلَسْنَي ىتح ّناضمر يف ةليل لك
 . «ةلَسرملا حيّرلا نَم ريخلاب َدَوْجَأ ناك

 موّصلا يف هب لملاو ٍروُرلا لوق ْعَدَي مل نَم باب 8
 نع ويب نع ُيِربْقَملا ٌديعس انٿدح بئذ يبأ نبا انٿدح سايا يبأ ب ب مدآ انثذح - ۳ ١

 هلل سيلف هب , لمعلاو رولا لوق ْعَدَي مل نَم١ : ةي ال ٤ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ

 .[ ٠٠٥۷ : يف هفرط_ ١907 ثيذحلا] . «هّيارشو ُةّماعط َعَدَي نأ يف ةجاح



 0۹ موصلا باتک-- ۰

 مِتش اذإ ٌمئاص ينإ ٌلوقي له باب- 4
 ينربخأ :لاق جيَرج نبا نع َفّسوي نب ٌماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربإ انثّدح - 4

 ي لوسر لاق نري دنع هلا يضر ةريرك اب ن هنأ تازلا جلاس يأ نعالاطع
 ناك اذإو « ةّنج ُمايّصلاو « هب يج انأو يل ةنإف ٌمايّصلا لإ « هل مدآ نبأ لمع لك : هللا لاق»

 . مئاص ًاقرما ينإ : رفيف هلئاق وأ ٌدحأ هَ هّباس ناف « بّحْضَي الو ْثْفرَي الف مكدحأ موص موي

 ٍناتَحْرَف مئاصلل . كسلا حير نم هللا دنع ُبْيَطأ مئاصلا مف َفوُلُحَ هديب دمحم فَ يذلاو

 . «هموصب حرف ُهّبر يقل اذإو « حرف َرطفأ اذإ :امهحرفُي

 ةبّرُعلا هسفن ىلع ٌفاخ نّمِل موصلا باب- ٠

 انأ انيب» : لاق ةمَقلَع نع ميهاربإ نع ٍشمعألا ٍنع ةزمَح يبأ نع ٌنادْبَع انثّدح دح 6
 « ٌجَّوّرَتَيلف ةءابلا عاطتسا نم : لاقف ايب يبنلا عم انك : لاقف هنع هللا يضر هللا دبع عم يشمأ

 . «ءاجو هل ةنإف < موّصلاب هيلعف عطتسَي مل نمو . جزفلل ٌنَصحأو < رّصتلل ٌضغأ هاف

 .[0035 « 5056 : يف هافرط_ ١90 ثيدحلا]

 .«اورطفأف ٌةوُمتيأر اذإو « اوموصف لالهلا ٌمتيأر اذإ» :هكي يبنلا لوق باب- ١

 ايب مساقلا اب ئصح دقف كشلا َموي ّماص نم» :ِراَمَع نع ٌةَلِص لاقو

 امهتع هللا يضر رَمُع نب وللا دبع نع عفان نع كلام نع ةملْسَم نب هللا ٌدبعاتثّدح - ۱۹۰٩

 « هورَت ىّتح اورطفت الو ‹ لالهلا اور ىتح اوموصت ال : لاقف ناضمَر َركذ ل4 هللا لوسر ّنأ»

 .؛هل اورُّدقاف مكيلع مغ نإف

 َرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انّئدح ةّمّلسَم نب هللا دبع انثّدح - ۷

 « هوَرَت ىح اوموصت الف « َةليل ّنورشعو عسِتٌرهشلا» : 0 لوسر نأ امهنع هللا يضر
 :ةَدعلا اولمكأف مكيلع مَع نف

e ريكو امال أ انثدلح ١4 

 «ةثلاثلا يف ماهبإلا َسّنَحو . اذكهو اذكه ُدهَّشلا» : لك ئيبنلا لاق :لوقي امهنع .

 .[0707 « ۱۹۱۳ : يف هافرط_ ۱۹۰۸ ثيدحلا]

  4نع هللا يضر ةريرُه ابأ ٌتعمس :لاق دايز نب ٌدمحم انَثَّدح ٌةبعش انّثَّدح ٌمدآ انثدح  4 R2 Teهع 1 5



 موصلا باتك- 5٠ ٠

 نإف « هتيؤُرل اورطفأو ِهِتيْوُرِل اوموص» : ةي مساقلا وبأ لاق : لقوا للك ئبنلا لاق : :لوقي

 0 نيثالث نابعش ها

 ميسا ا را ا

 نوكي رهشلا َّنإ :لاقف ًارهش لحد ال نأ َتفلَح ٌكنإ :ُهل ليقف - حار وأ - اذغ اموت نوزع

 ٥۲۰۲[. : يف هفرط_- ۰ ثيدحلا] . «ًاموي َنيرشعو ةعست

ails نع لالب نب داميلس اناطيزلا نيغزب يرملا ةمانس لح ١١ 

 هئاسن نم ي أ هللا لوسر 'یلآ» :لاق هنع ٠ ًاعست ةبرشَم :م يف ماقاف « هّلجر ثّكفنا ٍتناكو

 اغ نكي فلا نإ :لاقف « ارش ّتيلآ هللا لوسر اي :اولاقف لري مث ةليل ّنيرشعو

 ۸۰٥۵ ١١١5[. لالالا" ۰ ۷۳۲ ۰ 1۸٩ ۰ ۳۷۸ : ثيدحلا رظنا] . «نيرشعو

 :ٌقاحسإ لاق :هللا دبع وبأ لاق .ناصّقنَي ال ٍديع ارُهش باب- ۲

 صقان امهالك ناعمتجَي ال :دمحم لاقو .مامت وهف ًاصقان ناك نإو

 ةرکب e : لاق تعم انثّدح ٌدَّدسم انثدح - 57

 ىنّربخأ : لاق ءاذحلا دلاخ نع ڙرمتعم م انثّدح ٌدَّدسم ينثّدحو . دلك يبنلا نع هيبأ نع

 0 : لاق لكي بتلا نع هنع هللا يضر يأ نع ًةركب يبأ نب نطحرلا دبع

 لا وذو ناف ديعارهش

 «بُسحن الو ُبّثكن ال» ل ٌيبنلا لوق باب - ۳

 َعمَس هنأ ورمع نب ُديعس اننَدح سيق نب ٌدوسألا انَدح ةبعش اند مد انئّدح © ۳
 ُرهشلا « بشحن الو ُبّدكت ال ةيمأ هَ اَنِإ» :لاق ُهنأ لك يبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمعَنبا

 .[۱۹۰۸ : ثيدحلا رظنا] . «نيثالث رمو َنيرشعو ٌةعست ةَرم ينعي . اذكهو اذكه
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 نيموي الو موي موصب ُناضمَر ُمَدقَتُي ال باب - 4

 نع ةملَس يبأ نع ريك يبأ نب ىيحي انئَّدح ٌماشِ انئَدح ميهاربإ نب ملسُم انثدح ّدح 14

 نأ آلإ ٍنيَموي وأ موي موصب َناضمر مكُدحأ َّنمّدقتي ٌدقتي ال : لاق ئيلا نع ةنغ لا يضر ةريرغ يبا
 . «مويلا كلذ ْمصِيَلف هَموص ٌموصي ناك ٌلجر َنوكي



 2 و مے ی

 شاي نه كيا لإ كما مالا مک را : هزكذ ّلج هللا لوق باب
 هع با ڪش تاک رنک م و ا تیک
 [ةرقبلا ۱۸۷] كت هلأ بكَ امو هور نا مكن اق

 035 01 1 ا ا ا

 لكأي مل َرِطْفُي نأ لبق مانف ٌراطفإلا ّرضحف ًامئاص ٌلجرلا ناك اذإ ةا دمحم ٌباحصأ ناك» : لاق
eٌراطفإلا َرضَح اًملف « ًامئاص ناك ّيراصنألا ةّمْرِص َّنب َسيق َّنإو  

 « لمعت هّموي ناکو « كل ُبلطأف ٌقِلَطنَأ نكلو ءال : لاق معطل دعا اهل لاقف ةتأرما 'ىت

 ٠ هيلع يشع اهنلا تفَصتنا الف ٠ . كل ةيح تاق نأ ال « كارما لاحق « يمة
 اسلا دل

 اوحرفق . « مكي ل تمر أ امص هي ْمُكحَآ لجأ » ٌهيآلا هذه ْثَلَرنف لك جيبنلل كلذ َرِكَّذف

 . ړو دوسلا لتا ني ينال ايل طيكْلا يكل نیب یح اوبس اوکو # : ثلزنو « ًاديدش احرف اهب
 .[1054 : يف هفرط_ ۱۹۱٩ ثيدحلا]

 رجلا نم دوسلا ليلا ىم يالا طيح کل کب ع ایرشاو اوکو » :یلاعت هللا لوق باب - ١
 ال ّيبنلا نع ِءارَبلا نع هيف[ ۱۸۷ :ة ر قبلا ] لأ ىلإ مايل وم ا

 نع ٍنمحرلا دبع نب يصح ينريخأ : : لاق ميشه انثَّدح لاهْنم نب جاَجَح انثّدح 0

 صم ضِيَأْلا طبل و کک ن وح ٭ :ْتَلَرَن اّمل» : : لاق ُهنع هللا يضر متاح ِنب ّيَِع نع َيِبعَّشلا

 تلعجف «يتداسو تحت امهّتاعجف َضيبأ لاقع ىلإو دوسأ لاقع ىلإ ٌتْدَّمَع . 4 وسلا للا

 كلذ امنإ :لاقف َكلُذ هل ُبركّذف يللا لوسر يلع تودع ل ٌريَتسَي الف ليللا ىف هنأ
 ١ 491٠١[. 4009 :يف ءافرط_ 1917 ثيدحلا] . «راهنلا ٌضضايبو ليللا داوس

 6 ا ا ل 1۹1۷

 يدرتألا ليلك ني شالا تلا کیا ا 2 كرنا : لاق ٍلعس نب

 نيخلاو يالا خلا واجر يف مهحأ ير وصلا وار 3 اجر ناكف 4اب لز

 امّنِإ ٥ هنأ اوملعف € رجم :ٌدعب هللا َلّرنأف « امور هل هل َنّيبتي ىّتح ٌلكاي لري ملو « دوسألا
 ٤٥١١١[. :يف هفرط_ ۱۹۱۷ ثيدحلا] . َراهّنلاو ليللا ينعي

 «لالب ٌناذأ مكر وحُس نم ٌمكّنعنمي ال» لي ّيبنلا لوق باب ١

 نع عفان نع هللا ِديَبع نع ةماسأ يبأ نع ليعامسإ نب ٌديَِبْع انثدح - ۱۹۱۹ 0 4



 لاقف « ليَ دوي ناك ًالالي ّنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلاو 52
 لاق . «زجفلا حُلطَي ىّتح نذوب ال هنإف « موتكمم مآ نبا ددوي ىّتح اوبرشاو اولُك : : لک هللا لوسر

 .[577 25097٠9 25011 :ثيدحلا رظنا] . «اذ لزنيو اذ' ىقْرَي نأ الإ امهناذأ َنيب ْنكَي ملو : مساقلا

 و

Sleب ا « يلهأ يف ڙگستآ تنك :  

 ٠۷۷[. :ثيدحلا رظنا] . ةا هللا اوسر عم

 ٍرجفلا ةالَصو ٍروحّسلا َنيب مك ٍردق باب ۹

 يضر ِتباث نب ٍديز نع ستا نع ةداتق اندح ٌماشه اننَدح ميهاربإ نب مِلسُم انئّدح ١

 ES .ةالصلا ىلإ ماق مث < يي عيبنلا عم انزگست» :لاق هنع هللا

 ٥۷١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ هنأ SE لاق ؟روحّسلاو

 لك ّيبنلا نأل « باجيإ ريغ نم ٍروحّسلا ٍةكَرِب باب- ٠٠
 ٌروحّسلا ٍركذُي ملو اولّصاو ةباحصأو

 َّنأ» :ةنعُهللا يضر وللا بع نع عفان نع ٌةيِيَوُ انثَدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - 5
 تسل : لاق « لصاوت َكنإ : اولآق « مهاهنف < مهيلع شف , ُانلا لّصاوف ء لَصاو يي يبا

ew[1957 :يف هفرط_ ۱۹۲۲ ثيدحلا] "٠ ىقسأو مَعطأ ٌلَظأ ينإ ؛ . 

 ُتعمس : لاق بيهص نب زيزعلا دبع انّنَدح ٌةبعش انتدح سايإ يبأ نب ٌدآ انثّدح - 4۲۴۳

 ك َرَبِروحّسلا يف َّنإف « اورَكَست» : اي ئيبنلا لاق : لاق ُهنع هللا يضر كلام نب سن

 ًاموّص ږاهنلاب یون اذإ باب ١-

 مئاص ينإف : لاق « ال انلق نإف ؟ماعط مكدنع : لوقي ٍءادْرَّدلا وبأ ناك : : ِءادْرَّدلاٌَمَأ تلاقو

Edةحلط  SS 

 اا و ثعَب يو يبنلا

 ۷۲٠١[. « ۲۰۰۷ : يف هافرط_ 197 5 ثيدحلا] ٠ «لكأي الف لكي



RTد  

 ايْنُج ٌحِبَصُي مئاصلا باب- ١
 نب ركب يبأ 'ئىلوم يمس نع ِكلام نع َةملْسَم نب هللا ٌدبع انئّدح - 1915-6

 انآ ٌثنك» : لاق نمحرلا ٍدبع نب ركب ابأ عمس هنأ ةريخملا نب ماشم ب كراخلا نب نصخرلا ليغ
 .ح. همس ّمأو ةشئ ةشئاع ىلع اَْلَكد ّنيِح يبأو

 نب نمحرلا ٍدبع نب ركب وبأ ينربخأ الوب علا ٍنامّيلا وبأ انثّدح
 نأ :ةاتربخأ ةّملس ماو ةشئاع َّنأ َناورم ربخأ نمحرلا دبع هابأ َّنأ ماشه نب ِثراحلا

 EE .موصيو ليتي مث . هلهأ نم بنج وهو ُرجفلا ةكرذُ ناك ل هللا لوسر

 0 علا رع را حابب فاعل تراجلا نب جرا

 كلانه ةريره يبأل تناكو- ةفيلحلا يذب عمتجن نأ انل ردق مث نمحرلا دبع كلذ هركف : ركب وبأ

 مل هيف : يلع ّمَسقأ ناور الولو « ًارمأ كل ُدكاذ ينإ : ةريره يبأل نمحرلا دبع لاقف - ضر

 2 | قو ماغي قتلا قا عيتلا ل١ لاقف « َةملَس ٌّمأو ةشئاع لوق ركذف . كل ُةْرُكْذأ

 دس لوألا و «رطفلاب رم اي لَك خيبنلا ناك» :ةريره يبأ نع رمع نب هللا دبع ُنباو ٌماّمه لاقو

 .[1977 : يف هفرط_ ١975 ثيدحلا] .[۱۹۳۱ 0197١ : يف هافرط_ ١975 ثيدحلا]
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 اهُجْزف هيلع ٌمُرحي :اهنع ُهَللا يضر ةشئاع تلاقو .مئاصلل ةرشابملا باب_- ۳

 نع دوسألا نع ميهاربإ نع مكحلا نع ًةبعش نع : لاق برح ُنب ٌنامیلس انثّدح دج - ۷

 کک ءاص وهو رشابيو لقي ةا ئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 | :4ةّيرإلا ىلؤأ» :ٌسوُواط لاق . ةجاح :€ ُراَعَم 8 : سابع نبا لاق :لاقو
 . ُهَموَصْوَتُي ىنمأف َرَظَن نإ : ديز نب ُرباج لاقو . ءاسنلا يف هل ةجاح ال

 .[197/ : يف هفرط- ۱۹۲۷ ثيدحلا]

 مئاصلل ةلبقلا باب 4

 ا ا لح ۸

Tyو  

 .[۱۹۲۷ :ثيدحلا رظنا]

 نع ريثك يبأ نب ىبحب انّثَّدح هللا دبع يبأ نب ماشه نع ىيحي انّددح دّدسُم انثّدح- ۹



 لك للا لوسر عم انآ امديت» : تلاق امهنع ُهللا يضر اهّمأ نع ةملَس مآ ةنبا َبنيز نع ةملَس يب أ

 TET I E فلان“ لاقف « يتضح باب ُتذَحآف ُتلَلسناَف ٠ ُتْضِح ذإ ةليوخلا يف

 ناكو « دحاو ِءانإ نم ٍنالِسَتْعَي ةي هللا لوسرو يه تناكو . ٍةليِمَحلا يف هعم ُتلَحدف .

 .[777 « ۳۲۲ ۰ ۲۹۸ :ثيدحلا رظنا] . «مئاص وهو اهلّبقُي

 مئاصلا لاستغا باي- 6

 وهو َماَمَحلا ئيبعشلا لخّدو مئاص وهو هيلع يقلأف آبوث امهنع هلا يضر َرمع نبا لبو

 ساب ال 00 لاقو .ءيشلا وأ ٌَرْذقلا معطتي َن َّنأ ساب ال :ساّبع نبا لاقو .مئاص

 . الجرم أ نيد خبضُيلف مكدحأ مص ناك اذإ : دوعسم نبا لاقو . مئاصلل دربتلاو ةضمضملاب

 .مئاص رهو اتا هل زاب يبنلا نع ركذُيو . مئاص انأو هيف مكقتأ َنَرِبَأ يل نإ :ٌّسسنأ لاقو

 لوقأ ال ُهَقيِر دردزا نإ : ةا لاق هقير علبي الو هّرخآو ٍراهَّنلا َلَّوأ كاتس : :َرمع نبا لاقو

 تنأو معَط هل ءاملاو :لاق .عط هل : ليق . بطلا كاوّسلاب ّسأب ال :َنيريس نبا لاقو . رطفُي

 .ًاسأب مئاصلل لحكلاب ميهاربإو ُنَّسحلاو ٌسنأ َرَي ملو . هب ضّمضمت

 ةورُع نع باهش ِنبا نع نوي انٿدح ٍبهَو نبا اندح حلاص نب ٌدمحأ انئدح 1

 ريغ نم ناضمَر يف ًابثج ُرجَملا ةكردُب كي ئيبنلا ناك : اهنع ُهللا يضر ةشئاع تلاق ركب يبأو
 .[1958 :ثيدحلا رظنا] . «موصتيو ُلِسَتَْيف ملح

 نب ٍنمحولا ٍدبع نب ركب يبأ لوم ْيَمُس نع كلام ينئّدح :لاق ليعامسإ انئّدح- ١
 ةعف تحل یاو انأ ثنك» نمحتلا ٍدبع َنب ركب ابأ عمس هلآ ةريغملا نب ماشه نب ثزاحلا

 نم ًابثج ُحبْصُيل ناك نإ كيلا لوسر ىلع ُدّهشأ : تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع ىلع انلخد ىتح

 .[۱۹۳۰ ۰ ۱۹۲۰ :ثيدحلا رظنا] . و ين مالكا ربع امج

 ١۹۳۲[. :ثيدحلا رظنا] . كلذ لثم تلاقف َةمِلَسّم أ ىلع اند مث 7

 ًايسان ٌبِرش وأ ّلكأ اذإ مئاصلا باب

 ! :نسحلا لاقو . ْكِلمَي مل ْنِإ سأب ال هقلخ يف ءاملا لَحدف َرَثنَتْسا نإ :ٌءاطع لاقو

 NT دهاجَمو نسحلا لاقو « هيلع ءيش الف ُبابّذلا ةَقلَح لحد

 ةريره يبأ نع َنيريس ُنبا انّدح ماش انَثّدح عيَرز ُنب ديزي انربخأ نادبَع انئّدح - ۱1۹۲۳

 هللا ُهَمَعْطَأ امّنإف « هّموَص هيف َبِرَشو َلكأف يسن اذإ» : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر

 ۲٦٦٦۹ : يف هفرط_ ۱۹۳۳ ثيدحلا] . «هاقّسو



 ٠ موضلا باتك- 10

 مئاصلل سبايلاو بطّرلا كاوس باب ۷

 ؟ةذعأ یا ال ام ةئاص وهو كاتس الب يبنلا ثيأر» : لاق ةعيبَر نب رماع ذو

 .«ءوضُو لك دنع كاوسلاب مهّترمأل يتم ىلع َّقْسَأ نأ ال ول : الب ئبنلا نعةريره وبأ لاقو

 .هريغ نم مئاصلا ّصُخي ملو « ةي هك يبنلا نع ٍدلاخ نب ٍديزو ٍرباج نع ةّوحن ىَورُيو

 :ةداتقو ٌءاطع لاقو .«بدلل ٌةاَضْرَم « مفلل ٌةرّهْطَم ُكاوّسلا» : الك يتلا نع ةشئاع تلاقو

 ديزي نب ءاطع نع رها يد : لاق ةمغم نربحأ هللا دبع انويخأ نادنع انتدخ 4
 ت 5-4

 3 ضمضمت هٿ

 صمصمت مذ « ًاثالث هيدي ىلع ْعَرفأف اموت هنع هللا يصر ٌنامثع ٌتيأر١ :نارمخ نع

 ىرسُيلا هدي لسغ مث « ًاثالث قفرملا ىلإ ىنمُيلا هدي لسع مث « ًاثالث ُهَهِجَو لسغ مث « رثنتساو

 : لاق مث « ًاثالث ىرسُيلا مث « ًاثالث ىنميلا ُهَلِجِر لسع مث « هسأرب حسم مث « اثالث يتفرملا ىلإ

 يلَصي مث اذه يئوضُو أضوت نَم :لاق مث هاذه يرض وعن و

 . «هبنذ نم ْمَّدقت ام هل َرْفَغ الإ ءيشب امهيف ُهَسْفن ُث ُثّدحُي ال نيتعكَر

 ١٠١١ ١١٤[. 2169 : ثيدحلا رظنا]

 «ءاملا هرخنَمِب قشنتْسَيّلف ًاضوَت اذإ» :ِِلَب ٌيبنلا لوق باب

 هريغو مئاصلا نيب ْرّيمُي ملو
 كيو هقلَح ىلإ لِصَي مل نإ مئ ئاصلل طوعّسلاب سأب ال : ٌْْرسحلا لاقو

 اذامو « قير ْدرَدْرَي مل نإ ٌهريضَي ال ءاملا نم هيف هيف يف ام غرفأ مث َضمْضَمَت نإ :ءاطع لاقو

 ؟هيف يف يقب

 رشستشا ناف هنع ىهنُي ْنكلو ُرِطْفي ُهنإ لوقأ ال ِكلعلا َقيِر َدَرَدْزا نإف « َكلعلا غضم الو
 .ُكِلِمَي مل « َّسأب ال ُهَقِلَح ٌءاملا لَخدف

 ناضمر يف ٌعّماج اذإ باب 4

 هضق مل يضرم الو لع ريغ نم ًناضمر نم اموی َرطفأ ن هَر ةريره يبأ نع ُرَكْذُيو
 رسم ار تلا املا راع درع دوعسم نبا لاق هبو . «هماص نإو رهدلا مايص

 . هناكم ًاموي يضقي : ٌداّمحو ةداتقو ميهاربإو



 موصلا باتك ۰ 1

 نأ كيعس نبا وه یجب انف نوزاغا نب , ديزي موس ريم نب هللا دبع انثدح لح 3 ٥9

 نا نع لوح نب ءاؤعلا نييرسزلا نب رج نب دمحم نع ةزبخأ مساقلا نب نیچرل يع

NEهنإ لاقف ب يبنلا ىت دا الجر ن :  

 « قّرَعلا يعدي لتكوب الب ئبنلا يتأف . َناضمَر يف يلهأ تبصأ : لاق ؟ٌكّلام :لاق « قرتح
 .[5871 :يف هفرط_ 1570 ثيدحلا] . «اذهب ٌقَّدِصت :لاق .انأ : لاق ؟ٌقرتحملا َنيأ :لاقف

eد  

 ار اج 1ک ا دلع رک نت ا :لاق تص لا يضر ةريره اأ نأ

 : الع هللا لوسر لاقف . ٌمئاص انأو يتأرما ىلع ٌتعقَو : :لاق ؟كل ام : لاق «ُتكلَم لا لوسر ای

 0 ال : را لاق .ال : لف اول ت له

 اذه لاق .انأ : لاقف ؟”زئاسلا َنيأ :لاق لكلا : 0-0 i لكي نل

 - نيترحلا ُديِرُي  اهْيَمَبآل َنيِب ام هللاوف ؟هللا لوسر اي ينم َرقفأ ىلَع : لجرلا لاقف . هب ٌقّدصتف

 . «ٌكلهأ ُهْمِعطأ : لاق مث هباينأ ْتَدَب ىتح هاب ئبنلا ٌكِحّضف . يتيب لهأ نم ٌرقفأ ٍتيب لهأ

 ATI CVI CV CV ° (11E «1° AY] »0۳1۸ ۰ °۲1 ° 1۹۳۷ : يف هفارطأ_ ١975 :ثيدحلا]

 ؟َجيواحَم اوناك اذإ ةرافكلا ّنم هله ٌمعطُي له ْناضَمر يف عماجُملا باب-١

 نب ٍديمح نع ٌيِرهُّزلا نع روصنم نع ٌريِرَج انثّدح بيش يبأ نب ٌلامثع انثّدح -_ ۷

 ىلع عقو َرخألا نإ : لاقف يف يبنلا ىلإ ٌلجر ءاج» هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع

 نيرهش موصت نأ عيطتستف :لاق . ال :لاق ؟ةبقَر رحت ام ٌدجتأ :لاقف . َناضَمر يف هتأرما

 هلكت عيبنلا يتأف : لاق .ال :لاق ؟ًانيكسم َنيتس هب معطت ام ٌدجتفأ :لاق .ال :لاق ؟ِنيَعِبانَتُم
 لهأ اهْيتَبال نيب ام ؟اًنم جّوْحَأ ىلع :لاق « كنع اذه معطأ :لاق- ُليِبَّزلا وهو - رمت هيف ٍقَرَعِب

 1١97[. 5 :ثيدحلا رظنا] .«َكّلهُأ ةمعطأف :لاق . انتم جّوحأ ِتيب

 مئاصلل ِءْيَقلاو ةَماججلا باب_- ١

 نابود نب ملا نب رمع نع ىبحي اند مس نب ةيواعُم اندح حلاص نب ىبحي يل لاقو

 ةريره يبأ نع ٌركذُيو . حلوي الو ٌجِرْخُي امّنِإ « رطب الف َءاق اذإ : : هنع هللا يضر ةريره ابأ َعِمَس



 و

 ا E ةمركعو سابع نبا لاقو . ٌحصأ َلَّوألاو « طفي هنأ

 َمَجَتحاو .ليللاب ٌمجتحَي ناكف « كرت مث < ماض وهو محب امهص هللا يضر رمع نبا
 ديَكُب لاقو . .ًامايص اوما مهنأ لس ماو مقزأ نب ر دنزو دعس نع کلنو ايلا سوف وا

 ًاعوفرم ٍدحاو ريغ نع نسحلا نع ىَوِرُيو . ىهنُت الف ةشئاع دنع مجتحن اتك : ةمّقلَع مآ نع
 ِنسحلا نع نسوي انئّدح ىلعألا دبع انَثَّدح : شايع يل لاقو .«موجحملاو ُمجاحلا رف

 .ملعأ هللا : لاق مث . معن : لاق ؟كي عوبنلا نع : هل ليق « هلثم

 هللا يضر ٍساّبع نبا نع ٌةمركع نع بويأ نع ٌبيَمُو انّنَدح ٍدسَأ نب ىَلَعُم انثّدح - 4
 .[170 :ثيدحلا رظنا] .«مئاص وهو مجتخاو « ٌمرحم وهو مجتخا للي ئبنلا َّنأ» امهنع

 يضر سابع نبا نع ةَمركِع نع ُبويأ انثّدح ثراولا ٌدبع انّثَّدح ٍرَمْعَم وبأ انثّدح - ۹
 | 0 SN 0 مناص وهو لو خيبنلا مجتخا" : لاق امهنع هللا

 لئس» :لاق ئنانبلا ًاتباث ٌتعمَس لاق عش اد کک ب مدآ انثدح _ ۰

 لجأ نم الإ « ال : لاق TT راع هللا نضر كلام نب سنا

 . لِي يبنلا دهع ىلع : كش ان دل ةنانق ةاؤؤنو («فعَّضلا

 ٍراطفإلاو ٍرْفَسلا يف موّصلا باب۳

 ئفوأ يبأ َنبا َعِمَس َيِنابيَّشلا قاحسإ يبأ نع ٌنايِفُّس انّتّدح هللا دبع نب مولع انثّدح 0١
 :لاق « يل حدجاف لزنا لجرل لاقف « رفَس يف كك هللا لوسر عم انك» :لاق ُهنع هللا يضر

 لِزنا :لاق ٠ سمشلا هللا لوسر اي :لاق « يل َحَدُجاف لزنا :لاق « سمشلا هللا لوسر اي

 انه اه نم لبقأ ليللا متيأر اذإ : لاق مث انه هديب ئمر مث « برشف هل حدَجف لرنف « يل حدجاف

 «مئاصلا َرطفأ دقف

 يف الب يبنلا عم ثنك» : لاق ئفوأ يبأ نبا نع ينابيشلا نع شايع نب ركب وبأو ٌريرَج ُهَعبات
 oYAV]. »> 140۸ 1407. 1402 : يف هفارطأ ٠۹٤١ ثیدحلا] ٠ (رْفَس

 َنب ةزمح ّنأ» ةشئاع نع يبأ ينثَّدح :لاق ماشه نع ىيحي انثّدح ٌدّدسم انثّدح - 5
 ۱۹٤۳[. :يف هفرط_ ١947 ثيدحلا] . «موصلا درس ينإ هللا لوسر اي :لاق َيملْسَألا ورمع

 ةشئاع نع هيبأ نع ورع نب ماشه نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انئّدح لح ۳

 ؟رفسلا يف موصأأ : الك يبنلل لاق يملسألا ورمع َّنب ةزمح َّنأ١ كي ئبنلا جوز اهنع هللا يضر

 .[1947 :ثيدحلا رظنا] . «رطفأف ئش َتئش نإو « مصف َتئش تكف نإ لاقف- مايصلا ٌريثك ناكو -



eT 

 لح « ماض 5اض يف اک یا جرت ل ل وسر ا اهتعالا يضر يسيح نب نع

 :ليداقو نافع نيكه“: ديدكلاو : هللا دبع وبأ لاق . «ٌسانلا رطفأف « َرطفأ َديِدَكلا غل

[E74 « EYVA « ETVV « £V 1 2 £۲۷6 , 5947 , ١9144 : _ىف هفارطأ ١445 [ثيدحلا 

oبايد  

 :لاق هنع هلا يضر ءادردلا ميم د ل أ ٍرباج
 ةَّدش نم هسأَر ىلع دي ُلُجرلا َّعَّضَي ىّبح ٌراح موي يف هرافسأ ضعب يف ايب ئبنلا عم انجرح »

 . «ةحاوَر نباو كي خئبنلا نم ناك ام الإ « مئاص انيف امو ٌرحلا

 «رْفَّسلا يف ٌموصلا ّربْلا نم سيل» حلا ٌدتشاو هيلع َللَظ نمل :ُِكَب يبنلا لوق باب 7

 نب دمحم ٌتعمس :لاق ٌيراصنألا نمحرلا ٍدبعُنب دمحم انّثَّدح ةبعش انثَّدح مدآ انئّدح 5

 يف هيي هل هللا لوسَر ناک : : لاق مهنع هللا يضر هللا دبع نب باج نع يلع ِنب ٍنسحلا نب ورمع

 ٌربلا ّنم سيل :لاقف « مئاص : اولاقف ؟اذه ام : لاقف هيلع َللَظ دق اجرو آماحز ىأرف ِرَفَس

 . ارفّسلا يف ٌموّصلا

 راطفإلاو موّصلا يف ًاضعب مهضعب ل يبنلا ُباحصأ ْبَعَي مل باب
 : لاق للام نب سنأ نع ٍليوّطلا ٍديَمُح نع ِكلام نع َةَمَلْسَم نب هللا دبع انثّدح - ۷

 . «مئاصلا ىلع ٌرطفملا الو ‹ رطفملا ىلع حئاصلا ٍبِعَي ملف « يب يبنلا عم رفا انك

 ٌسانلا اريل رفسلا يف َرُطفأ نَم باب "8

 سوُواط نع ٍدهاجم نع روصنم نع ةناوّع وبأ انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح --4

 ىتح ماصف ةكم ىلإ ةنيدملا َنِم هلا لوسر جرح : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 يف َكلْذو « ةكم َمِدَق ىتح َرطفأف ٌسانلا هاري هيي ىلإ ةعقرف ءامب اعد مث « َناَفسُع غلب

 َءاش نمو ماص َءاش نمف < رطفأو ال هللا لوسر ماص دق : :لوقي سابع ْنبا ّناكف « تاضمَر

 .[1945 :ثيدحلا رظنا] . رف



 ريغ س ,e عل

 ١84[ :ةرقبلا] ةي ؟وشيِطُي تیل لکو :باب-۹

  ىّدُه ناَرُمقلا وف لزا َىِدَلأ صو رشت % اهنَحَسَت : عوكألا نب , ُةَمَلَسو َرمع نبا لاق

 لع زا شیر اےک یو ڈاک ربا کنم دبع نست نالا دشإلا ني تیبو ساحل
 هَل اول يڪو َرتُملا مكحب ديب الو رشا ي ةا درم أ ياما ْنَي ا ّدِعَق ٍرَفَس

 .[180 :ةرقبلا] 4توُرُكَْفَت ْمُكَلَعَو کن دهام لع هک اويكو

 ُباحصأ انّثَّدح ليل يبأ نبا انثَدح َةَرُم نب وُرْمَع انتَّدح شمعألا انّثَّدح :ِريَمُت نبا لاقو

 ناي وصلا كرد EN « مهيلع ٌقشن ناموا للك دمحم
 اورمأف ومَن تک نإ ْمُكحَل رح اوُموُصَت ناو اهن ٠ « كلذ يف مهل َصُخُرو « ُهقيطُي

 .«موّصلاب

 هللا يضر رم نبا نع عفان نع هللا ُديِبع انثَّدح ىلعألا دبع انتدح َْاَيَع انثدح لح 8
4 

 .[4005 يف هفرط_ 1949 ثيدحلا] . «ةخوسْنَم يه : لاق «ٍنيِكاَّسمُم اًعطةَيَدِف #أَرق» امهنع

 ؟ناضمَر ٌءاضق ئضقُي ئتَم باب - 4١

 4 رَ راج نِي ةد ىلاعت وللا لوقل « قّرفُب نأ سأب ال :سابع نبا لاقو
 E : ٍرشَعلا موص يف ِبّيَسُملا نب ٌديعس لاقو « 1١86[ :ةرقبلا]

 نع كيو .ًاماعطإ هيلع ري ملو « امهّموصي ُْدَحآ ٌناضمر َءاج ىّبح َطَوَق اذإ : ميهاربإ لاقو

 اگ یک لق امنإ « ماعطإل لات رکات ملو میل هلآ ساع ناو سر ةريره يب

 . 4رس راك أ

 ةشئاع ُتعوس : لاق َةَمَلَس يبأ نع ىبحَي نع ديَمُز انتدح َسنوُي نب ٌدمحأ انئّدح -
 يف الإ ُهّيِضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمَر نم ُموّصلا َيِلَع ٌُنوكي َناك» : لوقت اهنع هللا يضر

 . الب ئبنلاب وأ ءوبنلا نم لغشلا :'ىيحّي لاق . (ٌنابعش

 ةالصلاو وصلا كرت رتن ضئاحلا باب ۱

 ٌدِحَي امف « يأّولا ٍفالخ ىلع ًاريثك يتأمل ٌقحلا ةوجّوو َنَئُّسلا َّنإ :دانزلا وبأ لاقو

٤ Eهر دي مسالا  



 موصلا باتك- ٠ 5ع

 َكلذف ن دو لل فاما لاا : يم ئبنلا لاق : لاق ةنع هللا يضر ٍديعس يبأ

 ۳۰٤ ١557[. :ثيدحلا رظنا] . «اهنيد ٌناصقُت

 ٌموص هيلعو تام نم باب ۲
 .زاج ًادحاو ًاموي الجر َنوثالث ُهْنَع ماص نإ : نسحلا لاقو

 نب ورمع نع يبأ انثَدح َنّيغأ نب سوم نب دمحم اندَدح ٍدلاخ نب دمحم انئّدح لح 1

 هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع ُهّلَدح ٍرفعج ّنب دمحم َّنأ ٍرفْعَج يبأ نب وللا ِديَبُع نع ثراحلا
 . هّيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم : لاق لكي هللا لوسر َّنأ اهنع

 . ٍرفعَج يبأ نبا نع َبوُيُأ نب ىيحي ٌةاورو . ورمع نع بهو نبا عات

 شمعألا نع ةدئاز انَثَّدح ورمع نب ٌةيواعُم انَثَدح ميحّلا دبع نب دمحم انئّدح 5 ۳

 ىلإ ُلُجر َءاج» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍريبَج ِنب ٍديعس نع ٍنيِطَبلا ملسُم نع
 « معن : : لاق ؟اهنع هيضقأفأ ٍرهَشٌموَص اهيلعو ْثّنام يأ نإ « وللا لوسر اي : : لاقف الب يبنلا
 E ةمَلَسو مكَحْلا لاقف : نال لاك . «ىضقُي نأ قحأ وللا ُنيَدف

 نع دكذيو « سابع نبا ٍنع اذه ركي ًادِهاجُم انْعِمَس : :الاق . ِثيدحلا اذهب ملسُم ث َتثَّدَح

 ٍءاطعو ٍريَبُج نب ٍديعس نع ليك نب ةّمَلَسو نيطبلا ملسُمو ٍمكَحْلا نع شمعألا انثدح ٍدلاخ يبأ
 ةيواعُم وبأو 'ىيحَي لاقو . «ثتام يتخأ َّنِإ : اي ينل ةأرما ِتّلاق» : سابع نبا نع ٍدهاجمو

 .«تتام يّمأ نإ : هلك يبلل ةأرما ٍتلاق» : سابع نبا نع ٍليعس نع لسم نع شّمعألا نع

 سابع نبا نع ريبج ِنب ٍديعس نع ٍمَكحْلا نع هسا يأ نب بدير نع ورمع نب هللا ٌديبع لاقو
 نبا نع ٌةمركع انثدح زيِرَح وبأ لاقو . «رذن ُمْوَص اهيلعو ثتام يمأ نإ : : زال ئبلل ةأرما ٍتلاق»

 ا ورع نيم رم اهيلعو يآ تا لكي ئبنلل ٌةأرما ٍتلاق» : سابع

 سمشلا صرف باغ َنيِح يِرْدّخلا ٍديعس وبأ َرَطفأو ؟مئاصلا طف لحي ئتم باب- ۳
 :لوقي يبأ ٌتعمس :لاق ةورُع نب ٌُماشه اًثّدح نايس انثّدح ٌيديمُحلا انثدح _- ۴٤

 لبقأ اذإ» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع باطخلا نب ٌرمع َّنب مصاع ٌتعمس

 .«ةئاصلا َرَطفأ دقف « ٌنسمشلا ِتَبَرَعو « انه اه نم ٌراهنلا رّبذأو ٠ انه اه نم ليللا

 ئفوأ يبأ نب هللا دبع نع ُينابْيَّشلا نع ٌدلاخ اًننّدح ٌيطساولا قاحسإ انثدح _ ٥

 ضعبل لاق سمشلا ِتَباغ اًملف « ةئاص وهو ِرَمَس يف ةي هللا لوسر عم انك : : لاق ُهنع هللا يضر



 « انل حَدجاف لزنا :لاق « تيسمأ ول هللا لوسر اي :لاقف « انل ٌحَّدجاف مق ُنالف اي : موقلا
 ديا هدا e لاق

  TT:ثيدحلا رظنا] ١914١[.

 ٤ - هريغ وأ ِءاملا َنِم ِرّسَيَت امب ٌرْطْفُي باب

e SS e 

 م لا

 :ثيدحلا رظنا] .2قرْشَملا لبق هعّبصإب َراشأو .ُخئاصلا رّطفأ دقف 194١ ٠٠١١[.

 ٥ راطفإلا ليجعت باب

  ۷نأ ٍدعس سل ل لح س

ys 

 لاق « يل حدجاف لزنا : لجرل لاق « ىسمأ ىّبح ماصف « ٍرْفَّس يف ةو ئبنلا عم ُثنك» : لاق :

 َرطفأ دقف انه اه نم لبقأ دق ليللا تير اذإ « يل حّدجاف لزنا :لاق « يمت ىتح َتوظَتنا ول

 :ثيدحلا رظنا] . «مئاصلا ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۰۰ (۱۹٥٩[.

 ٦ ُسمشلا تعط مث , ّناضمر يف َرطفأ اذإ باب-

  - ۹نع ةمطاف نع ةورُع نب ماشه نع ًةماسأ وبأ اننَدح ةبيش يبأ نب هللا دبع ينثڌح

us اع م 

aT 

  ۷ٍنايِبَّصلا موص باب

 . هيرَضف « ٌمايص اننايبصو « َكلْيَو : ناضمر يف ِناوشتل هنع هللا يضر ٌرمع لاقو

 ٍذَوَعُم ِتنب عّيبُرلا نع َناوكَد نب دلاخ نع ٍلّضفملا نب ٌرشب انَّدح ٌدَّدسم انثدح - ٠۰



 2 هموي ةيقب ميلف أرطفُم ٌحَبصأ نم : راصنألا ىرق ىلإ ءاروشاع ةادغ ايب ئبنلا لسرأ» : تلاق

 نم َةبعُللا مهل ٌلعجنو اننايبص ٌمُوّصنو دعب ةموصن اًنكف : تلاق . مصيف ًامئاص َحبصأ نمو

 . «راطفإلا دنع ّنوكي ىتح َكاذ ٌةانيطعأ ماعّطلا ىلع مهُّدحأ ىكب اذإف . نهعلا

 لإ ميكاب ّدُث »ل :ٌلجو نع هلوقل « ٌمايص ليللا يف سيل لاق نمو « لاصولا باب ۸
 قّمعتلا ّنم ُهَركُي امو « مهيلع ًءاقبإو مهل ةمحر هنع هيَ يبنلا ئهنو .4ٍلَأ

 هللا يضر سن نع ةداتق ينّدح :لاق ةبعش نع ىبحي ينثدح :لاق دسم انئّدح- ۱
 ينإ « مكنم ٍدحأك تسل :لاق « لِصاوُت كنإ اولاق « اولصاوت ال» : لاق كَ يتلا نع ةنع

 VY] : يف هفرط ١951١ ثيدحلا] . «ىقسأو ُدَعْطَأ ثيبأ ينإ وأ . ”وقمأ وقص

 هلا يفز رمع نب ا دبع. وع عفان نع كلاما اترا تسوي نيرا ع ا 5

 ثسل ينإ :لاق « لصاوت كنإ :اولاق « لاصولا نع كك هللا لوسر ىهنا :لاق امهنع

 AYY : e] «ىقسأو مط ين مكلثم

 ارا ر لملف اولیا ل

yTمكتئيهك تسل ينإ : لاق « هللا لوسر اي ٌلصاوت ٌكنإف :  › ! 

 .[19517 : يف هفرط_ ١977 ثيدحلا] . «نيقسي قاسو ينُمِعطُي معطُم يل تيب

 امرا لا :الاق ٌدمحمو بيش يبأ ْنب ٌنامثع انثدح- 4

 | :اولاقف < مهل ةمحر ٍلاصولا نع ةي هللا لوسر یھت تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 00 هللا دبع وبأ لاق «نيقْسَيو يبر ينُمعْطُي ينإ ٠ مكتئيهك تسل ينإ : لاق ٠ لِصاوت

 .«مهل ةمحرا ٌنامثع

 الك ّيبنلا نع نسنأ ُهاور .لاصولا َرّثكأ ْنَمِل ليكذتلا باب - ۹

 ا ينربخأ : لاق ّيرهلا نع ٌبيعش انربخأ نامّيلا وبأ انثّدح - ٥۵

 ‹ موّصلا يف ٍلاصولا نع كي هل الز نيا :لاق ُهنع ُهللا يضر ةريره ابأ َّنأ نمحرلا ٍدبع

 تيبأ ينإ ؟يلثم مكُيأو :لاق « هللا لوسر اي ٌلصاوت كنإ هلا نه عير لاف

 اًوأر مث . ًاموي مث ًاموي مهب لصاو ٍلاصولا نع اوهتني نأ اوَبأ اًملف .نيقسيو يبر ينُمِعْطُي

 .«اوهتني نأ اوبأ ّنيح مهل ليكدّتلاك . مكتذزل َرَخأتول :لاقف « لالهلا

 یف هفارطأ_956١ ثيدحلا] : 1955 1۸٥۱ . ۷۲٤١ ۰ 799/[.



 هللا ىضر ًةريره ابأ عمس هنأ امه نع ٍرَمْعَم نع قازرلا دبع انّثَّدح ىيحي انثّدح - ۱۹۹٦
 و

 ُتيبأ ينإ :لاق .ُلِصاوُت َكَنِإ :ليق .نيتَرم « لاصولاو مكاّيإ» :لاق الب يبنلا ٍنع ُهنع
 .[1958 :ثيدحلا رظنا] . «نوقيطُت ام لمعلا نم اوفلكاف « نيقسَيو يبر ينُمِعْطُي

 رّحّسلا ىلإ لاصولا باب ١

 نع باخ نب هللا دبع نع ديزي نع مزاح يبأ نبا ينثّدح ةزمَح نب ميهاربٳ انثّدح _ ۷

 نأ َدارأ مكُيأف « اولصاوت ال» : لوقي يلي هلل لوسر يس ُهنأ ةنع لا يضر ّيرْذُخلا ٍديعس يبأ

 ‹ مكتئيهك تسل :لاق « هللا لوسر اي ٌلصاوت َكنإف : E ٌلِصاوُيَلف لصاوُي

 .[1957 :ثيدحلا رظنا] ٠ (ِنيِقْسَي قاسو ين £ ينُمعطُي معطُم يل تيب ينإ

 هل قفوأ ناك اذإ ًءاضق هيلع َرَي ملو « عؤطتلا يف َرطفُيِل هيخأ ىلع ٌمّسِقأ باب ١

 نب ِنوَع نع ِسيمْعلا وبأ انثَدح نوع نب ٌدفعج انّثَّدح ٍراّشَب نب دمحم انثّدح 0

 املس ٌرازف « ءادرّدلا يبأو املس نيب كي ئيبنلا ىخآ» :لاق ٍهيبأ نع ةفيَحج يبأ

 هل َسيِل ِءادرّدلا وبأ كوخأ : :تلاق ؟كئاش اف“: اهل لاقف ًةلدبتم ءادردلا مَا ئارق «ءادوذلا ابأ

 :لاق «* مئاص ينإف :لاق « لك : : هل لاقف ًاماعط هل َمنَّصف ِءادرّدلا وبأ ءاجف . اينّدلا يف ةجاح

 و :لاق « وقي ءادردلا وبأ بهذ ليلا ناك الف ٠ « لكأف :لاق .َلُكَأَت ىتح ٍلكآي انآ ام

 لاقف . ايَلَصف « آلا مق : ٌناملس لاق ليللا رخآ نم ناك اًملف . من : :لاقف « ٌموقي بهذ مث . مانف

 يذ لك طغأذ ٠ اقح كيلع كلهألو . اقح ٌكيلع كالو ٠ اقح َكيلع كر لإ : ناملس هل

 كلمة د كك بتلا هل لاقف « هل كلذ ركًدف كي جوبنلا ئت أف . ةن ق

 ٦۱۳۹[. : يف هفرط- ۱۹۹۸ ثيدحلا]

 نابعش موّص باب ۲
 ةشئاع نع َةَملَس يبأ نع ٍرضَنلا يبأ نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثّدح _ 4

 لوقن ىتح ٌرطفُيو « ُرِطْفُي ال لوقن ىتح ٌموصي ةي هللا لوسر َناك١ : تلاق اهنع للا يضر
 ًامايص رثكأ ةتيآر امو « ناضمر الإ رهش ٌمايص لمكتسا ةي هللا لوسر ٌتيأر امو « ٌموصَي ال

 .[14189 , 191٠ :يف هافرط_ 1979 ثيدحلا] . ؟نابعش يف نم

 هللا يضر ةشئاعَّنأ َةَمَلَس يبأ نع ىبحي نع ٌماشه انثّدح ةلاضَق نب داعم انثّدح 81

  ُهلك َنابعش ٌموصي َناكو « َنابعَش نم َرثكأ ًارهش ٌموصي لكي بنا نكي مل : تلاق ُهْنَتَّدح اهنع



 ىلإ ةالصلا ٌبَحَأو . اوُلَمت ىّبحّلَمَي ال هلل َنإف « وقي ام لمعلا م اوذخ :لوقي َناكو
 . «اهيلع مواد ةالص ىَّلص اذإ َناكو . ْتَّلق ْنِو هيلع مووُد ام ةي ئيبنلا

 .[89١1ا/٠ « 1١959 :ثيدحلا رظنا]

 هراطفإو ي ّيبنلا موُص نم ُركذُي ام باب ۳

 نع ٍريَبُج نب ٍديعس نع رشي يبأ نع ةناوع وبأ اًنئثّدح ليعامسإ نب سوم انثڌح 0١
 تح ُموصَيو « ناضمَر ريغ طق الماكر هش لك ئيبنلا ماص ام : : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 .«موصي آل هللاو ال :ٌلئاقلا لوقي ىتح ُرِطفّيو « ٌرطْفُي ال هللاو ال : : ٌلئاقلا لوقي هي

 عمس هنأ ٍديمُح نع رفعج ُنِب دمحم ينئّدح :لاق وللا ٍدبع نب زيزعلا دبع ينثدح - ۱۹۷۲
 « ُهنم موصي ال نأ نظن ىّتح ٍرهشلا نم طفي كو هللا لوسر ناك" :لوقي ٌهنع هللا يضر ًاسنأ
 ًامئان الو « هتيأر الإ الصم يللا نم ٌهارت ٌءاشت ال ناكو :ًائيش هنم َرطفُي ال نأ نظن یتح موصيو

 ش :61140 :ثيدحلا رظنا] . ح . موصلا يف آسنأ لأس هنأ ديَمُح نع :ُناميلُس لاقو .؛هتيأر الإ

 هللا يضر ًاسنأ تلأس :لاق ٌديَمَح انربخأ ٌرمحألا ٍدلاخ وبأ انرّبخأ دمحم ينثّدح ١17
 ًارطفُم الو « هتيأر الإ ًامئاص رهشلا نم ٌةارأ نأ ٌبحأ تنك ام» : لاقف ب يبنلا مايِص نع ةنع

 ةريِرَح الو ةّرخ ُتْسِيَم الو « هّنيأر الإ ًامئان الو « هثيأر الإ امئاق ٍليللا َنِم الو « هيأ الإ

 ةحئار نم ةحئار بيطأ ةرييعاالو ةكسم كمما ‹ ل هللا لوسر فنك نم نيل

 .[۱۹۷۲ 2114١ :ثيدحلا رظنا] . ب هللا لوسر

 ِموّصلا يف ٍفيَّضلا ٌقح باب ٤

 ينئَّدح :لاق' ىبحي انّدح ولع انَنَدح لیعامسإ نب وراه انرربخأ قاحسإ انثّدح 14۷4
 ىلع لخد» : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هلا ٌدبع ينثدح : : لاق ةَ وبأ

 .اًمح َكيلع َكَجوَّرل َّنإو « اًقح َكيلع َكرورَل َّنإ) :ىنعي « ٌتيدحلا ركذف ك هللا لوسر
 .[1168 ۰۱۱١۲ 119 :ثيدحلا رظنا] . «رهّدلا ُتفصن :لاق ؟دواد ٌموَص امو :ٌتلقف

 موّصلا يف مسجلا ّقح باب- ١

 ريثك يبأ نب ىيحي ينثَّدح : لاق ٌيعازوألا انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نبا انثدح ١ واله

 ART : لاق نمحرلا دبع ُنب ةَمَلَس وبأ ينث لح : لاق

 ُتلقف ؟ليللا موقتو ٌراهنلا ٌموصت كأ هَبْخَأ ملأ « هللا دبع اي : : ةا هللا لوسر يل لاق» امهنع



 ۷۵٥ وصلا تاک

 َّنإو « ًاقح َكيلع كدسجل نف « مّنو مقو « زطفأو مص « لعفَت الف : لاق .مللا لوسر اي ئلب
 موصت نأ َكِيْسَحِب ّلإو . ًاقح كيلع كروَرل نو « ًاقح َكيلع كور َنإو « ًاقح كيلع َكِنيعَل

 .هّلك ٍرهّدلا مايِص كلذ نذإف « اهلاثمأ رشع ٍةنسح لك كل َّنإف « مايأ ة دت ينهش لك

 هيلع دواد هللا ٌعوبن مايص مف : لاق وف ذجأ نإ هلا لوسر اي: تلق . ئلع ددشف ثدّدشف

 .ٍرِهَّدلا فصن :لاق ؟مالسلا هيلع دواد هللا يبن مايص ناك امو :ٌثلق .هيلع درت الو مالسلا

 . الك يبنلا ةصخُر تبق ينتيل اي :َربَك ام دعب ٌلوقي هللا دبع َّناكف

 ثيدحلا رظنا] : ۱۱۳۱ ۰ ۱۱١۲ ١ 1١١67 ۱۱۷٤[.

e 

 رتب ةا لف مبل لو مدلا نم طو« لو ئو « فاو مشق « كلف حست ل

 رطفأو اموي ْمّصف : لاق . كلذ نم َلضفأ ٌقيِطَأ ينإ :ٌتلق .رهّدلا مايص ُلثم كلذو « اهلاثمأ

 دواد ماين يلف + اموي نطفأو انوي حضن : لاق . كلذ نم لضفأ يطأ ين : تلق . . نیموي

 لب ئبنلا لاقف « كلذ نم َلضفأ قيطأ ينإ :تلقف . مايصلا ٌلضفأ وهو « ٌمالسلا هيلع :

 :ثيدحلا رظنا] . «كلذ نم لضفأ ال 111 ۰ ۱۹۷٤۰۱۱۰۳۰۱۱۰۲ 19106[.

 هب ّيبنلا ٍنع ةفيَحُج وبأ ُهاور « موصلا يف ٍلهألا ٌّقح باب- ۷

 سابعا ابأ نأ ءاطَغ تمس ٍيَرُج نبا نع مصاع وبأ انربخأ يلع نب ومع انئّدح- ١411

 درس ينأ الب يبلا غلب» :لوقي امهنع للا يضر ورمع نب هلا دبع عمس نأ ةربخأ رعاشلا

 « ُرطفُت الو ٌموصَت كلنا ملأ :لاقف هتيم اًمإو ىلإ لسرأ اًمِإف ١ ليللا يلصأو ٠ موصلا

 .ًأظح َكيلع َكِلهأو َكسفنل نو فح كيلع َكيتَعل نإف « ْمّنو مقو زطفأو ْحّصف ؟يّلصتو

 موصي ناك :لاق ؟فيكو :لاق ٌمالسلا هيلع دواد مايص ْمّصف :لاق . ًكلذل ئوقأل ينإ :لاق

 فيك يردأ ال :ءاطع لاق .«هللا يبن اي هذهب يل نم : لاق .اىقال اذإ رمي الو ًاموي ْرطفُيو ًاموي

 . نيترم «دبألا ماص نم ٌماص ال» : يب عوبنلا لاق « ٍدبألا ٌمايِص ركذ

 ثیدحلا رظنا] : 21١١71 ۱۱١۲ ۰ ۱۱۰۳ (۰ ۱۹۷٤ ۰ ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۷٦[.



 موي ٍراطفإو موي موص باب
 ًادهاجم ُتعمس :لاق ةريغُم نع ٌةبعش انَثَّدح ٌرَدْنَع انتَّدح ِراَشب نب مجم انثّدح-

 :لاق « مايأ ةثالث رهشلا ّنم مص : لاق لك يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 لك يف َنآرقلا أرقا : :لاقف « ًاموي زطفأو ًاموي مص : : لاق ىح لا امف « كلذ نم رثكأ ٌقيَِأ

 .«ِثالث يف :لاق ىح َلاز امف « ٌرثكأ قيطأ ينإ :لاق « ٍرهش

 :ثيدحلا رظنا] ۱۱۰۳, ۱۱١۲ ۰ ۱۱۳۱ ,۱۹۷٦ ۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷٤ء لالا١9[.

 ٌمالسلا هيلع ٌدواد موّص باب 4
 عيكملا ساّعلا ابأ ٌتعمس : لاق ٍتباث يبأ نب ٌبيبح اند ةبعش انّنّدَح مدآ انثّدح- ۹

E SSيضر ٍصاعلا نب ورمع َنب هللا دبع ٌثعمس : لاق  

 كنإ ١ لاق « معن : ُتلقف « ليلا ٌموقتو رهدلا موصل َكنإ» : الب لكك يبنلا يل لاق : لاق امهنع هلل

 مايأ ةثالث موص « رهدلا ٌماص نم ًماص ال < « سلال هَ نَا هل ْثمَجَم كلذ تلعف اذ

 ناك : مالسلا هيلع دواد ٌموُص مصف : لاق « َكلُذ نم رثكأ ُقيِطَأ ينإف : تلق . هلك ٍرهَّدلا موص

 . "ىقال اذإٌرِفَي الو « ًاموي ُرِطفُيو اموی موصي
. [۱4YA < ۱۹VY «1۹۷7, 1۹۷0 , 1۹۷4, ۱۱0۳ 21١670031١1ثيدحلا رظنا] ١: 

 نع ِءاذحلا ٍدلاخ نع هللا دبع نب ٌدلاخ انثّدح ئطساولا َنيهاش نب قاحسإ انئّدح- ٠
 نأ انثّدحف ورمع نب هللا دبع ىلع َكيبأ عم ثلخد : لاق حيلملا وبأ ينربخأ | :لاق ةبالق يبأ

 سلجف < « فيل اهوشَح مَدأ نم ةداسو هل ُتيَقلاف « يلع لحخّدف « يموص هل َرِكذ لكي هللا لوسر

 لاق ؟مايأ ثالث رهش لك نم ٌكيفكي امأ :لاقف « ُةئيبو ينيب ةداسولا تّراصو ٍضرألا ىلع

 تلق اسما لاق ... .هللا لوسرااي :ٌتلق .ًاسمخ :لاق ...هللا لوسر اي :ثلق

 لاق مث :ةرشعىدحإ لاق < هللا لؤسزااز دخلق ءا لاق لا لوشز ات

 .«ًاموي زطفأو ًاموي مص « رهدلا رطش :ٌمالسلا هيلع دواد موَص قوف موص ال : ي ئيبنلا

EEEا ول وع  

 ةرشع َسمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث :ضيبلا مايص باب ٠

 نع ٌنامثع وبأ ينثدح : لاق حاّيتلا وبأ انَدح ِثراولا دبع اننَدح ٍرَمْعَم وبأ انئّدح- ۸۱

 « ٍرهش لك نم مايأ ةثالث مايص : ِثالثب لَك يليلخ يناصوأ» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 .[١١ا/8 :ثيدحلا رظنا] . «مانأ نأ لبق َريوُأ ْنأو « حلا يتعكرو



 مهّدنع ْرطْفُي ملف ًاموق َراز نَم باب- 1١

 نع ٌديَمُح انّنَدح ِثراحلا ُنبا وه ٌدلاخ ينتدح : لاق ىنَُملا ُنب دمحم انثّدح - 7
 مكنمَس اوديعأ : لاق « ِنمَسو ٍرمتب ُهْنتأَف « ميلُس مآ ىلع ىلع ءال يبنلا لحدا ةنع هلا يضر سنأ

 « ةبوتكملا ريغ ىلصف تيبلا َّنِم ةيحان ىلإ ماق مث . مئاص ينإف هئاعو يف مكرمتو هئاقس يف

 ؟يه ام :لاق « ةصيوُح يل نإ للا لوسر اي : ميل أ تلاقف . اهتيب لهأو ميس مل اعف
 « ًادلّوو الام ةقزرا مهلا :هب يل اعد الإ ايند الو ةرخآ ريخ كرت امف . لسنا كمداخ : تلاق

 جاَجَحلا ٌمَدْقَم َدقَم يلَصِ نفذ هنا يما يتنبأ ينكتحو ألام راصنألا رثكأ ْنِمَل ينإف .ُهل كرابو

 .«ةئمو َنورشعو ٌعضب ةرصبلا
 ع 007 2 نش ماوه ے ر 5 ساس وکو ۽ 5 507 7 01 5

 نع هنع هللا يضر أسنأ عِمَس ٌديَمَح ينثّدح :لاق َبوُيَأ ْنِب ىيحي انربخأ :ميرُم يبأ نبا لاق

 1۳۳٤ ‹ 1۳٤٤ « 1۳۷۸ « 158٠0[. : يف هفارطأ_ ۱۹۸۲ ثيدحلا] . دلي ةىبنلا

 رهتشلا ٍرخآ نم موصلا باب- "7
 انثَّدح نامعّتلا وبأ انّثَّدحو « َناليَغ نع يدهم انّتَّدح دمحم نب ُتْلَّصلا انثّدح ١148

 نع امهنعُهّلا يضر نصح نب ڻارمع نع يرام نع برج ني ناليغ اح نوميم نب يدهم

 شف ترف اذإف : لاق . هللا لوسر اي ءال اا لاق < ا ظا : لاق

 .«ناضمر ينعي هّنظأ : ُتلَّصلا ٍلقَي مل « نيموي

 . «نابعش ٍرَرَس نم» : كو يبنلا نع َنارمع نع ٍفْرْطُم نع ٌتباث لاقو :هللا دبع وبأ لاق

 و ا و حس راو جمالا

 1 .؟معن : .لاق قبلا موب وص نع اين نأ: RE ا

 . «هموصب د رفنَي نأ ينعي» مصاع يب أ ريغ

 نع حلاص وبأ انّثَدح شمعألا انَنَّدح يبأ اننَّدح ٍثايغ نب صفح نب ُرمع انثّدح - 6
 اموي الإ ةعمجلا موي مكذحنأ وصي ال : لوقي كو ئبنلا ٌتعمس : لاق نع هللا يضر ةريره يبأ

 . «هّدعَب وأ ُهلبق



 وحلا تاك ۷۸

 ةبعش اتثدح ُرَدْنَغ انَكَدح دمحم ينثّدحو . ح٠ . ةبعش نع ىبحي انثّدح ٌدّدسُم انئّدح- ۹۸٦

 موي اهيلع لح كو علا نأ اهنع هللا يضر ِثراحلا تب ةيريوُج نع برأ و

 ا

 .«تَرطفأف اهّرمأف هنثدح ةيريوج نأ» :بويأ وبأ ينثَّدح ةداتق َعَِس ٍدْعَجل ارب دامَح لاقو

 ؟مايألا ّنم ًائيش ُّصُْخَي له باب- "4

 تلقا َةَمَقلَع نع ٌميهاربإ نع ٍروصنَم نع َنايفُس نع ىبحي انثّدح ُدّدسم انثّدح - ۷

TEE تلاق ؟ائيش مايألا نم صتخي لک هللا لوسر ناک له : E 

 ثيدحلا] ؟«قيطُي ل هللا لوسر ناک ام َقيِطُي مكُيأو « ةّمي ةمي ٠۹۸۷ يف هفرط- : 1475[.

 َةَفَرَع موي موّص باب_- 0

 ىلوَم ريَمع ينئّدح : لاق لاس ينّثّدح : لاق كلام نع 'ىيحي انثَّدح ْدَّدسُم انثّدح- ۹۸۸

 رْضنلا يبأ نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا بع انثدحو .ح . .ةقكدح لضفلا َمأ ذآ لصقل م

 َّنأ» :ثراحلا ٍتنب لضفلا ّمأ نع سابع ٍنب هللا دبع لوم ريمُع نع مهلا ٍديبُع ٍنب رمع لوم

 : مهضعب لاقو « ةئاصّوه : مهضعب لاقف « ايب ئبنلا موّص يف ةفّرع موي اهّدنع اوّرامت ًاسان

 . «هبرشف ِهِريعَب ىلع ُفقاو وهو نبل حدب هيلإ ثلسرأف . . مئاصب نيل

 ١١١١[. 6 1584 :ثيدحلا رظنا]

uوب ينل ماص يف او نانا ل ل  

 .«نورظني سانلاو هنم َبِرَّشف « فقوَملا يف ٌفقاو وهو بالحب هيلإ ٌتْلَسرَأف « ةفّرَع

 رطفلا موي موص باب "5

 نبا ىلوم ٍديبع و او N E 2 حلا

 یھت ٍنامَوَي نادم :لاقف ةنع هللا يضر a ديعلا تدهش :لاق رهزأ

 نم هيف َنولكأت خالا مويلاو « مكمايص نم مكرطف م موي ااف نع هلك الرز

 .[9011 : يف هفرط ۱۹۹۰ ثيدحلا] . «مككسُن



 ىلوَم :لاق نمو « باصأ دقف رّهزأ نبا ىلوُم :لاق نم : ةنييع نبا لاق : هللا دبع وبأ لاق

 . باص دقف ٍفوع نب نمحرلا دبع
 نم الا در نضل رمادا انثّدح 2 0١

 « ِءاّمَّصلا ِنعو « ٍرحّنلاو رطفلا موي موص نع لي ميبنلا ىهّن» لاق هيلا فردت ىلا

 .["537/ :ثيدحلا رظنا] . «دحاولا بولا يف لج رلا يبت يبتحَي نأو

 ٥۸۸[. 2 584 ‹ ۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] . رصعلاو حبّصلا دعب ةالص نعو 5

 ٍرْحّنلا موي ِموُص باب - "1
 راند نب وُرمع ينربخأ : لاق ٍجيرُج ِنبا نع ماسه انربخأ ىسوم ُنِب ٌميهاربإ انثّدح- 144۳

Eنيمايص نع یھنی» : لاق نع هللا يضر ةريره يبأ نع ثذحُب ةتعمس :  

 .«ةدبانُملاو ةسَمالّملاو « رحَّنلاو رطفلا : : نيتعيبو

 ءاج» : لاق ٍريبُج نب دايز نع ٍنوع نبا انربخآ داعم انّنَدح یتشُملا نب دمحم انثدح_ 4

 قفاوف نينثإلا لاق ُهُتظأ : لاق موي ٌموصي ْنأ َرَدَنلِجَر : لاقف امهنع هللا يضر َرِمُع نبا ىلإ لجر

 . «مويلا اذه موص نع كي ئيبنلا ئهنو « ٍرذَّنلا ِءافَوب هللا رمأ : رمع نبا لاقف « ٍديع موي كلذ

 ,[819/05 « ٦۷٠٠ : يف هافرط_ ١994 ثيدحلا]

 ُتعمَس :لاق ٍريَمَع نب ِكلملا دبع انَثَدح ٌةبعش انّثَّدح ٍلاهنم نب ٌجاَجَح انثّدح 6
 ةوزغ ةرشع يت و ينلا عم ازغ ناكو ٌةنع هلا يضر ٌيردُخلا ٍديعس ابأ ُثعمس : لاق ةعّرق

 اهمال ب ري ل ل : لاق ‹ ينتبجعأف إي يبنلا نم اعبرأ ٌتعمس :لاق

 ىَتح حبلا دعب ةالَص الو « ئحضألاو طفلا : َنيِموَي يف َموَص الو « مَرخَم وڏ وأ اهُجوز

 لجسم :دجاسَم ةثالث ىلإ الإ لاحَملا دشت الو برت ىتح رصعلا دعب الو ؛ُنسمشلا ملط

 .[۱۹۹۲ 21454 ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۸۸ 0485 :ثيدحلا رظنا] . اذه يدجسَمو ء'اىصقألا دجسَمو «مارَحلا

 ع ٍقِيِرْمَنلا ماَيأ مايص باب - 1۸

 ينربخأ : : لاق ماشو نع ییحب اند ىتثملا نب دمحم يل لاق : هللا دبع وبأ لاق 5

 . ؛اهُموصي هوبأ ناكو « ین ماي ٌموصت اهنع هللا يضر ةشئاع تناكا يبا

 نيرا دبع تحمس عش الحب دغ اندم ناشي نب دمحم اد - ۱۹۹۸ , ۷

 مل» : لاق ‹ مهنع لا يضر َرمع نبا نع ملاس نعو « ةشئاع نع ةورُع نع ٌيرهّزلا نع ىسيع

 .«ّيْدَهلا ِدجَي مل نمل آلإ َنمَصُي نأ تيرشلا ماي يف صخري



 موصلا باتك 5 ١

 نب هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام انّربخأ ففسوي ُنب هللا ٌدبع انثّدح 4
 « ةقرَع موي ىلإ جيحلا ىلإ ةرملاب عمت ْنَمل ُمايصلا» :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع رمع
 ةعباتو . هلثم ةشن ةشئاع نع ةَوْرَع نع باهش نبا نعو . ؛ىّنِم ماا ءاص مضي ملو ایده ذج مل نإف

 . باهش نبا ٍنع ٍدَعَس نب ٌميهاربإ
 ًءاروشاع موي مايص باب 4

 لاق : لاق ةنع للا يضر ويب نع ملاس نع ٍدمحم نب َرمع نع مصاع وبأ انثدح ۰

 11۹1 : ثيدحلا رظنا] ٠ «ماص َءاش نإ ءاروشاع مويا : لكي ئبنلا

 ريئّزلا ۾ نب ةورُع ينربخأ :لاق ّيرهلا نع ٌبيعش انربخأ ٍِنامّيلا وبأ انثّدح ۲۰۰4

 e ءاروشاع موي مايصب رمأ كولا لوسر ناک : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[۱۸۹۳ , 1997 :ثيدحلا رظنا] . َرطفأ ًءاش نمو ماض َءاش نم ناك

Cnفكفلا  

 يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ِكلام نع ةملْسَم نب هللا دبع انثّدح - ۰۲

 يف هُموصي هلا لوسر ناكو . ةيلهاجلا يف ٌشيرف هُموصت ءاروشاع موي ناك : لاق اهنع هللا

 « ءاروشاع موي َكَرَت ناضمر ضف اًملف « همايصب َرَمأو ُهّماِص ًةنيدملا مق اًملف < ‹ ةيلهاجلا

 .[۲۰۰۱ ۰۱۸۹۳ « ۱٥۹۲ :ثيدحلا رظنا] . (هكرت َءاش نّمو ُهّماص َءاش ْنَمَف

 هنأ نمحرلا دبع نب ٍديَمُح نع باهش نبا نع كلام نع ةمّلسَم نب هللا دبع انثّدح ۳

 لهأ اي» : لوق ربنملا ىلع ٌجحح ماع ءاروشاع موي امهنع هللا يضر َنايفُس يبأ نب ةيواعم عمس

eهللا بنكي ملو « َءاروشاع موي اذه :  

 . «رطفُيلف َءاش نمو ْحّصَيَلف َءاش نمف مئاصاانأو « هّمايص مكيلع

 n لا اللا

 موي ٌموصت دوهيلا ئأرف ةنيدملا يك عينا مق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيب

 مهّوّدَع نم ليئارسإ ينب هللا ىَّبن ٌموي اذه « ٌحلاص ٌموي اذه : :اولاق ؟ اذه أم : لاف ءاروشاع

 . «همايصب َرَمأَو ةَّماصف < مكنم 'ئسومب ٌقحأ انأف : لاق « 'ىسوُم هَماصف

 لا ا TAET ل ٠٠١5 ثيدحلا]

 لاق« )2 80017 نا او نمر E قراط

 ۳۹٤۲[. : يف هفرط ۲۰۰٠ ثيدحلا] . «متنأ هوم وصف : : ةو ئيبنلا



 ساّبع نبا نع ديزي يبأ ِنب هللا ٍديِبَع نع ةنيّيَع نبا نع ئسوم ُنب هللا يبَع انثّدح ۲٠۹٠۹٦

 موي مولا اذه الإ هريغ ىلع ُهلّضَق موي ٌمايص ىّرحتي كي يبنلا تيأر ام : : لاق امهنع هللا يضر

 . «ًناضمر ٌرهش ينعي رهشلا اذهو « ءاروشاع

Y۷هللا يضر عوكألا نب ةملس نع ِديَبُع يبأ نب , ديزي انثَّدح ميهاربإ نب ٌممكملا انثّدح _  
 چ 00

 « هموَي قب مُضِيلف لكأ ناك نم نأ سانلا يف ْذأْنأ َمَلْسَأ نم الجر يلو ئبنلا َرمأ» : لاق نع

 .[1 :ثيدحلا رظنا] . «ءاروشاع موي مويا إف 2 مصيف لكأ ْنكَي مل نمو



 حيوارتلا ةالص باتك 1 3

 ا ا لا

 حيوارتلا ةالص باتك-١

 ناضمر َماق نَم لضف باب ١

 ينربخ أ :لاق باهش نبا نع ليَمُع نع ُثيللا اننَدح ريكُب نب ر اىيحي انثذح _ ۸

 هَماق نم اضم لوقي هلك هللا لوسر تعما : لاق نع هللا يضر َةريرُه ابأ نأ ةَملَس وب 1

 .[۱۹۰۱ ۰۳۸ "ل ٣١ :ثيدحلا رظنا] ٠ . هذ نم ٌمّدقت امُّهل َرْفْغ ًاباستحاو اناميإ

 نمحرلا دبع ِنب ٍديمُح نع باهش نبا ٍنع كلام انربخأ سوي نب للا بع انئّدح ۰۹

 Ty : لاق ي هللا لوسر نأ ةنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع
 ١ YA ۱4°] ۰۳۸۰۳۷ ۳۰ :ثيدحلا رظنا] . هبْنَذ نم ٌمَدَقَت ام

 يف كلذ ىلع دمألا ناك مث « كلذ ىلع ٌسانلاو ةي هللا لوسر يفْوُتف :باهش ُنبا لاق
 ش .«امهنع هللا يضر ٌرمع ةفالخ نم ًارْدّصو ركب يبأ ةفالخ

eلاق ُهنأ ٌيِراقلا دبع نب نمحرلا ٍدبع نع ٍريبزلا نب ؛ ةَوُرَع نع باهش نبا ٍنعو : 
 خازوأ سالا اذإف ٍدجسملا ىلإ ًداضمر يف ةليل ةنع هللا يضر ٍباطخلا نب َرمُع حم تجرح ا

 ول ىَرأ نإ : ُرمع لاقف . طهؤيا هتالصب يّلصُبف ُلُجرلا يصبو ٠ هِسْفَنل لجرلا يلصُي وقر
 تجرح وٿ . . بعك نب يأ ىلع مهعَمَجف مَع مث . لم ناكل ٍدحاو يراق ىلع ِءالؤه ثعمج

 َدوماني يتلاو « هذه ٌةعذبلا ّمُعِ :ٌرمع لاق « مهئراق ة ةالصب َنوُلِصُي ”رمانلاو ئرخأ هليل هعم

 . ؛هّلَوأ َنوموُقَي سانلا ناكو - ليللا رخآٌديِرُي َنوموقي يتلا ّنم لَضفأ اهنع

 ةشئاع نع ريَبرلا ¿ نب ةَوُْع نع باهش نبا نع كلام يِّنّدح : لاق ٌليعامسإ انثدح ۱
 . «ًناضمر يف ٌكلذو « ىّلص لكي هللا لوسر لأ : لكك يبنلا جوز اهنع هللا يضر

 .[۱۱۲۹ ۰ ٩۹۲٤ ۷۳۰ ۰ ۷۲۹ :ثيدحلا رظنا]



AY حيوارتلا ةالص باتك ١ 
۶ 

 َّنأ ةورغ ينربخأ باهش نبا نع ٍِليَُع نع ثيللا انّنَّدح ٍريَكُب نب ىبحي ينئّدحو - 1۲
 « ٍدجسملا يف ىلصف ليلا فوج نم ةليل جرح لل هلا لوسر لأ ةنربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 « هم اولصف ىلصف « مهنم ُدثكأ عمتجاف < اوثّدحَتف ُسانلا ٌحِبْصأَف « هتالصب لاجر ىلصو

 يلصف ايك هللا لوسر َجَرخف « ةئلاثلا ةليللا ّنم دجسملا ٌلهأ ٌرُثكف اوث ڈدحتف ُسمانلا َحبْصأف

 اًملف < عيا اصلا د يح رزقا نع يقال 1ك و

 يّنكلو . مكناكم يلع َتفْخَي مل ةنإف دعب امأ :لاق ده َدهشتف سانلا 'ىلع َلبقأ َرجفلا 'ىضق

 . كلذ ىلعرمألاو ةي هللا لوسر يفْوُتف . اهنع اوزجعتف مكيلع َضَرْفَت نأ ٌتيِشَح
 ثيدحلا رظنا] : ۷۲۹ ۰ ۷۳۰ ۰ ٩۲٤ ۰ ١۱۱۲۹ ۲۰١۱۱[.

 نب ةملَس يبأ نع ّيربقملا ٍديعس نع كلام ينث :ثّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح _ ۴۳

 ؟َناضمر يف ايک للا ٍلوسر ةالص تناك تفيك : اهنع هللا يضر ةشئاع لأس» : هنأ نمحرلا دبع

 آنت الف آعبرأ يَلصُي « ٌةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزي ناك ام : تلاقف

 .اثالث يلصُي مث « َنهلوطو َنهِنِسُح نع لأست الف ًاعبرأ يصب مث ٠ نهلوطو هنس نع
 . «يبلق ماني الو « ٍنامانت ئنيَع َّنِإ « ةشئاع اي : لاق ؟َرِتوُن نأ لبق مانتا هللا لوسر ای : ٌتلقف

 .[11517/ :ثيدحلا رظنا]



 ردقلا ةليل لضف باتك - ۲ 2

 طيس ا نا ريب ست

 ردقلا ةليل لضف باتك- ۲

 ٍرْدَقلا ةليل لضف باب- ١
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 . 4 جل علم نح یه نآس ول يمأ لک نم مہر ندب ایف حورلاو هكيتلملا لر يل رمش

 مل هنإف (ڭيردیامو © لاق امو « هملعأ دقف «ٌكئَرْدَأ آَمَو  نآرقلا يف ناك ام : : ةئيّيع نبا لاق

 نع ّيرهرلا نم ظفح امّيأو ُانْظْفَح :لاق ٌنايِفُس انَثَّدح هللا دبع نب يلع انئّدح - 5
 ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ٌماص نم : لاق ايب ئبنلا نع نع هللا يضر ةريره يبأ نع َةملَس يبأ

 ةعبات . هذ نِ مدت ام هل َرِغ اباستحاو اناميإ رْدقلا ليل َماق نمو « هبنذ نم ٌمّدقت امل رف
 ۰۳۸۰۲۷ ۳١ ١ YATA :ثيدحلا رظنا] . ٌيرهّزلا نع ریثک نب نامیلس

 ٍرِخاوألا عبّسلا يف ٍرْدَقلا ةليل سامتلا باب - ١

 GEG O ل عاق هج هاف 5

 لاقف « رخاوألا يا يف مانملا يف ٍرْدَقلا هليل اوُرأ لَو يبلا باحصأ نم ًالاجر نَا

 يف اهَحَتَيلف اهَيرحَتُم ف ناك نمف « رخاوألا عبكلا يف ْتآطاوت دق مكايأُر ىتأ : : كي هللا لوسر

 ١٠١۸[. :ثيدحلا رظنا] . «رخاوألا عبسلا

 ٍديعس ابأ ٌتلأس : : لاق ٌةملَس يبأ نع ىبحَي نع ٌماشِ اند ةَلاضَق نب اعم انئّدح - ۰1٩
 ةحيبَص جرُخف < ًناضمر نم طسوألا َرَْعلا لإ يبنلا عم انفكتعا» : لاقف ًاقيدَص يل ٌناكو -

 ٍرشَعلا يف اهوسمّتلاف - اهتيست وأ - اهئيسنأ من رذقلا ليل تبرأ نإ :لاقو انبطخف َنيرشع

 . عجْريلف يعم َفَكتْعا ناك ّنمف < نيطو ِءام يف دجسأ ينأ ُثيأر ينإو « ٍرتَولا يف رخاوألا



 A0 ردقلا ةليل لضف باتك- ۲

 « ٍدجسملا فقس لاس ىتح ثرطَمف ٌةَباحَس ثءاجف ا ِءامسلا يف ىَرَن امو « انعَجَرف

 « نيطلاو ءاملا يف دس لكي هللا لوسر ُتيأرف « ٌةالصلا ٍتميقأو « ٍلْخَنلا ٍديرَج نم َناكو

 .[415437* , 559 :ثيدحلا رظنا] . (هتهنَج يف نيطلا رَثُأ تيأر ىتح

 ةدابغ هيف .رخاوألا رشَعل ا نم ٍرْثولا يف ٍرذقلا ةليل يّرَحَت باب"

 نع ويبأ نع ٍليَهُس وبأ انّتَّدح ٍرفعَج نب ٌليعامسإ انَثَّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثدح - 1۷
 نم رخاوألا رشَعلا نم رتولا يف رذقلا ةليل اًوَوَحَت» : : لاق ا هللا لوسر َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[۲۰۲۰ « ۲۰۱۹ : يف هافرط ۲۰۱۷ ثيدحلا] . (لاضمر

 نع ديزي نع ٰيدزَوارلاو مزاح يبأ نبا ينئّدح :لاق ةزمح ُنِب ٌميهاربإ انثّدح - ۲۹۹1۸

 ايک للا لوسر َناك» نع هلا يضر ّيِرْدُخلا ٍديعس يبأ نع َةَمَّلَس يبأ نع ميهاربإ ِنب ٍدمحم

 يضعت ةليل نيرشع نم ييمُي ُنيح ناك اذإف « رهشلا طَسَو يف يتلا َرْشَعلا ًناضمر يف رواج
 ٍرهش يف ماقأ هّنأو « ُهعَم رواجي ناک نم عجّرو هنَكسَم ىلإ عجر نيرشعو ىدحإ 007
 رواجا تنك : لاق مث « للا ءاش ام مُهَرَمأف سانلا َبّطخف <« ‹ اهيف عجري ناك يتلا ةليللا هيف رواج
 يف يلف يعم َفكَتعا ناك نمف « ٍرخاوألا َرْشَعلا هذه َرواجُأ نأ يل ادب دق مث < دلال

 لك يف اهوغتباو « رخاوألا رشَحلا يف اهوغتباف  اهتيرنأ مث ليلا هذه ٌثيِرَأ دقو « هفكتعم

 َفكوف « ثرطمأف ةليللا كلت يف ٌءامسلا ِتّلهّتساف . ٍنيطو ِءام يف ٌدجحسأ ينثيأر دقو « رتو

 هيلإ ُتْرَظَّنو ةا هللا لوسر ينيع ْتَرْصِبف « َنيرشعو ىّدحإ ةليل ةي ئبنلا ىَّلصُم يف ٌدجسملا

 1١15[. 8954011 2559 :ثيدحلا رظنا] . «ًءامو ًانيط*ع ءىلتمم ههجوو حبّصلا نم فّرَصنا

 يضر ةشئاع نع يبأ ينربخأ : لاق ماشه نع 'ىبحي انثدح ىئِئُملا نب دمحم انثّدح ۹

 .[7017 :ثيدحلا رظنا] . .٠ . . اوسمَتِلا» : لاق ايب ئبنلا نع اهنع هلا

 اك» :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع َةورُع نب ماشه ٍنع ٌةدبع انربخأ دمحم ينئّدحو - ١ و35

 ل :لوقيو ٌناضمر نم رخاوألا ٍرْشَعلا يف ٌُرِواجُي هِي هللا لوسر

 71١019[. 70117 :ثيدحلا رظنا] . (ناضمر نم رخاوألا

00 

 ساّبع نبا نع ةمركع نع ُبويأ انثّدح ٌبيَمُو انّتَّدح َليعامسإ نب 'ىسوم انثّدح_-١0
 يف ردقلا ةليل ٌناضمَر نم رخاوألا ٍرْشَعلا يف اهوسمتلا» :لاق لكي يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر

 ۲٠۲۲[. : يف هفرط_ 7١7١ ثيدحلا] . «ىقبت ةسماخ يف « 'ىقبت ةعباس يف « ىقبت ہت ةعسات ) 5 مس



Aردقلا ةليل لضف باتك ٦ 

 رجم يبأ نع صاع انَثَّدح ٍدحاولا دبع انثدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثّدح - ۲

 رشعلا يف يه» : يب هلل هللا لوسر لاق :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق :الاق « ةمركعو

 اا غو َبويأ نع باّهَولا دبع ُهَعَبات :َنيّقبي عبس يف وأ َنيِضمي عست يف « رخاوألا

 ۲٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] .رْدقلا ةليل : ينعي «َنيرشعو عبرأ يف اوسهّتلا# : سابع نبا نع ةمركع

 سانلا يحالتإ ٍردَقلا ةليل ٍةفِرعَم عفر باب - ؛
 نع ا اف هيب اناني راحل نر ةلاخ ينكح ىلا ب م قلع ۳

 نيملسملا نم ِنالُجر ئحالتف « ِرذَقلا ةليلبانربخُيل هي عينا جرح : : لاق ٍتماصلا نب ةدابُع

 ًاريخ لوکی نأ ئسعو « ْثَحِفْوف نالفو ٌنالف ىحالتف < ِرْدَقلا ةليلب مكربخأل تجرح :لاقف
 .[49 :ثيدحلا رظنا] .«ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا يف اهوسمتلاف « مكل

 ناضمر نم ٍرخاوألا ٍرشقلا يف لمعلا باب- ه
 نع ىحّضلا يبأ نع ٍروفعَي يبأ نع َةنييُع نبا انئّدح وللا دبع نب لع انثّدح - ٤

 ايخأو « هّرَرعم دش رشعلا لحد اذإ كي ئيبنلا ناك" : تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نع ٍقورسُم

 مدنها طا يدلل



 AY فاكتعالا باتک- ۴۳

 ي ا ا

 فاكتعالا باتک- ۳

I BT ١-باب 

 َكِدَك اورق اف ہلا دود كلت جسما ىف نومك شاو شورش الو » :'ىلاعت هلوقل
 .[141/ ةرقبلا] ب 0

 نع ةَربخأ ًاعفان َّنأ نسوي نع ٍبهَو نبا ينئدح : لاق هللا ٍدبع نب ٌليعامسإ انئّدح- ٥
 .«ناضمر نم ٌرخاوألا َرْشَعلا ففكتعي اي هلا لوسر ناك» :لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 ِنب ةَورُع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انّثّدح َفّسوي نب هللا ٌدبع انثّدح - ۲٦

 نم رخاوألا َرشَحلا ُفكتعَي ناك الب بنا ّنأ» إلك ئبنلا جوز اهنع لا يضر ةشئاع نع ريل

 . «هدعب نم ةجاوزأ ففكتعا مث < + لاس هللا ةافوت ی ناضمر

 نب ٍدمحم نع داهلا ٍنب هللا دبع نب ديزي نع كلام ينئّدح : لاق ليعامسإ انثدح 07

 e ّيردُخْلا ديعس يبأ نع ِنلحرلا ٍدبع ِنب ةَملَس يبأ نع يميل ثراحلا نب ميهاربإ

 اذإ' ىتح « ًاماع فكتعاف « اضم نم طسوألا رْشَعلا يف ُفكتعَي ناك كي هللا لوسر َّنأ» نع

 ناك نَم :لاق هفاكتعا نم اهتحيبّص نم ٍجُرخَي يتلا ةليللا يهو - َنيرشعو ىّددحإ ةليل ناك

 ُدجسأ يشير دقو « اهُتبِسْنَأ مث ةليللا هذه ٌتيرأ دقف « َرِخاوألا َرْشَعلا فكتعيلف يعم فكتعا

 .رتو لك يف اهوسمتلاو « رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلاف « اهتحيبص نم نيطو ٍءام يف
 يانيع ثرصبف « دجسملا َفكَوف « شيرع ىلع ٌدجسملا ناكو « ةليللا كلت ٌءامسلا تراعّمف

 .«نيرشعو ىّدحإ حبّص نم ٍنيطلاو ءاملا ُرثأ هتهْبَج ىلع كي هللا لوسر
 .[۲۰۱۸ ۰۲۰۱٦۰۸۳٦ ۰ ۸۱۳ 2559 : ثيدحلا رظنا]

 فكتعملا َسأر ٌلُجَرُت ضئاحلا باب- ۲

 ةشئاع نع يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع 'ىيحي انّثَّدح ىتشُملا نب دمحم انثدح - ۸



A۸فاكتعالا باتك #8  

 انأو ُةلُجَرَأف ِدجسملا يف رواجُم وهو ُهّسأر ىلإ يِفْضُي ةي ئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر
 ۲۹٩۰۲۹۰ ۳۰۱[. ٠ :ثيدحلا رظنا] . ؟ضئاح

 ةجاحلالإ تيبلا ُلُخَدَي ال باب ”

 َّنأ ندحرلا دبع ِتنب ةرْمعو ةورُع نع باهش نبا نع ثيل انَنّدح ٌةبيَتق انثّدح ۔ ۰4

 يف رهو ةأر لخديل لك هللا وسر ناك نوف : تلاق كي يبنلا جور اهنع هلا يضر ًةشئاع

 . «ًافكتعم ناك اذإ ةجاحل الإ تيبلا لخذي ال ناكو « سلا

 .[۲۰۲۸ ۰۳۰۱ ۲۹۰١ ‹ ۲۹٦ :ثيدحلا رظنا]

 ٍفكتعُملا لسغ باب ٤
 نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنَم نع ُنايِفُس انّئَّدح َفّسوي نب دمحم انئّدح _ ۰

 .[807 ٠۳٠١ :ثيدحلا رظنا] . «ضئاح انأو ينرشابي كي ئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .«ضئاح انأو ُهُلِسْغَأف ُففكتعم وهو ٍدجسملا نم ُهّسأر ٌجرخي ناكو» 0١
 .[۲۰۲۹ ۰۲۰۲۸۰۳۰۱ ۰ ۲۹٦ 5798 :ثيدحلا رظنا]

 ًاليل فاكتعالا باب - ٥

 يضر َرمع نبا ٍنع عفان ينربخأ وللا ِيبع نع ٍليعس نب ىبحي ين :ةٌّدح ٌدَّدسم انثّدح _ ۲

 دجسملا يف هليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف ُتْرَدَن تنك : لاق كي يبنلا لأس ٌرمع َّنأ» امهنع لا
 .[ة3917/ « 7١47 ۳۱۲۲ ۰ ٤۳۲۰ :يف هفارطأ_ ٠١1 ثيدحلا] . (كرْذَتب فوأ :لاق « مارحلا

 ءاسنلا فاكتعا باب 5
 هللا ىضر ةشئاع نع ةرمَع نع اىيحَي انئّدح ديز نب ُداّمح انثّدح ِنامعّتلا وبأ انثّدح _ +١ ١

 ءاب هل ُبِرضأ ثنكف « ًناضمر نم رخاوألا ِرْشَعلا يف ُفكتعي الإ ئبنلا ناك» : تلاق اهنع
 ثبَرضف اهل ْتَنؤأف « ءابخ بِرصَت نأ ةشئاع ٌةصفح ثندأتساف . هلُخَدَي مث َحبّصلا يلصُيف

 دل سل ل ا

 « َوِهَّشلا كلذ فاكتعالا َكّرتف ؟ّنهب دورت وبلا : اي ئبنلا لاقف « ربخأف ؟اذه ام : لاقف

 .«لاّوؤش نم ًارشع فكتعا

 دجسملا يف ةيبخألا باب-۷

 تن ةرمع نع ديعس نب ىبحي نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح 2 ۳٤



 ۸۹ اگلا ا امو

 ىلإ َفَرصنا اًملف « فكتعي نأ دارأ يب ىبنلا َّنأ» : اهنع هللا ىضر ةشئاع نع نمحرلا دبع
 :لاقف .تنيز ٌءابخو « ةصفخح ٌءابخو « ةشئاع ٌءابخ : ةيبخأ اذإ فكتعي نأ دارأ يذلا ناكملا

 .«ٍلاوش نم ًارشع َفكتعا ىتح « ْفكتعَي ملف فرصنا مث ؟َنهِب ٌنولوقت دبل

 ؟دجسملا باب ىلإ هجئاوحل فكتعُملا ٌجرْخَي له باب- 6

 نيسحلا نب ٌيلع ينربخأ لل لح 2 ٣۵

 يف ُهُرورَ كك هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ ةتربخأ اي ئبنلا جوز َةَيِفَص َّنأ» :امهنع هللا يضر
 كيت تبان و ا ع اک + ناضمر نم رح اوال رشعلا يف یا يش دنا

 نم ٍنالجُو رم ةملَس ّمأ باب دنع ٍدجسملا باب ْتَعَلب اذإ ىّتح « اهِئلقَي اهع كي عيبنلا ماقف

 نب ةيِفَص يه الإ امُكِلْسِر ىلع : نكي ئبنلا امهل لاقف < يي هللا لوسر ىلع املسف راصنألا

 َنم غلبي ٌناطيشلا َّنِإ : 55 يحل نان EN a . ويح

 . « ًائيش امكبولق يف َفذقَي نأ ٌتيِشَح ُتيِشَح ينإ « ِمّدلا غلب ٌمدآ نبا

 LYVIYI cT TTA "ل او ۲۰۳۸ : يف هفارطآ ۲۰ ٠١ ثيدحلا]

 َنيرشع ةحيبّص ب يبنلا جورُخو فاكتعإلا باب-۹
  - ۳٦لاق ِكَرابملا نب يلع انئّدح ليعامسإ نب َنوراه عمس ٍرينُم نب هللا دبع ينثّدح :

 ديعس ابأ ثلأس» :لاق نمحرلا دبع َنب ةملَس ابأ ٌتعمس :لاق رشک يبأ نب ىبحي ينئّدح

 انفكتعا « معن : لاق ؟ِردّقلا ليل كدي كيلا لوسر تعم له : تلق ُهنع هللا يضر ّيردخلا

 انبطَخَف : لاق « نيرشع ةحييص انُجَرْخَف ؛لاق « ناضمر نم طسوألا رْشَعلا لك هللا ٍلوسر عم
 يف اهوسمتلاف « اهُتيِسَن ينإو « ٍرْدَقلا ةليل ُثبِرَأ ينإ :لاقف نيرشع ةحيبص ةا هللا لوسر
 عم فكتعا ناک نمو ‹ نيطو ِءام يف دجسأ ينأ ُثيأر ينإف ءرثو يف رخاوألا رشَعلا

 تءاجف : لاق « ّةعّرق اجلا فى اودا لإ اا . عجْرَملف كولا لوسر
 2 هس يع

 َنيطلا ُثيأر ىّتح « ءاملاو نيطلا يف ايب هلا لوسر دجسف ةالصلا ِتَميقأو « ترَطمَ ٌةباحس

 ]۲۰۲۷۰۲۰۱۸۰ ۲۰۱۹ ٦7٩۹ ‹ ۰۸۱۳ ۰۸۳٦ :ثيدحلا رظنا] . (هتهبجو هتبترأ ىف

 ةضاحتسملا فاكتعا باب ٠
 يي ل ل يي ۹۳%۷

 ةرمحلا ىّرت ثناكف , وجاوزأ نم ٌةّضاحتسُم ةأرما هلك ثلا لوسر عم ثفكتعا» :تلاق

 ۳١١ :١١"[. ۰ ۳۰۹ :ثيدحلا رظنا] : «يّلصُت يهو اهتحت َتْسَّطلا انْعَضو امكرف « َةرفّصلاو



 فاكتعالا باتك 8# 4۰

 هفاكتعا يف اهَجوز ٍةأرملا ةرايز باب- ١
 نع ذلاخ نب نمجرلا دبع يد لاق تلا ند لاق رفع نب ديعس اد ۴۸

 0 ا ل

 TT 3 و ةدنعو د ناک» : نيسح

 يقل « اهم ل ئينلا جَرخف « ةماسأ راد يف اهثيب ناكو « ِكَعم فرصنأ ىتح يلج ال

 ساه لا اي يبنلا امهل لاقف « ازاجأ مث : 5 يلا ىلإ ارظنف « راصنألا نم نالجر

 ىرجَم ناسنإلا ّنم يرجُي ٌناطيشلا لإ : لاق « هللا لوسر اي هللا ناحبس : :الاقف < مريح ُتنب

 .[770 :ثيدحلا رظنا] . «ًائيش امكسفنأ یف قلت نأ ُتيِشَخ ىنإو « ملا

 ؟هسفن نع ُفكتعُملا ًاَرْدَي له باب - ١١

 نب دمحم نع َناميلُّس نع ىخأ ىنربخأ :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح _ ۹

 . ح . ةتربخأ ةيفص نأ امهنع هللا يضر ٍنيسُح * نب يلع نع ٌيرهّزلا نع يتيتع يبأ

 َّنأ نيسح نب ىلع نع ُْدبخُي ٌّىرهُزلا ٌتعمس :لاق نايس انثَّدح هللا دبع نب ىلع انثّدحو

 نم لجر ٌةَرصبأف « اهّعم ىشَم ْتَحجَر الف < ٌفكتعُم وهو ةا ئبنلا ِتَنأ اهنع هللا يضر ةيفص

 ّنإَف - ةيفص هذه : داس لقا رو ةيفص يه < « َلاعَت :لاقف ٌهاعَد ٌةرصبأ اًملف « راصنألا

 «؟ًاليل لإ ره لهو : لاق ؟ًاليلُهْنتأ :َنايفُّسل تلق . مّدلا ىَرجَم َمدآ نبا نم يرجي ٌناطيشلا

 .[۲۰۳۸ 7١78 : ثيدحلا رظنا]

 حّيصلا دنع هفاكتعا نم ٌجرخ نم باب - ١

 ٍلاخ لوألا َناميلُس نع جير نبا ٍنع نايف انئّدح رشي نب نمحرلا دبع انثّدح - 4

 نع ورمع نب دمحم انّنَّدحو ٌنايفس لاق . .ح < .ٍديعس يب نع ةملَس يبأ نع حبجت يبأ نبا

 ٍديعس يبأ نع ةملَس يبأ نع انٿدح ٍديبل يبا َنبا َّنأ ٌنظأو :لاق كيس أ نع ةملس يآ

 المت نيرشع ةحيبص ناك الف « طَسوألا َرْشَعلا ال هللا لوسر حم انفكتعا» : لاق ةنع هللا يضر

 هذه ُثيأر ينإف « هِفكتعُم ىلإ عجْرَيلف فكتعا ناك نم : لافم يي وغلا لوس اناناف «ءاضانم
 « انرطُمف ٌءامسلا تّجاهو : لاق ِهفّكتْعُم ىلإ م عجر اّملف . نيطو ِءام يف جس ينٿي تيأرو « ةليللا



 ۹۱ فاكتعالا باتک-- ۳

 ىلع تيار دّقلف ًاشيرع دجسملا ناكو «مويلا كلذ رخآ نم ِءامسلا ٍتَجاه دقل قحلاب ُهَتعَب يذلاّوف

 .[5085 ۲۰۲۷ ۰۲۰۱۸۰۲۰۱۹۰۸۳۹ ۰۸۱۳ 554 :ثيدحلا رظنا] . «نیطلاو ءاملا َرثأ هتبترأو هفنأ

 لاش يف ٍفاكتعالا باب ٤

 ٍديعس ِنب ىيحَي نع َناوُزَغ نب ٍليضف نب دمحم اَنَنّدح ٍمالَّس نبا وه دمحم انئّدح - ١

 0 م تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع نع نمحرلا ٍدبع ِتنب ةرمَع نع

 ةشئاع ُهْيَئْدأتساف لاق .هيف فكتعا يذلا ةناكم لخد ةادّعلا یلص اذإف « ناضمر لك

 يل ترا ES ا
 ؟اذه ام : لاقف « بابق عبرأ رصبأ ةادّملاَّنَم كيلا لوسر ٌفرصنا الف . . ىرَخأ ةبق ْتَبَرَضف

 ْفكتعَي ملف « ْتَعِرنَف « اهارأ الف اهوعزنا ؟ؤبلآ ؟اذه ىلع نلمح ام : : لاقف « ٌنهربخ َريخُأف
 . «ٍلاوش نم ٍرْشَعلا رخآ يف ففكتعا ىّتح َناضمر يف

 ًاموّص قكتعا اذإ هيلع َرّي مل نَم باي-

 عفان نع َرمع نب هللا ٍديَبَع نع َناميِلُس نع هيخأ نع هللا دبع نب ليعامسإ انثدح - 45
 و مو

 يف ُترَدَن ينإ هلل لوسر ايا : لاق ُهنأ ةنع هللا يضر باطلا نب رمع نع َرمع نب هللا دبع نع

 . «ًةليل فكتعاف . كرن فوأ : يب ئيبنلا هل لاقف « مارحلا ٍدجسملا يف هليل فكتَعأ نأ ةيلهاجلا

 َمَّلسأ مث ٌفكتعَي نأ ةيلهاجلا يف َرَّذَن اذإ باب- ١

 َّنأ» : رمع نبا نع عفان نعول ٍديَبُع نع ًةماسأ وبأ انئّدح ليعامسإ ُنِب دبع انثّدح - 7 7١
 لاقف هليل لاق ةازآ : لاق  مارحلا ٍدجسملا يف َفكتعَي نأ ةيلهاجلا يف رت ةنع هللا يضر ٌرمع

 .[؟75١ :ثيدحلا رظنا] . «كرذتب ٍفْوَأ :ٍةلكَع هللا لوسر هل

 ١ نم 0 يف ف فاكتعالا باب 0

 هوم ارش مراتولا بو : لاق عع لا يضر ةريرُ يب

 .[84994 :يف هفرط_١٠ 54 ثيدحلا] . «اموي نيرشع فّكتعا هيف ضيق يذلا ٌماعلا

 جرحي نأ هل ادّب مت فكتعي نأ دارا نَم باب-
 ىنئّدح :لاق غرعازوألا انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا وبأ لتاقُم نب دمحم انثذح 6



 فاكتعالا باتك 8 ۹۲

 ّنأ» : :اهنع لا يضر ةشئاع نع ِنمحرلا دبع ُثنب ٌةرمَع د لاق دعس نا نحت

 « اهل َنذأف ةشئاع ُهَئنَدأتساف < نار وم ازال لإ ن ْنأ ركذ ال للا لوسر

 ءانبب ترم حج ثني تبر كلذ فاز الف < ْتَّلَعفف اهل َنذأتست نأ ةغئاغ ةضفح تلأسو

 :لاقف ةينبألا رضبأف + هتانب ىلإ ٌفّرصنا ىّلص اذإ 4 لكي هللا لوسر ناكو :تلاق .اهل َيِنُبف

 انآ ام ؟اذهب َنْدَرأ بلآ : ل هللا لوسر لاقف .تنيزو ةصفحو ًةشئاع ٌءانب :اولاق ؟اذه ام
 . ؛ٍلاَّوش نم ًارشع َفكتعا َرطفأ اًملف . عَجَرف . ففكتعمب

 ٍلسغلل َتيبلا ةّسأر ُلْخدُي فجتعملا باب 9
 نع ّيرهرلا نع رمْغَم انربخأ فسوي ُنِب ماه انَثَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح - 5

 يف ٌفكتعُم وهو ضئاح يهو كي يبنلا ٌلُجَرَت تناك اهنأ» :اهنع ُهللا يضر ةشئاع نع ةورُع
 .[۲۰۲۱ ۰۲۰۲۹۰۲۰۲۸ ۳۰۱ ۲۹٩ ۲۹۰ :ثيدحلا رظنا] . (ٌهّسأر اهو انب اهِتَرِجُخ يف يهو ٍدجسملا



 ا ا ا س ا

 :YVo] :ةرقبلا] ارل ك عيسا هلا َّلحَأَو » : ىلاعت شا لوقو
 ۲١۲[ :ةرقبلا] 4َمُكَتيَب اهو ردت راح َردَجَي برکت نأ لإ ل :هلوقو رە ص ر ع ر

 اوتو ضر ناور شنان هولا قاذ لجو نع هللا لوق يف َءاج ام باب - ١

 امله كلوب اہل اوشا اول وأ رخ وار ادو () د رش یفٹ کل یگ هلع اکیا هلا لشق ني
 اوكأتال » :هلوقو -١١[ :ةعمجلا] ينير ا کار ارا نوک رھا تر دع

 [ءاسنلا ؟9] يک ضار نع اک مڪتب کک ومآ

 بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ : لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انكدح : لاق نامّلا وبأ انئّدح 4۷

 ريكي ةريره ابأ نإ : نولوقت مك : لاق هنع هللا يضر ًةريره ابأ َّنأ نمحرلا ٍدبعُنب ةملس وب أو

 نم نوثالحُ ال راصنألاو َنيرجاهملا لاب ام :نولوقتو ال هللا لوسر نع تيدحلا

 ٌقْفّصلا هلْ ناك َنيرجاهملا نم يتوخإ نإو ؟ةريره يبأ ثيدح لثمب ةا هللا لوسر
 .اوُسَن اذإ ظفحأو « اوباغ اذإ هش أف ‹ ينط ءْلم ىلع كي هل هللا لوسر ُمّرلأ ثنكو « قاوسألاب

 يِعأ ٍةمّصلا نيكاسُم نم ًانيكسم أَرما ٌتنكو < مهلاومأ لمع ٍراصنألا نم يتوخإ ُلَّعْشي ناكو

 يضقأ ىّتح ُهَبوَت ٌدحأ طس نل نإ : هدب ْثيدَح يف ڀڳ هللا لوسر لاق دقو « نوسی ّنيح

 ىضق اذإ ىّتح « ولع َةَرِمَن ُتطسَبَق < لوقأ ام ىَعَو الإ ُهبَوُت هيلإ حمجَي مث هذه يتلاقَم

 نم كلت ةي هللا لوسر ٍةلاقَم نم تيت امف « يردص ىلإ اهّتعَمَج ُهَمّلاقَم ةا هللا لوسر

 .[۱۱۹ ۰۱۱۸ :ثيدحلا رظنا] . ۶ يش

 لاق : لاق ِهَّدَج نع هيبأ نع ٍدعَس نب ميهاربإ انثّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح €۸

 نيبو ينيب هيب هللا لوسر ىخآ ةنيدملا انْمِدَق اّمل» :هنع هللا يضر وع نب نمحرلا دبع
 ‹ يلام فص كل مسقأف « الام راصنألا ٌرثكأ ينإ : عيبتلا نب دعس لاقف < عيبَرلا نب ٍدعس



 عويبلا باتك "5 ۹4

 ِنمحرلا دبع هل لاقف :لاق . اهتّجورَت ْتلَح اذإف « اهنع َكل تلر تيوَ ييتجوز ّيأ زظناو
 لإ انكف :لاق . عاقتيق قوس ليا كا كلذ يف يل ةجاح ال

 رثأ هيلع نمحرلا بع َءاج نأ تل امف « ٌوُدّعلا حبات ا نمّسو طقأب ىتأف نمحرلا دبع

 . راصنألا م ًةأرما :لاق ؟نمَو :لاق .معن :لاق ؟َتجّوزت : لكي هللا وسر لاقف « ةرفُص
 ولو ملْوأ : هلك ئيبنلا هل لاقف - بهذ نم هاون وأ - بهذ نم ةاون ةنز :لاق ؟َتْقَُس مك :لاق

 77/8٠[. : يف هفرط_ ١١548 ثيدحلا] . «ةاشب

 َمِدق١ : لاق نع هللا يضر سنأ نع ڈيمُح انّنَّدح ُديَهُز انثّدح نسوي نب ٌدمحأ انثدح- ۹
 تاكو م فراضلالا ةيبزلا نإ دس نيو هنبي1لو هينا نخاف ندملا قرع نب نيكولا دبع

 يف كل هللا كراب : لاق . َكُجوزأو نيفصن يلام كمساقأ : نمحرلا ٍدبعل لاقف « ىنِغ اذ دعس

 لهآ هب ىتأف ٠ انمَسو اطقأ لّضفتسا ىّتح َعَجر امف « قوُسلا ىلع ينوُلُد « كلامو َكِلهأ

 ؟ميِهم : : ي5 ئيبنلا هل لاقف ةرفص نم ٌدرَضَو هيلعو ءاجف - هللا اش اع وأ ريش افا هلزَنَم

 وأ - ا لاق ؟اهيلإ ٌتقّس ام :لاق .راصنألا نم ةأرما ٌتجّوزت هللا لوسر اي :لاق

 .«ةاشب ولو ْمِلْوَأ :
 YAT TAY 2 OY] » 0100 ¢ 0۴ مل عى ۳۹۳۷ لالا ۰۲۲۹۳ : يف هفارطأ_ ٠١49 ثيدحلا]

 لاق بهذ نم ةاون َنْرَو

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ورمع نع ٌنايفس انثّدح ٍدمحم ْنب هللا دبع ينثّدح - ۰0٠
 اومّنأت مهنأكف مالسإلا ناك الف « « ةيلهاجلا يف ًاقاوسأ زاجَملا وذو ٌةَلجَمو ظاكَع تناك" : لاق
 .جحلا مساوَم يف ( ْمُكَحَِيَر نٿ کم اوبس نأ حاجب ڪڪ سيَ ْثَلَّرنَف « هيف
 ` ۱۷۷١[. :ثيدحلا رظنا] .«ساّبع نبا اهأرق

 ف

 تاهبتشم امهنيَبو ْنِّيَي ُمارحلاو < نكي ٌلالحلا باب - ١

 :لاق ٌيِبعَّشلا نع ِنوَع نبا نع ّيدَع يبأ نبا ينثّدح ىنئُملا نب دمحم ينثّدح - ۲۰۵٥۱

 هللا دبع نب مولع انثّدحو . e . ايب ىبنلا ثعمس : لوقي ةنع هللا يضر ريشب نب نامعتلا تعمس

 a . ةي يبنلا نع ريشب َنب نامعتلا ٌُتعمس : لاق ُيِبعّشلا ٍنعَةوُرَف بأ اند ةنييُ نبا اننّدح

 ُثعمس يبعَسلا ٌتعمس :لاق ةورف يبأ نع َةنيبُع نبا انثَّدَح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدحو

 نع ٌنايِفُس انربخأ ٍريثُك نب دمحم انثّدح . ج۰ . الب يبنلا نع امهنع هللا يضر ريشب نب نامعا

 « يب لالحلا» : اي ئبنلا لاق : لاق ةنع هللا يضر ريب نب نامعا نع يبعشلا نع ةورف يبأ

 كَ رثأ َنابتسا امل ناك مثإلا ّنم هيلع هش ام كرت نمف . ةهبتشم ةزمأ امهتنيؤ + نيب ءارخلاو
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 نَّم « هللا ىمح يصاعملاو . دايت مقارقالا كرا E نيو

 .[07 :ثيدحلا رظنا] . (هعقاوُي نأ كش شوي ىمحلا لوح عتْرَي

 تاهّبشملا ٍريسفت باب -
 كيري ال ام ىلإ ٌكِبيِرَي ام عَد « عّرَولا نم َنوهأ ًائيش ُتيأر ام :ٍنانس يبأ نب ٌناَسح لاقو

 ِنب ٍنْمَحّرلا دبع نب هللا دبع انّربخأ نايس انوبخأ ریثک نب دمحم انثدح 2 ۲

 ا ِثراحلا نب ةبقُع نع ةكيلُم يبأ نب هللا دبع انثَدح نيسُح يبأ

 فيك : لاق اک ئبنلا مست و نع نضرعأف < ةي ئبنلل ركذف « امهتعضرأ اهنأ ثمعرف تءاج

 .[ 4 تيذعلا را ميما باه يبأ نبا ةت تناك دقو ؟ليق دقو

Yorةشئاع نع ٍريّزلا نب ؛ ةَورُع نع باهش نبا نع كلام اند ةعّرق نب يح انئّدح -  

 نبا ذأ يصاق يبأ نب دعس ويخأ ىلإ وع اق يبأ نب هن ا : ثلاق اهنع هللا يضر

 نبا :لاقو ٍصاقَو يبأ نب دعس ُهَدَحأ حفلا ماع ناك الف :تلاق .ةضبقاف ينم َةعْمَز ةديلو

 يا ار EG .هيف ىلإ َدهَع دق « ىخأ

 . هيف ىلإ دهع دق ناك « يخأ نبا « هللا لوسر اي :ٌدعس لاقف « ةي هللا لوسر ىلإ اقّواستف

 كل وه : 4 ٌيبنلا لاقف . هشارف ىلع َدلُو 3 نبأ ةديلَو نباو < ىخأ ا نب دبع لاقف

 ةعمز ِتنب ةدوّسِل لاق مث .ُرَجَحلا رهاعللو ٍشارفلل ُدلولا : لكك ئيبنلا لاق مث .َةعْمَر نب دبع اي
 . «هللا يقل ىّبح اهآر امف « َةبِتُعب ههبَش نم ئأر امل « ٌةدوَس ايةنم يبجّتحا : للك يبلا جوز

.LYVIAY o ANY < YO COVE ET oTVEO ToT TE 277١4 : _يف هفارطأ ه۳ ثيدحلا] ٠ 

 ا :لاقف « يضارعولا نع هللا لوسر كلاس لل هاب نقر جيل

 يبلك ُلِسرَأ هللا لوسر اي : تلق . ذيقَو هنإف « لُكأت الف لتقف ضرع باصأ اذإو « لف هدب

 :لاق داانا يرذأ الو « هيلع ٌمَسأ مل َرَخآ ابلك ديلا ىلع ُهَعم ُدجأف « يمس

 .[ ١/8 : ثيدحلا رظنا] . (رَخآْلا ىلع مست ملو كلك ىلع َتيِّمس امنإ « لكان ذل

 تاهُّبشلا نم ُهّرْيتُي ام باب - ٤

 م١ :لاق هنع هللا ىضر ستأ نع ًةحلَط نع روصنَم نع ُنايفُس انّتَّدح ةصيبق انثّدح ٥

 . «اهتلكأل َةَقَدَص ّنوكت نأ الول : لاقف ةط وقسم ةرمتب كي ئيبنلا
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 ىلع ةطقاس ةرمت دجأ» : لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ماَمَه لاقو

 1417١[. :يف هفرط_- ٠55 ٠١ ثيدحلا] .«يشارف

 ٍتاهُيَشلا َّنم اهّوحنو سواسلا َرّي مل نم باب_ه

 N ا ٍميَعُ وبأ انثدح - 5093 7
 اتوص عَمسَي یتح ء ال : لاق ؟ةالصلا ْمَطْفَيَأ ائيش ةالصلا يف ٌدجَي لُجَولا ةا ئبنلا ىلإ يكش»

 .[۱۷۷ ۱۳۷ :ثيدحلا رظنا] .«ًاحير جي وأ

 . ّتوصلا َتعمس وأ َحيِدلا ٌتْدِجَو اميف الإ ءوضُو ال : ٌيرِهّزلا نع ةصْفَح يبأ نبا لاقو

Y۷انثَدح ٌُيِواَفّطلا نم نمحرلا ٍدبع نب دمحم انّئَّدح ٌيلجعلا مادقملا نب دمحأ انثذح -  

 انوتأي اموق نإ ولا لوسر اي اولاق امو ا : اهمال يل اع دعا نع ار ب ما

 راك هيلع هللا او م :ةكي وألا لوسر لاقف ؟ال مآ هيلع وللا مسا اورا يرذت ال محللاب

 .[۷۳۹۸ ٠ 5۰۰۷ : يف هافرط_ ١١ 5ا/ ثيدحلا]

 5 و مسرب ب ص آي

 ١١[ :ةعمجلا] 4اَبيَلِإ أوْصَعنَأ وهو أ رحم اار ادو ¥ :لجو رع هللا لوق باب- 5

 يضر ٌرباج ينئّدح : لاق ملاس نع ٍنيَصُح نع ةدئاز اند ٍماَنَع نب قلع انثّدح - 10۸
 a ا ل وُلصُ نحن امتي : لاق نع هللا

 وصفن اوه وأ هرج اور اَذِإَو له : تلف ٠ الجر َرشع انثا الإ لب خيبنلا عم يقي ام ىتح اهيلإ
 .[ 975 :ثيدحلا رظنا] . اإ

 لاملا ّبّسك ٌتيَح نم ٍلابُي مل نَّم باب ١

 رص كلا د وم م اسال 4

 YAY : E e] 4 ا

 هريغو رجلا يف ةراجتلا باب-۸

 : ةداتق لاقو .[۷ : رونلا] 4و رکو نع عیب او هَ مھل ال لاي : لجو رع هلوقو

 عیب الو ةراجت مهلت مل وللا وقح نم ٌّقح مهان اذإ مهّنكلو « نورجّتيو نوعا ٌموقلا ناكا

 . «هللا ىلإ ُهوُدَّوُي یتح هللا ركذ نع



 ۹۷ عويبلا باتك "4

 نع رانيد نب ورمع ينربخأ :لاق جير نبا نع مصاع وب ا 12

 لاق :لاقف ُهنع ُهللا يضر قرأ َنب يز ُتلأسف « ٍفرَّصلا يف رجتأ تنك : : لاق ٍلاهنملا يبأ

 . ح . ايم ئيبنلا

 نب ورمع ينربخأ : : جيَرَج نبا لاق ٍدمحم ُنِب جاَجحلا انّئَّدح بوقعَي نب لضفلا ينثدحو

 e e ا

 ۰ E ۲٠٠١ ثيدحلا] . ا 7

 !Té YEA CTIA] : يف هفارطأ_ ٠ 11 ثيدحلا] .[۳ ۹۳ 1 ٢

 ةراجتلا يف جورُخلا باب-۹
 ٠١ :ةعمجلا] 4ولآ ٍلْضَف نم أوغتباو ٍضرأْلا ف أور شتنأف ل :لجو َّنع هللا لوقو

 ينربخ هك درا دك سا رس 56

 م لاقف .هاعدف . رد ا هل اونا ؟سیق نب لا دبع

 0 SS يقام لإ ملا لاب كلذ ىلع

 وع ضرس ا ا كل

 .[الا* ها“ « ٦۲٤٥١ :ىف هافرط_- 7١77 ثيدحلا]

 ٍرحبلا يف ةراجتلا باب-
 َرِجاَوَم افلا رکو » الت مث قحب الإ ٍنآرقلا يف للا ةَركذ امو « هب ساب ال :ُدَطَم لاقو
 اكو E كلفل a [14 ا اخ رب دي

yS 

 ىضقف رحبلا يف جرح َليئارسإ ينب نم ًداُجر ّركذ هنأ : لَو هللا لوسر نع ةنع هللا يضر

 و

 ۱٤۹۸[. :ثيدحلا رظنا] . هب ثيللا ينئّدح حلاص نب هللا دبع ينثّدح . ثيدحلا قاسو «َُتَّجاَح



 عويبلا باتك "4 ۹۸

 ١ :ةعمجلا] ابل اوُصَمنأ اوك وأ ةر أور ادو »9 باب ١١[
 هم هس r م

 [۳۷ :رونلا] هلل ر نع حی داو همي مھ ال لاير : هؤكذ لج هوقو
 مهلت مل وللا قوقُح نم َّقَح مُهَبان اذإ اوناك مهّنكلو ٠ نور ٌموقلا تاک : ةداتق لاقو

 a حا

 ملا 6 يلا, لم درو لنا لاق نعل يضر باج نع يملا يا

 کرو الإ أوُصَفنأ وکر أ ٤ر اوا ادو $ ةيآلا هذه ْثَلرَتف « ًالُجَرَرَشَع ثا الإ ُمانلا ٌضفناف

 :Yo CATT] اا 4اب

 [751/ :ةرقبلا] ير بسڪ م تبي نم اوقِفنآ »ب : ىلاعت هللا لوق باب ۲

 نع ٍلئاو يبأ نع روصنم نع ٌريرَج انڌدح :لاق ةبيَش يبأ نب نامثع انثدح - 10

 ريغ اهتيت ماعط نم ٌةأرملا ِتَققن اذ : هلك ئبنلا لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٍقورسَم

 ٌصَقنَي ال < كلذ ٌلثم نزاخللو « بسك امب اهجوّرلو « تقفنأ امب اهُرِجأ اهل ناك ةديفُم

 .[1441 ۱٤۲١ , ۱٤۳۷ , ۱٤۳۹ ۱٤٤١ :ثيدحلا رظنا] . «ًائيش ضعب رجا مهّضعب

 ُتعِمَس :لاق ماه نع رَمْعَم نع ٍقاَزرلا دبع انئَدح رفعج نب يحي ينثّدح - ٣
 هرمأ ريغ نع اهجوز بسك نم ةأرملا ِتَقفنأ اذإ» : لاق لب ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ابأ

 .[9756 « ۵۱۹٩ , 5197 : يف هفارطأ_ 7١57 ثيدحلا] . «هرجأ ٌفصن اهلف

 قزّرلا يف ٌطْسَبلا ٌّبحأ نَّم باب- ١

۹Yوه دمحم لاق نسوي انّثّدح ٌناّسح انّثَّدح ٌئينامَْكلا بوقعَي يبأ نب دمحم انئّدح -  

 ا م١ : لوقي ا هللا لوسر ثعمس : لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع يزل

 ٥۹۸٩[. : يف هفرط_ 7١517 ثيدحلا] . «هّمحر لصيف هرثأ يف هل اَسْنُي وأ هقزر يف هل

 ةئيسنلاب يك ّيبنلا ِءارش باب- 4

 ميهاربإ شمع نب اربإ دنع انركذ» : لاق الا انّددح دحا | دبع انثَّدح ِدَسْأ ام ايفو
 نم ًاماعط ىرتش ذا كك ئبنلا َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ُدوُْسألا ينثدح : لاقف ٍمَلَسلا يف َّنْهَولا

 « ۲۲۵۱ « ۲۲۰۰ « 5097 :يف هفارطأ ٠١58 ثيدحلا] .(«ديدح نم ًاعرد هتهرو لجأ ىلإ ٌيدوهي
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 . ح . سن نع ةداتق اند ٌماشِ اننَّدح ملم انثذح 8

 ٌماشه انتّدح ٌيرصبلا عسل وبأ طابشأ انلدح ٍبشْوَح نب وللا دبع نب دمحم ينثّدحو

 ةلاهإو ريعش زب لي يبنلا ىلإ ىشَم دم هنأ هنع هللا يضر ستآ نع : ةداتق نع يئاوّتْسَّدلا

 ةتعمس دقلو . هلهأل ًاريعش ُهنم ّدخأو ٌيدوهَي دنع ةنيدملاب هل ًاعرد لكي ئبنلا نَمَر دقلو « ِةَحِنَس

 .«ةوُسِن َعْسِتَل ُهَدنع َّنإو 4 بح عاص الوب ر عاص ةي دمحم لآ دنع یسمآ ام : :لوقي

 .[7504 : يف هفرط_ ۲۰۹۹ ثيدحلا]

 ري ا

 يذلا ركب بأ تاختا الا: EDI لاق

 هاا

 نع دوسلا نبأ يدع لاق ديس اند ديوي دب هللا دبع اند دن انك حال ۷

 ناكف « مهيفنأ َلاَمُع ةي هللا لوسر ُباحصأ ناك» :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق :لاق َةَوُرُع
 . ةشئاع نع هيبأ نع مابثه نع مامه هاور .«متلستغا ول : مهل ليقف « حاورأ مهل نوكي ا ا a CRG 5 2 1 | سد 3 9

 ۹٠۳[. : ثيدحلا رظنا]

e VYنع ندعم نب دلاخ نع و نع سوين ,يسيع انربخأ ىسوم نپ  

 a عتود سرر 3

 اننَدح جنم نب ٍماّمَه نع رغم انربخأ ٍقاَررلا ڈبع اننّدح ئسوم نب اىحَي انئّدح - 2

 . (هدي لمع نم لإ لكأي ال ناك ٌمالسلا هيلع َيبنلا دواد َّنأ» ةي هللا لوسر نع ةريره وبأ

 ثيدحلا]  5٠17يف هافرط : ۳٤۱۷ ٤۷١۳٠١[.

 ىلوُم ٍديِبُع يبأ نع باهش نبا نع ٍليَمُع نع ُتيْللا انّنّدح ريکُب نب ىبحي انثّدح - 2:

 ْنأل» : كك هللا لوسر لاق :لوقي ل يضر ةريره ابأ َعِوَس هنأ ٍفوع نب نمحرلا دبع

 . «هعنمَي وأ ُهَيطعُيف ًادحأ لاسي نأ نم ديَح هِرهَظ ىلع ةمزُح مكُدحأ بطتحي

 ثيدحلا رظنا] : ٠٤١١ ‹ ١58٠[.



eعويبلا باتك 4  

 نب ٍريَبَرلا نع هيبأ نع ةورُع نب ُماشه انثّدح ْميِكَو انتدح یسوم نب ىيحي انثدح - 0
 ٠١١۷١[. :ثيدحلا رظنا] . .٠ . . هلْمْحَأ مكُدحأ ذخأي ْنأل» : لك ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ماَوَعلا

 عيبلاو ءارشلا يف ةحامّسلاو ةلوهُسلا باب- ۰ ١5
 ٠ فافع يف ُةِبُنْطَيَلف ًاّقح َبلَط نمو

 نب دمحم يّنّدح : لاق ٍفْيطُم نب دمحم َناَسَع وبأ انثدح شايع نب ولع انئّدح ۲۰۷٦

 ًاحمس الجر هللا محرلا : لاق ةا هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ٍرِدكنملا

 .«ىضتقا اذإو « ىّرتشا اذإو « عاب اذإ

 ًارسوُم َرظنأ نَم باب - ١١

۷Vنأ هثدح شارح ّنب يعبر نأ ٌروصنَم انّثَدح رمز انئّدح شوي نب ٌدمحأ انئّدح ۔  

 « مكلبق ناك نّمم لُجر َحوُر ةکئالملا ِتَّقلَت١ : اَ ئبنلا لاق : لاق هن هثّدح ُهنع هللا يضر ةفيذح

 .رسوملا نع اوزّواجتيو اورظنُي نأ ينايتف رم تنك :لاق ؟ًائيش ريخلا نم تلمعآ :اولاقف

 ىل يأ تنكا : يعبر نع كلام وبأ لاقو وا لاق .«هنع اوزّواجتف :لاق

 نع ةّناوع وبأ لاقو . .ّيعبر نع كلملا دبع نع ع ةعباتو «رسعملا أو ‹ رسوملا

 نع ٍدنه يبأ نب ميعُت لاقو .«رسعُملا نع زواجتأو « َرسوملا ٌرظنأ» : يعبر نع كلملا دبع

 .[7501 . ۲۳۹۱ :يف هافرط_ 7٠17 ثيدحلا] ٠ «رسعملا نع زواجتأو « رسوُملا نم ُلَبقأف» : يعبر

 ًارسعُم َرظنأ نَم باب
 نع ٌيرهُّزلا نع ٰيديبرلا انثدح ةزمح نب ىبحَي انَئَّدح ٍراَمَع نب ُماشِه انثدح _ ۸

 يادي ٌرجات ناك» : لاق لكي ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ابأ عمَس هنأ هللا دبع نب هللا ديب

 . (هنع هللا ٌرواجتف « اّنع ٌرّواجتي نأ هللا لعل ُهنع اوُرّواجت : هنايتفل لاق ًارسعُم ىأر اذإف « َسانلا

 354 : يف هفرط_ ۲٠۷۸ ثيدحلا]

 احّصْنو , امّكَي ملو « ٍناعّيَبلا َنّيب اذإ باب-۹
 كو هللا لوسر دمحم یرت رتشا ام اذه» : كي ئربنلا يل بك : لاق ٍدلاخ نب ِءاَدَعلا نع ٌرَكذُيو

 : ةلئاغلا :ةداتق لاق . «ةلئاغ الو ةّئبخ الو َءاد ال < ء ملسملا نم مِلسُملا عيب ب للاخ نب ِءاَدَعلا َنِم

 .قابإلاو ةقرلاو ىنّزلا

 َءاج :لوقيف « ًناتسجسو « ناسارُخ ّيِرآ : يّمسُي َنيِساَخَّنلا ضعب َّنإ :ميهاربإل ليقو
 . ةديدش ةهارك ُهَهركف . َناتْسِجس نم مويلا ًءاجو « ناسارخ نم سمأ



 0۰۱ عويبلا باق

 ءاد اهب نأ معي ةعلس عيب ءىرمال لحي ال : رماع نب ةبقع لاقو
a ۰۷۹راب سس  

 ِناعّيبلا» : ل هللا وسر لاق : : لاق ةنع هللا يضر مازج نب ميك ىلإ ةعقَر ثراحلا نب هللا دبع

 امك نإو « امهعيب يف امهل كروب انّيبو اقَدَص نإَف  اقّرفتي ىتح :لاق وأ  اقّرفتُي مل ام رايخلاب

 .[1114 ١ ۲۱۱۰ ۰ ۲۱۰۸۰ ۲۰۸۲ :يف هفارطأ_ ٠١7/4 ثيدحلا] . «امهعيب هک رب ْتَقِحُم ابّذكو

 ٍرمّتلا نم طلخلا عيب باب_- ٠

 هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نع ةملَس يبأ نع ىبحَي نع ُنابيش انَنَدح ميعُت وبأ انئدح - يلا

 لاقف . .عاصب ٍنيَعاص عَن اًنكو « ٍرمتلا ّنم طلخلا وهو « عمجلا رمت قررت اًنك» :لاق

 .«مهردب نيمهرد الو عاصب نيعاص ال : كي ئيبنلا

 ٍراَرجلاو ماّحللا يف ٌليق ام باب - 0

 نع قيقش ينٿدح :لاق شمعألا انّنّدح يبأ انتدح صفح نب رمع انئّدح ۱

 يل لعجا : باَصق هل مالل لاقف بيعش ابأ ینکُب راصنألا نم ٌلُجر َءاج» : لاق ٍدوعسُم يبأ

 تفرع دق ينإف « ةسمخ َنسماح كي يبنلا َوْعدأ نأ ٌديِرَأ ينإف « سانلا نم ةسمخ يفكي اماعط

 نإف « انَعِبَت دق اذه لإ : ال يللا لاقف ٠ ٌلُجر مهَعم ءاجف « مهاعدف « عوجلا ههجَو يف

 . «هل ٌتنذأ دق لب « ال :لاقف . عَجَر مجري نأ َتْفش نإو « هل ْنَدْناف هل َنَذَأت نأ تعش

 .[0451 « ٥٤١٤ , 51867 : يف هفارطأ 7١81 ثيدحلا]

 لا يل ناعتقلاو هكا ودمت ان طارد ۲۲

 نع ثّدحُب ليلُلا ابأ تعمس : لاق ةداتق نع ٌةبعش انّتَّدح ركحملا نب ُلَدَب انثّدح - 0

 رايخلاب ِناعّيَبلا : : لاق لَو يبنلا نع ُهنع هللا يضر مازج نب ميكح نع ِثراحلا نب هللا ٍدبع

 ابَذَكو امك نإو « امهعيت يف امهل ٌكِروُبانِّيَبو اقَدَّص نإف- اقرفتي ىَّتح :لاق وأ اقّرفتي مل ام

 .[7017/9 :ثيدحلا رظنا] ٠ (امهعبي کرب ُتَقِحُم حم

EFE ER SEOةيآلا ةَ اب درا اولڪ  

 ١7١[ :نارمع لآ ]

YATاي يبنلا نع ٍنع هريره يب نع ٌيِربقملا ٌديعس انثَدح ٍبئذ يبأ نبا اندح ٌمدآ انئّدح  

 . «مارح ْنم مأ لالحلا نمأ لالا دحام ءرملا يلابُي ال ٌنامز سانلا ىلع َنيِتأَيِل» : لاق

 .[؟809١ : ثيدحلا رظنا]



 عويبلا باتك 0۰۲ ٤

 :ىلاعت هللا لوق . هبتاكو ٍهِدهاشو ابّرلا ٍلكآ باب - 14

 ةبآل ارخآ ىلإ نمل نم + دجَلا ةمَكََيب ى ىلا مومي امك الإ ومومي الأوبرا نوڪ وڪي تردلا »

 | ٠7٠5" :ةرقبلا]

YASنع ىحُضلا يبأ نع ٍروصنُم نع ةبعش اَنّنَدح دنع اند راش نب دمحم انئّدح -  

 يف مهيلع ةي ئينلا ّنُهَأرق ةرقبلا رخ تَرَ امل» : تلاق اهنع ُهْللا يضر ةشئاع نع ٍقورْسَم
 .[405 :ثيدحلا رظنا] . «رمخلا يف ةراجّتلا َمَوَح مث « ٍدجسملا

 نب َةرُمَس نع ِءاجَر وبأ انَنَدح مزاح نب ُريرَج اننَّدح ليعامس نب ىسوم انثدح - "معه

 ضرأ ىلإ يناجّرخأف ينايتأ نيلجر ةليللا تيأر» : ب ئبنلا لاق :لاق ُهنع هللا يضر بدنج
 e مئاق ٌلُجر هيف « مد نم رهن ىلع انيتأ ىّتح انلطناف « ٍةسّدقم

 ٍرَجَحِب لُجرلا ىمَر جُرخي نأ ُلُجرلا دارأ اذإف « رهنلا يف يذلا ُلُجَرلا ليقأف . . راجح يدب

 تلق + ناك امك جريت رجح ديف يف یر نک هاج املك لبن ٠ ناك ثيح کو ف

 ١۱۱٤۳ ۱۳۸١[. 285468 :ثيدحلا رظنا] . «ابكلا لك : رهنلا يف ُهتيأر يذلا : لاقف ؟اذه ام

 هلل اوفس نما يول اھا »ل :لجو رع هللا لوقل , ابّولا ٍلكوُم باب 5

 :YAY VA] :ةرقبلا] درك ال مهو ط :هلوق ىلإ «َنيِنمْؤُم مّشنُك نإ ابر نم قب ام اوردو

 E ا وا

aل يت ع ل ل لا  

 . «رّوصملا َنعَلو « هلكومو ابّرلا لكآو « ةموشوملاو ةمشاولا

 o\\Y « 040 cC oOTEY « YA]. : يف هفارطأ_ ۸٦ ١ ثيدحلا]

 ی ك ا ی ا

aeةقكنَم « ةعلشلل ةقفنم فلحلا» ل ا  

 . «ةكربلل

 عيبلا يف ِفلَكلا نم ُهَّركُي ام باب-۷

 ِنمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ُماَوَعلا انربخأ ميَشُه انَثَدح ٍدمحم نب ومع انثدح - 58

 للاب فلَحف « وسلا يف وهو ةعلس ماقا ٌداجر َّنأ» : هنع هللا يضر ئفوأ يبأ نب هللا دبع نع



 o۰ عويبلا باتك "4

 هلأ دعب ند راش نیلا نإ :  ْثَلرنف « َنيملسملا ّنم الجر اهيف عقول طعُي مل ام اهب يطعأ دقل
 أو .[4001 « ۲۹۷۵ : يف هافرط-۲۰۸۸ ثيدحلا] . ]۷۷ : نارمع لآ] 4ايام نبأ

 ْغاَّوّصلا يف ليق ام باب

 لاقو . «اهالخ اىلَتخُي ال» : هلك : ايم ئبنلا لاق : امهنع هللا يضر سابع نبا نع س وُواط لاقو

 .رخذإلا الإ : لاقف . مهنيقل ةنإف رخذإلا الإ» : سابعلا

 نب جلع ينربخأ : لاق باهش نبا نع ُسْنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ُنادبع انثّدح- ۹

 نم بينت نم فراش ىل تناك» : لاف ايل نأ خا امنهنع هللا عيضز ةرلع ب نيسحب نأ ني
 ٍتنب ةمطافب يتْبأ نأ ُتدرأ اًملف « ٍسمُحْلا ّنم افراش اش يناطعأ الب غيبنلا ناكو « منعا
 هَعيبأ نأ تدر ٍرِخْذإب يتأنف يعم َلِحَترَي نأ عاقتيق ينب نم ًاغاَوَص الجر ٌثدعاو لكي هللا لوسر

 . "يسرع ةميلَو يف هب نيعتسأو َنيِغاَوّصلا نم
 ٥۷۹۳[. « 4007 ۲« ۳۰۹۱ , ۲۳۷۵ : يف هفارطأ_ ١١89 ثيدحلا]

 سابع نبا نع ةمركع نع ٍدلاخ نع وللا دبع نب ٌدلاخ انئّدح قاحسإ انثدح - ۰
 ٍدحأل الو « يليق يحال حت ملو ةكم مرح هلا نإ : لاق كك هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 اهديص ُرفنُب الو اهر جش ٌدضعُي الو اهالَخ ىَلتْخُي ال « راهن نم ٌةعاس يل ْتّلِحُأ امنإو « يدعب

 فّقسلو انتغاصل َرخذإلا الإ : بلَّطُملا دبع نب سابع لاقو .ٍفوعُمل الإ اهّبطْقُل طقتلُي الو
 لظلا نم ُهّيَحنُت نأ وه ؟اهُديَص رني ام يرْدَت له :ةمركع لاقف «نخذإلا الإ :لاقف .انتوي

 . «انروبقو انتغاصل» : للاخ نع باّمولا دبع لاق .ةناكم لزنتو

 DIATE AYY كمال 1۹ 525

 ٍداَّدحلاو ٍنيَقلا ركذ باب ٩

 نما يباب نع ی ىلع دج يبا زن تاج راثب نا ةنيت يضل ۲۹۱

 ِنب يصاعلا ىلع يل ناكو « ةيلهاجلا يف انيق ُثنكا : لاق باّبَخ نع ٍقورسَم نع ىحضلا يبأ

ESىّتح ةفكأ ال :ٌُتلقف“ هلك دمحمب رْفكَت ىّتح َكيطعأ الأ :لاق .  

 ْتَلَيَبف . كيضقأف أف ًادّلَّوو ًالام' ىتوأسف « َتَعِبَأو توم ىتح ينْعَد :لاق . تعب مث هللا َكَتيمُي

 . اد هع نحيل دنع ذأ بلآ م عَ 6 اوو لام تيتو ذآ لاو اتاپ ٌرَّمَك ىا تف 3

 EVO o] ال". EVTY o EVTY « YE0 °۷ : يف هفارطأ- ۲٠۹۱ ثيدحلا]



 طاّيْخلا باب- ٠"

 هنأ ةحلَط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثدح - اعل

 لاق « ُهعَّبَص ماعطل ةا هلل هللا لوسر اعد ًاطاَح لإ :لوقي هنع هلا يضر ِكلام نب َسنأ عمَس
 رموز ب فا ٍلوسر ىلإ برقف « ماعطلا َكلذ ىلإ كولا لوسر عم ُتبهَذف : كلام نب سن
 َءاَبُدلا ٌبِحَأ ْلَرأ ملف :لاق .ةعصّقلا يلاوَح نم َءاَبدلا َْمَمََي لكك ئبنلا ُتيأَرف « ٌديِدقو ابذ هيف
 .[10489 OEY «OE Oo «OE 20417٠١ . 0۳۷۹ : يف هفارطأ ٠١97 ثيدحلا] . ؟ذئموي نم

 ٍجاّسَّشلا باب_١

 ُتعِمَس :لاق مزاح يبأ نع ٍنمحرلا دبع نب ٌبوقعَي د اند ريك نب يحب اد ؟ 5
 معن :هل ليقف ؟ةدرْبلا ام نوردتأ : لاق ةدْرُبب ةأرما ٍتءاجلا : لاق نع هللا يضر ٍدعس َنب لهَس

 ليقول يل E درسوا حلاق داق بوف وعم جشم يف

 ملا لوسر اي : موقلا َنم لجر لاقف « هُرازإ اهّنإو انيلإ َجَرَحف « اهيلإ جاتحم الك عربنلا اهَذَحأف
 .هيلإ اهب لسرأ مث اهاوطف َّعَجَر مث « سلجملا يف ب ئبنلا سلجف .معن :لاقف « اهينسكا

 هللاو : LE E روب ل موقلا هل لاقف

E O a CS 

 ٍراَّجّنلا باب-۲

 ىلإ لاجر ىتأ» :لاق مزاح يبأ نع زيزعلا دبع اَننَدح ٍديعس نب ةبيتق انئدح 04

 اهاّمَّس دق ةأرما - ةنالف ىلإ ةي هللا لوسر تعب :لاقف رْبنملا ٍنع ُهّنولأسَي ٍدعس نب ٍلهَس

 الدعم سانلا تملك اذإ َنهيلع ٌسسلجأ ًاداوعأ يل لمعي اجلا ِكَمالَغ يِرُم نأ - لس

 ا ا اهب لك ا ا « اهب َءاج مث « ةباغلا ِءافْرَط نم
 .[۹۱۷ « ٤٤۸ 2 ۳۷۷ : ثيدحلا رظنا] . ؟هيلع

 دا د ب رباعي نع هيا وع رجلا دي رحاولا هيما اند ليسو ار كوخ ارااديد 40

 كل ٌلعجأ الأ « هللا لوسر اي» : ةا هل هللا لوسرل تلاق ٍراصنألا نم ةأرما نأ امهنع هللا يضر

 موي ناك اّملف .رّبنولا هل ثّلمعف « ِتئش نإ :لاق .ًاراّجن ًامالُغ يل َّنإف ؟هيلع ُدُعقت ًائيش
 ىّتح اهنع بحب ناك يتلا ةلخنلا ٍتححاصف عَ يذلا ربتملا ىلع كَ عيبا ةعق دق لا
 يذلا فلا نينا نكت لعق هيلإ اهّمضف اهّدخأ ىّتح ةي ئبنلا َلّرنف « ّقشنت نأ ثّداك

E SSG GETS 



 0*0 عويبلا باتک- ۴

 هسفنب جئاوكلا مامإلا ءارش باب
 E ل ا سب : امهنع هللا يضر ّرمع نبا لاقو

 هنم ا ئبنلا ىرتش منَعب رشم ءاج : امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا ٌدبع لاقو . هسفنب

 .ًاريعب رباج نم ىرتشاو . اش

 دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا انّلَدح ةيواعُم وبأ انَّدَح ئسيع نب ثفسوي انثّدح _-_ ١
 ةنهزو ‹ ةئيسن ًاماعط ّيدوهي نم ةي هللا لوسر ىّرتشا» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ۲۰٦۸[. :ثيدحلا رظنا] . «ةعرد

 ريمحلاو ٌباوّدلا ٍءارش باب

 يعرب خيل 03و 0+0 لفات كلذ ركب ر رأ لد عرقا اذأد

 ١ ˆ .ةابعّص ًالمَج ينعي .ديزْخِب :رمعل ل نيبنلا لاق" :امهنع هللا
 ناسيك نب بهو نع ىلا ٌديِبع انثدح باهولا دبع انَثَّدح راشب نب دمحم انثّدح _- ۷

 | ايغأو يلج يب اطباق ءازَع يف كت جينا عم ثدكا : لاق امهنع هللا يضر هللا ٍدبع نب رباج نع
 ايغأو يلَمَج يلع أطبأ : تلق ؟َكْنأَش ام :لاق « معن :تلقف ؟نباج : لاقف لي بلا جلع ين رأف

 E TT :لاق مث . هنجحمب هنجحي هنج لَن : تف

 الفأ :لاق .ًابّيث لب :تلق ؟ابّيَث مأ ًاركب :لاق . معن :تلق ؟َتجوَرَت :لاق . ةا هللا لوسر
 َنهطشمتو نهج ةارما جوزتا نأ ثييحاف « تاو يل نإ : تلق ؟كبعالنو اهعالث ةيراج
 ؟َكلَمَج ٌعيبتأ :لاق مث .سيكلا سيكلاف تمدق اذإف « ٌمداق نإ امأ :لاق .ٌنهيلع ٌموقتو
 ىلإ انتج « ةادّقلاب ثسدقو يلب هلا لوسر مق م .ةيقوأب يم ٌةارتشاف . .معن :ٌتلق

 َكلَمَج ٌعَدَف :لاق .معن : :تلق ؟تم دق نالا :لاق « ٍدجسملا باب ىلع ِهْتْدَجَوَف ٍدجسملا

 حجراف لالي يل تزوف « يق هي 0 تيّلصف ٌتلخدف « ٍنيتعكر لصف ْلُخداف
 ‹ لمجلا ئلع دري نل تلق .ًارباج يل اوعذا : لاقف . تيلو یتح ُتقلطناف .نازيملا ىف

 .[1801 « ٤٤۳ :ثيدحلا رظنا] . هنمت كلو « كلَمَج دخ : لاق < لإ ا يف نكي لو

 يف ُسانلا 50 ‹ ةيلهاجلا 3 تناك 0 قاوسألا ب باب_ه

 ا ا جمر طا تاكل" لاق امهنع



 عويبلا باتك 2 ٤

 سابع نبا أرق .ججحلا مس اوم يف ( حاتم ْمُكَحَتلَع سيل هللا لزنأف « اهيف ةراجتلا نم

 5١6٠[. ۱۷۷۰ :ثيدحلا رظنا] . («اذك

 ءيش ّلك يف ٍدصقلل فلاخُملا :ٌمَئاهلا .بّرجألا وأ ميهلا ٍلبإلا ٍءارش باب ١

 هُمسا ُلجر انه اه ناك» :وڙمع لاق :لاق ُنايفس انّثَّدح هللا دبع نب ٌملع انثّدح- ۹
 نم لبإلا كلت ,ىرتشاف امهنع هلا يضر َرمع نبا بهدف « ميه لبا ٌةدنع تناكو « سات

 اذك خيش نم :لاقف ؟اهتعب نم :لاقف . موكا هود و
 ملو ميه ًالبإ َكَعاب يكيرش نإ :لاقف ٌةءاجفا .رمع نبا لاو كاذ « كح :لاقف .

 : لك هللا لوسر ءاضقب انيضَر « اهغد : لاق اهنا نم 0
 .[9۷۷۲ الدال 0۰4 0۰۹۳ 7864 :يف هفارطأ_ ۲۰۹۹ ثيدحلا] .ًارمع نايس َعِمَس (ىَوْذَع ال

 ٍةنتفلا يف ُهَعيَب نيَّصُح ُنِب ٌنارمع ةركو .اهريغو ةنتفلا يف حالسلا عيب باب-۷
 َحلفأ نب ريثك ِنب ٌرمُع نع ٍديعس نب يحي نع ِكلام نع َةملْسَم نب هللا دبع انئّدح-

 ماعد ها لور نا لاق هنع هلا يضرةدانق يبأ نع ةداتق يب أ ىلوم دمحم يبأ نع

 . «مالسإلا يف ةتلئأت لام ٌلَّوأل هنإف ٠  َةمَلَس ينب يف ًافَرْخَم هب ُتْعَتب ُتْعتباف َعِرّذلا ُثعبف نينح

 VV] و ETYTY للا TIE : يف هفارطأ ۲٠٠١ ثيدحلا]

 ِكنيملا عيَبو ِراَطَعلا يف باب-۸

 : لاق هللا دبع نب ةدرُب وبأ انَثَّدح دحاولا ٌدبع انتَدح ليعامسإ نب ئسوم انثدح_-١

 سيلَجلا لَثَم» : كك هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر هيبأ نع ئسوم يبأ َنب ةدرب ابأ ٌتعمس

 كسملا بحاص نم َكُمَدعَي ال : داّدحلا ريكو كسلا بحاص ٍلثَمك ِءوُسلا سيلجلاو حلاصلا
 . «ةثيبخ ًاحير هنم ٌدجت وأ كَبوُت وأ كيب قرح داّدحلا ريكو « هحبر دِجَت وأ ِهيرَتشَت اَمِإ

 .[007 4 : يف هفرط_١١١7 ثيدحلا]

 ماّجحلا ٍركذ باب 4

 E يا رشا نع ريح رع تا وا ريخا فسر دا اح 06

 نم اوُمُمْخُي نأ ُهلهَأ رمأو « رمت نم عاصب هل َرمأف « كي للا لوسر َةبيَط ط وبأ مَجَح» : لاق

 مدحت YAN TTA لل ل : يف هفارطأ_ ١١١7 ثيدحلا] . «هجارخ

 ساّبع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انئَّدح هللا دبع نبا وه ٌدلاخ اًنثّدح ٌدَّدسم انثّدح_ ۴۳



 0۰۷ ولات ات

 . هطْعُي مل ًامارح ناك ولو « ةمَجَح يذلا ىطعأو يَ ئوبنلا مجتحا» : لاق امهنع هللا يضر

 .[۱۹۳۹ « ۱۹۳۸ 21١48178 : ثيدحلا رظنا]

 ِءاسنلاو لاجرلل هُّسِبُن ُهَركُي اميف ةراجّتلا باب- ٠١

 رمع نب هللا دبع نب ملاس نع صفح نب ركب وبأ انَدح ةبعش اننَدح مد انثدح- 1٤

 هيلع اهآرف - ءارّيس وأ - ٍريِرَح ةّلُحِب هنع هللا يضر رمع ىلإ هك ئبنلا لسرأ» :لاق هيبأ نع

 عيمتشتل كيلإ تدعي شعب امنإ « هل قالخ ال نم اهلي امنإ اهَسْلتل كيلإ اهب لسرأ مل ينإ :لاقف
 .[8475 :ثيدحلا رظنا] .«اهعيبت : ينعي .اهب

 Ea O ريحا ترب لا د اندجت 10

 اهآر اّملف « ئيواصت اهيف ًةقْرْمن ثرتشا اهنأ ٌةتربخأ اهنأ اهنع هللا يضر َنينمؤملا ّمأ
 ُبوتأ هللا لوسر اي :تلقف ةهاركلا ههجو يف ٌثفَرعف لذي ملف بابلا ىلع ماق كيش هللا لوسر
 :ٌتلق ؟ةقرمُتلا هذه لاب ام :ِِلك هللا لوسر لاقف ؟ُتبَنْذَأ اذام « ةي هلوسر ىلإو هللا ىلإ
 ةمايقلا موي ِرَوّصلا هه ٌباحصأ لإ : اک هلل | وسر لاقف « اهَدّسَوَتو اهيلع دعقل كل اهتيرتشا

 . «ةكئالملا هلخدت ال ُدّوّصلا هيف يذلا تيبلا نإ : لاقو . متقلخ ام اوُيخأ : مهل لاقيف «َنوبْذعُي

 .[المدال 0۹٦۱ , 0۹0۷ ع 0۱۸۱ 2. "555 :ىف هفارطآ ۲٠۰٣ ثيدحلا]

 موّسلاب قحأ ةعلسلا بحاص باب ١

 هللا يضر سنأ نع حالا يبأ نع ثراولا دبع انثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انئدح - ۲۱°

 . (لخنو ٌبّرخ هيف e . مكطئاحب ينونماث راًجَتلا ينب اي : ةا ئبنلا لاق» : لاق ةنع

 ٤۲۸ « ٤۲۹ « ۱۸٦۸[. 5775 :ثيدحلا رظنا]

 ؟ٌرايخلا زوجي مك باب- ۲
 ُتعمس :لاق ٍديعس ّنب ىيحي ُتعمس :لاق باّمولا دبع انربخأ ٌةَقَدَص انئّدح - ۷

 مل ام امهعيب يف ٍرايخلاب ِنيَعيابتملا نإ" : لاق لي ئبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع ًاعفان

 . هبحاص َقَراف ٌهبجعُي ائيش ىرتش ڈا اذإ ّرمع نبا ناكو : فان لاق «ًارايخ عيبا وكي وأ اقّرفتي

 ثيدحلا] ١٠١7 :يف هفارطأ 0371١9 151١1١ 371١751١15 1١١56[.

 نب هللا دبع نع ِليلَحلا يبأ نع ةداتق نع ٌماَمَه انتَدح رمع نب صفح انثدح -4
 . «اقّرفتي مل ام ٍرايخلاب ِناَعّيَبلا» : لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر مازح نب ميك نع ِثراحلا



 ليلخلا يبأ عم تنك : لاقف حالا يبأل كلذ ثركذف : ماَّمَه لاق : لافراد دمحأ دارو

 ۲٠۸۲[. « ۲۰۷۹ :ٹیدحلا رظنا] . ثيدحلا اذه ثراحلا نب هللا دبع ُهثَّدح امل

 ؟ٌعيَّبلا زوجي له رايخلا تقَوُي مل اذإ باب - ۳
 رّمع نبا نع عفان نع ُبوُيُأ ائّنَّدح ٍديز ُنِب ٌُدامح انّنَّدح ِنامعُنلا وبأ انثّدح- 4

 هبحاصل امهذحأ لومي وأ « اقّرفتي مل ام رايخلاب ِناعَيبلا» : هِي عبنلا لاق : لاق امهنع هللا ىضر

 .[۲۱۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «رايخ عيب ن وکی وأ :لاق اميُرو « رتا

 «اقّرفتي مل ام ٍرايخلاب ٍناعّيَبلا» باب- ٤

 ةكيلُم يبأ ْنباو ٌءاطعو سوواطو ٌيبعشلاو ٌحيَرْشو َرمع ُنِبا لاق هبو
 نمر اا م0 Ss انئدح ١

 نإ ¢ ا ا ا ¢ قرف مل ام رايخلاب ناعيا : لاق بنا

 1١١4[. ۲۰۸۲ 2371/9 :ثيدحلا رظنا] .«امهعيب ةكّرب ْتَقِحُم امتک و ابّذك

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ فّسوي ُنب هللا دبع انثّدح-١0
 ‹ اقّرفتي مل ام هبحاص ىلع رايخلاب امهنم ٍدحاو لك ٍناعيابتملا» :لاق ل للا لوسر َّنأ امهنع

 75١١9[. ۰۲۱۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «رايخلا عيب الإ

 ُعيبلا َبَّحَو دقف عيبلا دعب ةبحاص امهُدحأ َرِّيَخ اذإ باب - ٥

 ایک هلل | لوسر نع امهنع هلا يضر رمع نبا نع عفان نع تلا انن ةبيتق انثدح - 11۲

 ريخي وأ « اعيمج اناكو اقّرفتي مل ام ٍرايخلاب امهنم ٍدحاو لكف ِنالُجرلا عب َدابت اذإ) :لاق هنأ

 دحاو د ُرتي ملو اًعيابتي نأ دعب اقّرفت 3 ا

 ۲٠۱۱[. ۰۲۱۰۹۰۲۱۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «عيبلا بجو دقف عيبلا امهنم

 ؟ٌعيبلا ٌروجي له ٍرايخلاب ٌعئابلا ناك اذإ باب- 5

Y11¥۳هللا يضر َرمع نبا نع ٍرانيد نب هللا ٍدبع نع ٌنايِفُس انثدح َفّسوي نب دمحم انئّدح-  

 . «رايخلا عيب الإ « افًرفتي ىتح امهنيب عيب ال نيَعّيَب مم اک» : لاق ويي ئبنلا نع امهنع

 ثيدحلا رظنا] : ۲۱۰۷ ۲۱١۰۹۰ ‹ ١١72511١ 1 (.



 0. عويبلا باتك 4

 نع ليلخلا يبأ نع ةداتق انّثَدح ٌماَمَه انّثَّدح ُناَبَح انربخأ ٌقاحسإ ينئدح - 5
 ىّتح ٍرايخلاب ٍناعّيَبلا» : لاق كي يبنلا أ ةنع هللا يضر مازج نب ميكَح نع ِثراحلا ِنب هللا دبع

 امهعيَب يف امهل كروب انو اقَدَّص نإف رارم ثالث ٌراتخي : يباتك يف ٌتدجَو ٌماَّمَه لاق - اقكرفتي

 انثَّدح مامه انّتَّدحو :لاق «امهعيب ةكرب اقحمُيو ًاحبر احّبري نأ ئسعف امتكو ابذك نإو

 نغ مارح نب ميكح نع ثيدحلا اذهب ٌثّدَحُي ثراحلا نب هللا دبع ْعِمَس هنأ حاّيتلا وبأ

 5١4175 ۰۲۱۰۸ 1١١١[. 2. ۲۰۷۹ :ثيدحلا رظنا] . للك عربنلا

 ىلع ئابلا ٍركُّْي ملو اقرفتي نأ لبق هتعاس نم بَهَوف ائيش ىرتشا اذإ باب- ۷

 مث اضّرلا ىلع ةعلّسلا يرتشي نميف ٌسوُؤاط لاقو . ةقتعأف ًادبع ىرتش ثا وأ ‹ يرتشملا

 هل خبّرلاو هل تّبَجَو :اهعاب

 : لاق امهنع للا يضر ٌرمع نبا نع وُرمع انَثّدح نايس انثدح : ٌىديمحلا لاقو 565

 ء موقلا مامأ ٌمَدقتيف ينئلْغَي ناكف ٠ « رمعل بعص ركب ىلع ُتنكف ِرَفَس يف كي يبنلا عم اًنك١

 كَل وه : لاق . ِهينْعب :رمعل كب ئبنلا لاقف « ِهُدرَيو مع هرجزيف ُمّدقتي مث « دريو ٌرمع هرج
 كل وه : ل عينا لاقف « كيلا لوسر نم ُهَعابف « هينعب : ا هللا لوسر لاق .هللا لوسر اي

 771١ 171١[. :يف هافرط_!6١١ ثيدحلا] . تش ام هب عنصت ٌرمع َنب هللا دبع اي

 نع باهش نبا نع ٍدلاخ نب نمحرلا دبع ينئّدح ُثيللا لاقو : هللا دبع وبأ لاق - 7
 نب نامثع َنينمؤملا ريمأ نم تعب : لاق امهنع هلا يضر رّمع نب هللا بع نع وللا دبع نب ملاس

 ىتح يبقَع ىلع ٌتْعَجر انَْيابت املف « َرّبيَكِب هل ٍلامب يداولاب ًالام امهنع هللا يضر َناَفَع

 لاق  اقّرفتي ىتح ٍرايخلاب ِنيِعياَتُملا لأ لا ٍتناكو « عيبلا ناري نأ يشحن هتيب نم ُتْجَرخ
 « ٍلايل ِثالثب َدومّت ضرأ ىلإ ُهََقّس ينأب ةتنبغ دق ينأ ُثيأر هٌعبَبو يعيب بجو اًملف :وللا دبع

 .[١١5؟5 ۲۱۱۲١۲۱۱۱۰ ۲۱۰۹۰ ۲۱۰۷ : ثيدحلا رظنا] . «ٍلايل ثالثب ةنيدملا ىلإ ينقاسو

 عيبلا يف عادخلا نم ُهَركُِي ام باب ۸

 َرمع نب هللا ٍدبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انئّدح - 11۷
 لقف َتعَياب اذإ :لاقف « عويُملا يف ٌعَدْحُي هنأ هلك يبنلل ركذ الجر َّنأ» امهنع هللا يضر

 :NAE YENO YEY] يف هفارطأ - ۲۱۱۷ ثیدحلا] . 5 ةبالخ ال
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 قاوسألا يف َركَُذ ام باب ٩

 :لاقف ؟ةراجت هيف توس نم له :ٌتلق ةنيدملا انمدق امل :يفوَع نب نمحرلا دبع لاقو

 . عاقتيق قوس
 . ٍقاوسألاب ْقْفَّصلا يناهلأ :ٌرمع لاقو . قوّسلا ىلع ينوُلُد : ندحرلا دبع لاق :ٌنسأ لاقو

 نع ةقوُس نب دمحم نع اًيركز نب ٌليعامسإ انثّدح حاصلا نب دمحم ينثّدح - ۸
 EOS هلال حلل رح اعلا
 تلق :تلاق .مهرخآو مهلّوأب فَسْخُي ضرألا نم َءاديَبب اوناك اذإف « ةبعكلا شيج

 فّسْخُي :لاق ؟مهنم سيل نمو مهقاوسأ مهو مهرعآو مهاب تخ فيولا اوسر ا

 .«مهِتاّين ىلع َنوُئَعِبُي مث ‹ مهرخآو مهلّوأب

e e ۲۹ 

 اعضپ هتیټو هقوس يف هټالص ىلع ُديزت ةعامج يف مكِدَحأ ةالص» : كَ هللا لوسر لاق :لاق

 ء ةالصلا الإ ُديُِي د ال دجسملا' ىتأ مث « ءوضؤولا نّسحاف ًاّضوت اذإ ناب َكلُذو « ةجرد َنيرشعو

 ةكئالملاو . يل اهب نع تط وأ ٠ هجر اهب مرا ةوطخ طخي مل «ًةالصلا لإني ال

 ملام قراها« وع لش هلا هيف يّلصُب يذلا ٌهْدلَصُم يف ماد ام مكِدَحأ ىلع يّلصت
 . (هّسيحت ةالصلا تناك ام ةالص يف مكُدحأ :لاقو . هيف ذي مل ام « هيف ْثِدحُي

 ثيدحلا رظنا] : ۱۷7 ‹ ٤٤0 « ٤۷۷ .54826541 1092[.

 ٍِكلام نب ِسّنأ نع ٍليوطلا ٍديَمُح نع ٌةبعش انَنَّدح سايإ يبأ نب ب مدآ انثدح 1°

 هيلإ تفتلاف . مساقلا ابأ اي و ‹ وسلا يف ةي ئبنلا ناك» : لاق نع هللا يضر

 ,ةضتكب اوكي الو یاب اَوُكَس : لك ئبنلا لاقف « اذه توعد امنإ : لاقف « هيَ ٌئيبنلا

 .,[7 ها « 5١7١ : يف هافرط_١٠١١7 ثيدحلا]

 اعد» : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يم نع ريز انثدح ليعامسإُب كلام انثّدح -0
 يمساب اوس :لاق « َكّْيعأ مل :لاقف الب عيبنلا هيلإ تفتلاف « مساقلا ابأ اي : عيقتلاب لج
 ۲٠۲١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «يتينکب اوّنكت الو

 ِنب عفان نع ديزي يبأ نب هللا ٍديَبُع نع ُنايفُس انّثَّدح هللا دبع ْنب لع انئّدح دح _ ۲

 راهتلا ةفئاط يف الك عئيبلا جرحا : : لاق هنع للا يضر يسودلا ةريره يبأ نع معطُم نب ريب
 مَن :لاقف ةمطاف ِتيب ءانفب سلجف « َعاقْتيق ينب ٌقوُس 'ىتأ ىّتح « هُمّلكأ الو يُمّلكُي ال
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 و 6 و

 قناع ىّتح ُدّبشي ءاجف « هَلّسَكُت وأ اباخس سبلت اهنأ ٌتننظف « اٿي يش ُةْنَسَبحف ؟عکل مث < م
 نب عفان ئأر هنأ ينربخأ : : هللا ٌديِبع لاق : ُنايِفُس لاق «هُيِحُي نم ٌبحأو هّتحأ مهلا : لاقو هلكقو

 oAAt]. : يف هفرط-۲ ثيدحلا] . ةعكرب رتوأ ريبج

 انَدح عفان نع ًةبقع نب 'ىسوم انثّدح ةرْمَض وبأ انَئَّدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح - 1۲۳

 نم مهيلع ٌتَعبيف لب ينلا ٍدهع ىلع ٍنابكؤلا نم ماعلا نورتشي اوناك مهنأ» رمع نبا

 . (ماعّطلا ٌعابُي ٌثيح ُهولّقنَي تح هورّئشا ُثيح ُهوعيِبي نأ مهغنمي
 .[18437 7151/5155 ۲۱۳۷ ‹ ۲۱۳۱ :يف هفارطأ_ 17 171" ثيدحلا]

 اذإ ُماعَّطلا َعابُي نأ ةا ئبنلا ىهن» :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا انثّدحو :لاق- 4
 .[7 1501:7189 « 7177 : يف هفارطأ_ 7١174 ثيدحلا] . اهّيف ؤّتسي یتح ةارتشا

 قاوسألا يف ٍبْخَّسلا ٍةيهارك باب- ٠
 ُتيِقَل :لاق راسي نب ءاطع نع لاله انّنَّدح حيف انثَّدح ٍنانس نب دمحم انثدح -60

 يف لك هللا لوسر ةفص نع ينربخأ : تلق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 اَنِإ ئبنلا اه اي : e r وصوم كارو لكلا لاق « ةاروّتلا

 « لّكوتملا كَ « يلوسرو يدبع َتنأ « نيّيمألل ًازؤجو ًاريذتو ًارشبمو ًادهاش ,كانلسرأ
 وفعي نكلو « يتلا ةئيَسلاِب عقدي الو « ٍقاوسألا يف باّخَّس الو ظيلغ الو فب نول
 ٌنْيعأ اهب حتفُيو هللا الإ هلِإ ال : اولوقي نأب ءاجوَعلا هّلملا ب َميِقُي ىح هلا ةّضبقي نلو « ُرفَيو

 ِنبا نع ِءاطع نع لاله ِنع ةَمّلَس يبأ نب زيزعلا دبع ُهَعَبات . «فّلُغ ٌبولقو مص ٌناذآو مع

 ّنكي مل اذإ ُفّلغأ ٌلجرو « ٌءافلغ ٌصسوقو « فَلا ٌففيَس « فالغ يف ٍءيش لك : :ٌفلْغ . 2

 . ٤۸۳۸[ : يف هفرط ۲۱۲١ ثيدحلا] ٠ ا

 يطعُملاو عئابلا ىلع ٍليكلا باب- ١

 ا a نيففطملا] «َنوُرِسْحي مورو وأ مهولاك اًدإَو # : لجو رع هللا لوقو
 ««اوفوّتسَت ىتح اولاتكا» : يب ئبنلا لاقو .[/" : ءارعشلا] 4 وغم # : هلوقك مهل اونزو
 . «لتكاف َتْعَتبا اذإو « لكف تعب اذإ» : هل لاق ل ئبنلا نأ هنع هللا يضر نامثع نع ُرَكْذّيو

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انئّدح - 1۲١

 7١75[. :ثيدحلا رظنا] . ؛هَيِفْوَنَسَي یتح ُهْعِبَي الف ًاماعط عاتبا نم : لاق كي هللا لوسر َّنأ امهنع



٤ o۱۲عويبلا باتک-  

 : لاق هنع هللا يضر ٍرباج نع َيِبعّشلا ٍنع ةريغُم نع ديرج انربخأ ٌنادْبَع انثّدح _ 11۲۷

 نم اوعضي نأ هئامَرُع ىلع لكي يبنلا ُتْنعتساف « ني هيلعو مارح ِنب ورمع ُنب ولا دبع يونا

 :ًافانصأ كّرمث فنصف بهذا :ل ئيبنلا يل لاقف ٠ اولّمفي ملف لإ لكك عوبنلا بلطف هنيد

 ا مث « ُتْلَعَفَف لا: لسرأ مث ٍةدح ىلع ٍديز نبا قَّذِعو « ةذح ىلع ةوُجَعْلا

 مهتيفوأ ىّتح مهُّتلكف ٠ « موقلل لك : لاق مث ِهَطَّسَو يف وأ هالعأ ىلع َسّلجف َءاجف ةا هلا لوسر

 نع ڙباج ينئّدح : ٌيِبعَّشلا نع ٌسارِف لاقو . ؟ءيش ُهنم صّقني مل ةنأك يرمت يقبو « مهل يذلا

 هل دج كي لَك ئبنلا لاق : رباج نع ٍبهَو نع ٌماشه لاقو اأ ىّتح مهل ليكي َلاز امف» ةا ئبنلا

 . هل فوأف

 (i10 ¢ 4١07 , FO ¢ VA] كالو كدا لائم ۳۹7 ۲۳۹0 : يف ەفارطأ- ۲۱۲۷ ثيدحلا]

 ليكلا ّنم ٌبحتسي ام باب ۲

 ٍنب مادقملا ٍنع َنادْعَم نب ٍدلاخ نع روث نع ُديلَولا انَّدح یسوم نب میهاربإ انثّدح 1۲۸

 . ؟مكل ُكَرابُي ؛ مكماعط اوليكا : لاق ةا يبنلا نع هنع هللا يضر برك يدْعَم

 هِيَ يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع هيف .هُدُمو ايب ّيبنلا عاص ةكرّب باب 5٠

 نع ٌيراصنألا ميمت نب ِداَبَع نع ىيحي نب وُرمع انّثَّدح ٌبيَهُو انّثَّدح یسوم انثّدح 1۹

 ةنيدملا تمّرحو « اهل اعّدو ةكم ٌمّرَح ميهاربإ َّنأ» الب يبنلا نع نع للا يضر دير نب هللا دبع

 . «ةكمل ٌمالسلا هيلع ميهاربإ اعد ام َلثم اهعاصو اهّدُم يف اهل توعَدو «ةكم ميهاربإ مرح امك

 نع ةحلط يبأ نب هللا ٍدبع نب قاحسإ نع ِكلام نع ةمّلْسَم نب هللا دبع ينثّدح 1

 مهل كرابو < مهلايكم يف مهل كراب مُهّللا» : لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ِكلام نب ست

 ۷۳۳١[. « 51/15 : يف هافرط_ ۲۱۳۰ ثيدحلا] ٠ «ةنيدملا ّلهأ ينعي . مهمو مهعاص يف

ad E 
 . نع ّيرهرلا نع ٌيعازوألا نع ملسُم نب ُديِلَولا انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينثدح

 ٍدهع ىلع َنوبَرْضُي ةفّراجم ماعطلا َنورتشي َنيذلا ٌثيأر» :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ملاس

 .[1177 :ثيدحلا رظنا] . ؟مهلاحر ىلإ ُهوُوْؤُي ىح ُهوعيبي نأ لك هللا لوسر

 سابع نبا نع هيبأ نع سوواط ِنبا ٍنع ٌبيَمُو انثدح ليعامسإ ُنِب ىسوم انثّدح 1۳۲

 : ساع نبال تلق . .ةيفوتْسَي ىتح ًاماعط لج رلا يبي نأ ىه ةا هللا لوسر َّنأ» امهنع ُهللا يضر
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 : ةبوتلا] «َنوُؤَجْرُم :هللا دبع وبأ لاق «أجْرُم ٌماعطلاو مهاردب ٌجهارد َكاذ :لاق ؟كاذ فيك
 .[7178 : يف هفرط-۲۱۳۲ ثيدحلا] .نورّخْوُم 5

 هع نبا تعبت" لاق رايد نب لا دع اد ةيعش اتدحت قيلؤلا و بأ يندح 19
 . «ةَّضِبقَي ىتح ُهْحِبَي الف اماعط عاتبا نَّم» : كي ئبنلا لاق :لوقي امهنع هللا يضر

 .[؟155 15175 :ثيدحلا رظنا]

 ِنب ِكلام نع يرهُّزلا نع ُتِّدحُي رانيد نب وُرمع ناك نايس انئّدح مولع انثذح- 3715

 افلا ةباغلا نم اشزاخ ءيجي ىتح ءان : ةحلط لاقف ؟ٌفرَص ُهَدنع نما : لاق هنأ سوا

 نب رمع عمّس سوأ نب , كلام ينربخأ :لاقف « ةدايز هيف سيل ٌيرهُّزلا نع ُءانظفح يذلا وه

 ةلاو اهو اه الإ ابر قوولاب بهذا": لاق ل هللا لوسر نع رخي ةنع ُهللا يضر باطخلا

 .ءاهو َءاه الإ ابر ريعشلاب ُريعَّشلاو < ءاهو َءاه الإ ابر رمتلاب ُرمتلاو « ءا ءال اراب

 ۲۱۷٤[. « ۲۱۷۰ : يف هافرط ۲۱۳۲ ثيدحلا]

 كاطع نديل ام وم شت ن نب افلا و ناش
 و قو ماا لق هايتك نامل دج ا 7”

 .«هلثم لإ ءيش لک ثا الو : سابع نبا لاق . بق تح ابي نأ ماعلا

 .[۲۱۳۲ :ثیدحلا رظنا]

 نأ امهنع هللا يضرّرمع نبا نع عفان نع كلام انثّدح ةملْسَم نب ل هللا دبع انثّدح 5
 ُهْعِبَي الف ًاماعط عاتبا نم : ليعامسإ داز «هيفوتسي تح ُهْعِبَي الف ًاماعط عاقب ِنَم : لاق ةا يبنلا

 .[؟7١5"” 371١75 ۲۱۲۲ :ثيدحلا رظنا] . (هضبقَي ىتح

 « هلْحَر ىلإ ِهيوُؤُي ىّتح ُهَعيِبَي ال نأ ًافازج ًاماعط ٰیرتشا اذإ ىأر نم باب 55

5 

eا دوم ىف ال ار علا لد  

 . ؟مهلاحر ىلإ ةوُوْؤُي ىتح مهناكم يف وعي نأ َنوبَرضُي- ماعطلا ينعي  ًافازج ٌنوعاتني

 1 .[7؟71١ « ۲۱۲۳ : ثيدحلا رظنا]



٤ o1غويبلا باتكد ٤ 

 لاقو .ضَبَقُي نأ َلِبق تام وأ « عئابلا دنع ُهَعَضَوَف َةّباد وأ ًاعاتَم ىرتشا اذإ باب - ۷

 عاتئُملا ّنم وهف ًاعومجم ًاَبح ٌةقفّصلا ٍتَكَردأ ام : :امهذع هلا يضر ّرمع ُنِبا

 نع هيبأ نع ماشه نع ٍرِهُْم نب ئلع انربخأ ِءارْعَملا يبأ نب وزد انوع ۱۳۸

 دحأ ركب يب تيب ويف يتأي ال لڳ يتلا ىلع ينأي ناک موي لَم : تلاق اهنع هللا يضرةشئاع

 هب َريْكَف « ًارهظ اناتأ دقو الإ ان هي مل ةنيدملا ىلإ جورُحلا يف ُهل نأ اًملف ٠ ٍراهّنلا يفرط

 لاق هيلع َلَخَد اًملف .ْثَدَح ٍرمأل الإ ةعاسلا هذه يف ةي ٌئيبنلا انءاج ام :لاقف ركب وبأ

 .َءامسأو ةشئاع ينعي « ّيانتبا امه امّنِإ ٠ هللا لوسر اي :لاق . َكّدنع نم جرخأ ركب

 :لاق ةبحصلا :لاق . هللا لوسر اي ةبحضلا :لاق ؟جورُحلا يف يل ذأ دق هنأ َتْرعَسأ :لاق

 اهتذَخأ دق :لاق .امهادحإ ْلُخَف « جورُخلل امهتدَدعأ نيتقان يدنع ّنِإ + هللا لوس اي

 ٤١١[. :ثيدحلا رظنا] .«نمّلاب

 َكرتَي وأ هل َنْذاي ىّتح « هيخا موّس ىلع موسي الو , هيخأ عیب ىلع ٌعيِبَي ال باب

 ا لا ع بلا يع ع عفان نع کلام ياذا لاق ٌليعامسإ انئّدح- 1۳4

 9١147[. : يف هفرط- ۲۱۳۹ ثيدحلا]' . ؟ويخأ عيب ىلع مكضعب ٌعيِبي ال : لاق لكي هللا لوسر َّنأ

 نع بّيسملا نب ٍديعس نع ُيرهّزلا اننَّدح نايس انَتَّدح هللا دبع نب لع انثّدح- 14°

 عيبي الو ٠ اوُسَْجاَنَت الو . دال رضاح عيبي نأ ةا هلل هللا لوسر یھت : لاق هنع هللا يضرةريره يبأ

 يف امًآَْحَتل اهتخأ ٌقالطُةأرملا ٌةلأست الو . هجا طخ ل ت الو هيخأ عيب ىلع لججرلا

 امض اول اخ TITY CIT م °0 « 5144 :يف هفارطأ_ 7١4٠ ثيدحلا] . «اهئانإ

010۲ <11[ 

 :ًءاطع لاقو .ةدباّرُملا عيب باب- 4

 ُديِرَي نّميف مناغملا عيب ًاسأب َنْوَرَي ال سانلا ثكردأ

 ٍنب ِءاطع نع ُبِتْكُملا ٌنيسحلا انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب ٌرشب ر انثذح 0١
 م

 « جاتحاف رّبُد نع ُهل ًامالغ قع الجر نأ» امهنع هلا يضر ولا ٍدبع نب رباج نع جابر يبأ

 . «هيلإ ةعفدف « اذكو اذكب هللا دبع نب ُميِعُن هارتشاف ؟يّم هيرتشي رتشي نم ١ : لاقف ال ئبنلا ُهَدَحأَف

 ]141¥ 144۷ 5ال154 #50: 6 0 7487 لالالالا ‹ ۲۲۳۰ : ىف هفارطأ_ 5١5١ ثيدحلا]
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 ُعَبلا كلذ ٌروجي ال :لاق نمو .ٍِشْحّنلا باب- ٠

 ٌلِحَي ال ّلطاب ٌعادخ وهو «ٌنئاخ ابر ٌلكآ ٌشجحانلا» :ئفوأ يبأ نبا لاقو
 «دَر وهف انْرمأ هيلع سيل المع َلِمَع نمو « رانلا يف ٌةعيدّخلا» هك ٌيبنلا لاق

 : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع كلام انئّدح ةملْسَم نب هللا دبع انثّدح - 14۲

 :4r يف هفرط_47١7 ثيدحلا] . (ٍضشْجّنلا نع كي ئبنلا ىهن»

 ٍةلّبحلا ٍلَمَحو « ٍرَرْغلا عيب باب-١

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفّسوي ُنب هللا دبع انثّدح - 14۳

 ناك : ةيلهاجلا ٌلهأ ُهْعَيابتي ًاعيَب ناكو ٤ ةلبحلا لح عيب نع ىه ل للا لوسر َّنأ) امهنع

 . «اهنطَب يف يتلا تن وٿ ةقانلا َجَتْنت نأ ىلإ ٌَروُزجلا ٌعاتبي لُجرلا
 .[7847 « 57957 : يف هافرط_ 7١547 ثيدحلا]

 ةنع ايك يبنلا ىه :ٌسنأ لاق .ةسَمالُملا عيب باب۲

 : لاق باهش نبا نع ٌليَقَع يثَّدح :لاق ُثيللا يَثَّدح :لاق ٍريَمُع نب ٌديعس انثّدح -65
 ةذبانُملا نع ىهت كي هللا لوسر نأ» ريخ ةنع هللا يضر ٍديعس ابأ َّنأ ٍدعس نب ٌرماع ينربخأ

 « ٍةَسَمالُملا نع ىهّتو .هيلإ َرظنَي وأ بلقب نأ لبق ِلُجَر ىلإ عيبلاب ةّيوث ِلُجَرلا حْرَط يهو
 .[19491 ۰ ۳۱۷ :ثيدحلا رظنا] . «هيلإ ظني ال بوثلا ممل : ةسَم ةسمالملاو

 هللا يضر ةريره يبا نع ٍدمحم نع ُبويأ انّثَّدح بارلا دبع انّنّدح بيق انثّدح - 1

 نعو . هبكنَم ىلع ُهُعفرَي مث « ٍدحاولا بوثلا يف ٌلجرلا يبتخي نأ : ِنْيَتَسْبل نع يهل : لاق ُهنع

 .[1997 ‹ همه 0۸٤ ‹ ۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] . (ذابتلاو « نمامللا“: : نيتعيب

 ةنع ايب ٌيبنلا ئهن :سنأ لاقو .ِةَدَياَنُملا عيب باب ۳

 نع < َناَجَح نب ىيحي نب دمحم نع كلام ىنثّدح :لاق ليعامسإ انثذح 29 5

 ةسمالملا نع اىهن ای هللا لوسر َّنأ» هنع هللا یضر ةةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا بأ

 1١145[. ۰۱۹۹۲ « 0۸۸ 584 , ۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] . «ةذيانملاو

5 

 نب ِءاطع نع ٌيِرهّزلا نع e ل 114۷

 ۲۱٤٤١١۱۹۹۱[. ۰ ۳۱۷ :ٹیدحلا رظنا] . «ةذيانملاو
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 يتلا ٌةاَرّصملاو . ٍةلَقحُم ٌلكو مّنَغلاو رقبلاو َلبإلا َلْفَحُي ال نأ عئابلل يهّنلا باب 4

 :هنم لاقد < ءاملا سبح ةيرَصّنلا ٌلصأو . ًامايأ ْبَلْحُي ملف َعمُجو هيف نقُحو اهْنبَل ّيَرُص

 هتْسَّبح اذإ ًءاملا ُتيَرَص

 يضر ةريره وبأ لاق جرعألا ٍنع ةعيبر نب رفعج نع ثيللا انثًدح ريكُب نبا انثّدح - "11

 أ دعب ی ري اا مع اهات نكح تخلو بلا از ٠١ : الك عوبنلا نع ةنع هللا

 ٍدهاجُمو حلاص يبأ نع ُركذُّيو .«رمت عاصو اهَّدر ءاش نإو َكَسمأ ءاش نإ :اهَبلتحي

 نع مهضعب لاقو ا ةريره يبأ نع راسي نب ئسومو جابر نب ٍديلولاو
 «رمت نم ًاعاص» َنيريس ٍنبا نع مهّضعب لاقو ثالث رايخلاب وهو ماعط نم ًاعاص» : نيريس نبأ

 ۲٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] .رثكأ زمتلاو « «اثالث» كدي ملو

 نع نام ریا اتد لؤ یا تحج لاف هيك: اخ د دسم اا
 نم ًاعاص اهعَم ديف اهّدرف َةلَّمحُم هاش ىرتشا ِنَم» : لاق ُهنع ُهللا يضر ٍدوعسَم نب هللا دبع
 .[؟154 :يف هفرط_ 7١44 ثيدحلا] . «عوببلا ىّلُت نأ كي ئوبنلا'ىهتو . بزمن

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ َفُسوي نب للا دبع انثّدح - 10°

 « ٍضعب عيب ىلع مكضعب عر الو « َنابكؤلا اوَقلَت الد : لاق ةي هللا لوسر نأ ُهنع هللا يضر

 دعب ٍنيَرّتلا ريخب وهف اهعاتبا ٍنَمو « منعا اوُوَصُت الو « دابل رضاح عبي الو « اوشًجانت الو

 .«رمت نم ًاعاصو اهّدَر اهطْخَس نإو « اهكَسمأ اهّيضَر نإ : افا

 ۲۱٤١ « ۲۱٤۸[. : ثيدحلا رظنا]

 رمت نم عاص اهِتَبْلَح يفو  َةاَرَصُملا دَر َءاش نإ باب- "4

 ًاتباث َّنأ دايز ينربخأ : لاق ٍجيَرُج نبا انربخأ ٌموكملا انثّدح ورمع نب دمحم انثّدح - ۲1٥1

 e a د

 نم ٌعاص اهِتبْلَح يفف اهطْخَس نإو « اهكَسمأ اهّيِضَر نإف « ايلاف ةاَرصُم امنغ ىّرتش ثا نم

 ۲۱٤١۰ ۲۱٤۸۰ ۲٠٠١۰۰[. :ثيدحلا رظنا] . (رمت

 ىنّزلا َنِم َّدَر َءاش نإ :ٌحيَرَش لاقو .يناّزلا ٍدبعلا عيب باب ٦

 نع هيبأ نع قيرتقملا يعم ىتدح لاق ثلا اد فشسوي نب هللا دنع اح ۲
 اهْدِلْجَيْلف اهانز نتف ٌةمألا ِتّنَز اذإ» : ال ئوبنلا لاق : لوقي ٌهَعِيس هنآ هنع هللا يضر ةريره يبأ
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 نم لحب ولو اهْغبيلف ةثلاثلا ٍتّنز نإ مث « بري الو اهْدلْجَيْلَف ثنَر نإ مث « بري الو
 .[18595 2 ۳۷ « ۲۵ , 77174 , ۲۲۳۳ ‹ ۲۱۴۳ : يف هفارطأ_ ۲٠١۲ ثيدحلا] ارحم

 نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كلام يّتّدح :لاق ليعامسإ انثّدح 16 7١94
 اذإ ةمألا ٍنع لمس نكي هللا لوسر َّنأ» امهنع هللا يضر ٍدلاخ نب ٍديزو ةريره يبأ نع ولا دبع

 ولو اهوعييف ْتنَز نإ مث « اهوديجاف ثّ نإ مث « اهوديجلاف تنر نإ ا

 . ١ IATA « 001] : يف هفارطأ ١١54 ثيدحلا] ۲٠٠۲[. :ثيدحلا رظنا] ۲٠٣۲۳] : ٹیدحلا]

 ءاسنلا عم عيبلاو ِءارشلا باب-۷

 ةشئاع تلاق : ريَبرلا نب ةورُع لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح - 6
 يقتغأو يرتشا : اک هللا لوسر لاقف « هل ُترَكَذف ةا هللا ٌلوسر يلع لح : اهنع هللا يضر

 لاب ام :لاق مث هلهأ ره امب هللا ىلع ىنثأف عْشَعلا ّنم لكي عيبنلا ماق مث +

 « لطاب وهف هللا باتك يف سيل ًاطزش طرّتشا نم ؟ونلا باتک يف سيل أطورش َنوطِرَشَي

 :INET cto ثيدحلا رظنا] . «قّتْوأو قحا هللا طرش < 1 0

 نب هللا دبع نع ُث ٌثّدحي ًاعفان ٌتعمس :لاق مامه انّئّدح ِداَببَع ي يآ نب ناس انثدج ا ۹

 ًءاجاملف « ةالصلا ىلإ َجرَحف « ةريرب ثَمّواس اهنع للا يضر ةشئاع نأ" امهنع ُهللا يضر رمع

 «ّقَبعأ نمل ٌءالّولا امنإ : اب ئيبنلا لاقف « َءالّولا اوطرتشي نأ الإ اهوعيبي نأ اوبأ مهنإ :تلاق

 ؟ ينيردُي ام :لاقف ؟ًادبع وأ اهجوُز ناك ًاّرخ : عفانل تلق

 ,[اله1 » VoV « Vo 504 : يف هفارطأ ١١165 تيدحلا]

 ؟هُحّصنَي وأ ُهَنيِعُي لهو ؟رجأ ٍريغِب نابل ٌرضاح ٌُعيِبي له باب
 ٌءاطع هيف ٌصّخرو «هل حَصنيلف ٌُءاخأ مكّدحأ حّصنتسا اذإ» :ِِكَي يبنلا لاقو

 رج تحس سف نع لغام نع نايف ندع للا ليغ رو لع انندح ۷
 ادمحم نأو هللا لإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع لع هللا لوسر ٌتعياب) :لوقي هنع هللا يضر

 .«ملسم لكل حصتلاو « ةعاطلاو « عمّسلاو « ةاكّرلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإو « هللا لوسر

 ٠85574 ١٤١١١[. هال : ثيدحلا رظنا]

 سا ١

 سوواط نب هللا ٍدبع نع ْدمْعَم انثّدح دجاولا دبع انَثَّدح ٍدمحم نب ُتلَّصلا انثّدح- ١



 عويبلا باتك 01۸ 4” 

 عي الو « َنابكؤلا الت ال» كرف هللا لوسر لاق : لاق امهم الإ ير اع نيا وعلا نق

 هل ٌنوكي ال :لاق ؟؛داّبل ٌرضاح عيبي ال» : هلوق ام : سابع نبال ُتلقف : لاق چ

 ۷4۹۴ :یدحلا رظنا] أ راسمس

 ٍرجأب ابل ٌرضاح َعيِبَي نأ ةرك نَم باب 4

GST iS ۲1۹ 

 عيِبَي نأ ةا هللا لوسر 'یھت» : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا ٍدبع نع يبأ ينثَّدح : لاق رانید

 . سابع ْنبا لاق هبو «دابل ٌرضاح

0 

 عئابلل ٌميهاربإو َنيريس نبا ةهركو « ٍةرسْمَّسلاِب ابل زضاح يرتشي ال باب
 ًءارشلا ينعت يهو  ًابوّت يل غب ُلوقت برعلا َّنإ :ٌميهاربإ لاقو يرتشمللو
 نب ٍديعس نع باهش نبا نع جيرج نبأ ي ينربخأ :لاق ميهاربإ ْنِب ٌيكملا انثذح_

 عیب ىلع ٌءرملا عتبي ال» : ا هللا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ ٍبّيسملا

 .[5191 ۰۲۱۰۰۰۲۱۲۸ ۲۱٤۰ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؛دابل ٌرضاح ْعِبَي الو « اوشَجانت الو « هيخأ

 ِكلام نب نأ لاق ٍدمحم نع نوع نبا انَثَّدح ٌذاعُم انَنَّدح ىتثملا نب دمحم ينثّدح_-١

 . «دابل *ضاح َميِبَي نأ انيِهّن» : هنع هللا يضر

 هب ناك اذإ ٌّمثآ صاع ةّبحاص َّنأل ؛دودرُم ُهَعيَب َّنأو  ٍنابكؤلا يّقَلَت نع يِهّنلا باب-١
 زوجي ال ٌعادخلاو , عيبلا يف ٌعادخ وهو « ًاملاع /

 نب ٍديعس نع ُيرمُعلا هللا ُديِبع انثّدح باّمولا ٌدبع انئّدح راش نب دمحم انثّدح فلدح

 . هابل _ضاح حيي نأو « يّقلَتلا نع ةا ئبنلا 'ىهّن» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعس يأ

 .أ٠56١1 ۲۱٤١ (۲۱۲۸ , ۲۱۹۰ ١ ۲۱١۱ ١ :ثيدحلا رظنا]

 هيبأ نع سوؤاط ٍنبا نع ٌرمعَم انئّدح ىلعألا دبع انثّدح ٍديلولا نب شاّيَع انئّدح - 113۳

 وكي ال : :لاقف ؟دابل ٌرضاح َّنعيبَي ال هلوق'ىنعم ام : امهنع هللا يضر ساع نبا ٌتلأس» : لاق

 .[۲۲۷۲ , 5168 :ثيدحلا رظنا] . «ًاراسُمس هل

 ملا ٍدبع نع ٌنامثع يبأ نع ُيمْيتلا ينثدح : لاق عيَرز نب ديزي انثَدح دسم انثّدح- 1٤

 .؛عويثلا يّ نع ل بنا ىهت اىهتو : لاق .ًاعاص اهَحم ديف ةلَمُح ىرتشا ِنَم» لاق هنع هللا يضر

 ۲٠۱٤۹[. :ثيدحلا رظنا]
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1oو م ل رسل  

 یتح حلسلا اومن الو . ضعب عیب ىلع مكعب عیب ال١ : لاق ةي هللا لوسر نأ امهنع

 .«قوسلا ىلإ اهب

 يل 7

 تدع مع ل . معلا هس يرق 5اا ان

 .[۲۱۳۷ « 37١710371١17 : ثيدحلا رظنا]

 ٌةنع هللا يضروللا دبع نع عفان ينثدح :لاق هللا ٍديِبُع نع ىيحي انّدَّدح ُدَّدسم انثّدح-7
 نأ ال4 هللا لوسر مهاهتف « هناكم يف توعيبَيف قوسلا ىلعأ يف ماعطلا َنوعاتبي اوناك» :لاق

 010099720 م فيرس رظنا + ولقب تح هناكم ىف هعيش

 لح ال عيبلا يف ًاطورش ٌطرّتشا اذإ باب

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماش نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح- ۲۱۸

 ب ةيقوأ ماع لك يف يقاوأ عسِت ىلع يلهأ ُتبَاك : تلاقف ةريرب ينّثَءاج" : تلاق اهنع هللا يضر

 ةريرب تيهذف ُتلْغف يل ٍكْوالَو دوكيو « مهل اهّدُعأ نأ ِكّلهأ ٌبحأ نإ :ٌتلقف . ينينيعأف

 ا ا ل باف « مهل ْتَلاقف اهلهأ ىلإ

 نربخأف لو ئيبنلا حوس . مهل ُءالَولا ّنوكي نأ لإ ابأف « مهيلع َكلُذ ُتضَرَع دق ينإ
 ا N E لاقف ييي يبنلا

 ًاطورش ٌنوطرتشي ٍلاجر لاب ام ٌدعب امأ : لاق مث اهي ىنثأو هللا ةوَحف سانلا يف ي هللا لوسر

 DT ل ىلإ ا روع ب ا الا

 ۰۱٤۹۳ 1١66[. « 505 :ثيدحلا رظنا] . غا نمل را امن[ وب قو أ قا طرشو نحنا شاذ اكن

 هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفّسوي ُنب هللا دبع انئّدح- 14
 َّنأ ىلع اهكْعيبَن : اهلهأ لاقف « ًاهَقَتعُتف ةيراج يرتشت د نأ ثدارأ َنينِمْؤملا ّمأ ةشئاع ّنأ» امهنع

 . «قتعأ نمل ٌءالَّولا امنإف « كلذ كعنمَي ال : لاقف ال هللا لوسرل كلذ ثّوكذف . انلاهَء الو

 .[؟605١ :ثيدحلا رظنا]
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 N بام

 E : لاق ءال عيبنلا نع ا او

 7١175[. :ثيدحلا رظنا] .«ءاهو ًءاه الإًابر رمتلاب ئمتلاو 3 ءاهو

 ماعطلاب ماعطلاو « بيبزلاب ٍبيِبَّزلا عيب باي

 ّنأ» امهنع للا يضر َرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ينثدح ليعامسإ انئّدح 1۷1

 . دايك مزكلاب ٍبيبَّزلا ٌعيبو « ًاليك رْمتلاب ٍرمثلا عيب عيب :ةنباّرملاو «ِةنَباْرُملا نع ىه ةا هللا لوسر

 17١6[. 0 ۲۱۸۵ « ۲۱۷۲ : يف هفارطأ 1١1١ ثيدحلا]

NS NE 1۷۲ 

 نإو « يلف ذداز نإ : ٍليكب َرمّكلا عيب نأ ةنبازملاو : لاق . ةنبازملا نع ىه لكي يبنلا َّنأ» امهنع

 ۲۱۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «ئلعف صقن

 .«اهصرخب ايارعلا يف َصَخَر ةي ىبنلا َّنأ» تباث نب ٌديز ىّتَّدحو : لاق ۳

 .[۲۳۸۰ ۰ ۲۱۹۲ ‹ ۲۱۸۸ ‹ ۲۱۸۴ : يف هفارطأ- ۲۱۷۳ ثيدحلا]

 ريعشلاب ٍريعشلا عيب باب

 ةربخأ سوأ نب ب كلام نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفّسوي ْنب هللا دبع انثّدح 2:

 « يم فرصا ىتح « انضوارتف هلا ٍديبُع نب ةحلط يناعدف « ٍرانيد ةئمب ًافرَص َسَمَتلا ةنأ»

 :لاقف . كلذ عمسي رمعو ؛ ةباغلا نم ينزاخ يتأي ىتح : لاق مث هدي يف اهّاقُي بهذلا دخأف

 ¢ ءاهو ءاه لإ ار بهذلاب ٌبهذلا : اک هلل و لاق 3 هنم ٌذخأت ىّبح ُهقرافُت ال هللاو

 ءاه الإ ابر ٍرمتلاب ُرمتلاو « ءاهو َءاه الإ ًابر ريعشلاب ُيعّشلاو « ءاهو َءاه الإ ًابر ديلا ٌرِبلاَو
 .[۲۱۷۰ ۰ ۲۱۳۴۲ :ثيدحلا رظنا] . «ءاهو

 بهَّذلاِب بهّذلا عيب باب

 نب ىيحي ينئَّدح :لاق َةّيلُع نب ليعامسإ انربخأ للضقلا نب ٌةقدص انثّدح _
 لاق :ُهنع هللا يضر ًةركب وبأ لاق :لاق ةركب يبأ نب نمحرلا ڈبع انثّدح قاحسإ يبأ
 ¢ ِءاوسب ًءاوس الإ ةضفلاب ًةَّضفلاو ¢ ٍءاوسب ٌءاوّس الإ بهّذلاب َبَهذلا اوعيبت ال ی هلل هللا لوسر

 .[۲۱۸۲ : يف هفرط-۲۱۷۰۵ ثيدحلا] ف فك بدلا طفلا ةفقلا تح دل! اويو



 ه١ عويبلا باتک- "4

 ةضفلاب ٍةّضِفلا عيب باب 0
 :لاق ِهّمع نع ٌيرهُزلا يخأ نبا انَدح يّمَع انَدح ٍدَعَس نب لا ُديبَع انئدح هلل

 لثم ٣ هلَدح ّيردُخْلا ٍديعس ابأ نأ امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع ولا دبع نب ملاس يندح

 يذلا اذه ام « ديعس ابأ اي :لاقف « رمع نب هللا دبع هيه ‹ هلي هللا لوسر نع ًاثيدح كلذ

 :لوقي ةي هللا لوسر تعمس « ٍفرَّصلا يف ٍديعس وبأ لاقف ؟َُك هللا لوسر نع ثّدحت

 .«لثمب اثم ٍقِرَولاب ٌقرَولاو « لثمب اثم ٍبهَّدلاب ُبهَّذلا»
 1 < E it ۲۱۷۷ : يف هافرط- ۲۱۷۹ ثيدحلا]

 هللا يضر ّيردّخْلا ٍديعس يبأ نع عفان نع كلام انربخأ سوي نب هللا دبع انئّدح - 1۷۷
 ىلع اهّضعب اوُهَشُت الو « ٍلثمب الْثم آلإ بهذلاب بهّذلا اوعيبت ال : لاق ءب هللا لوسر نأ ةنع

 اوعيبت الو « ٍضعب ىلع اهّضعَب اوُقِشُت الو « ٍلثمب ًالثم الإ ٍقِرَولاب ٌقرَولا اوعيبَت الو « ضعب
 ۲۱۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «زجانب ًابئاغ اهنم

 ءان ٍرانيّدلاب ٍرانيّدلا عيب باب
 : لاق ٍجيَرج نبا اننَدحِدلُخَم نب ُكلاَحَضلاانّنَدح هللا دبع نب ولع انئّدح - 11۷4 ۷۸

 ةنع هلأ يضر ّيِردُخْلا ٍديعس ابأ حوس هنآ هرب ربخأ َتاَيّزلا حلاص ابأ دا رايد نب وُرمع ينربخأ
 لاقف .هلوقي ال سابع َنبا َّنإف :هل ٌتلقف .مهرّدلاب ْمَهرتلاَو ر را دلا رایان
 « لوقأ ال َكلْذ ّلك : لاق ؟هللا باتك يف ُهَتْدِجَو وأ كي يبنلا نم ةتعمس ٌتلقف هتلأس : وا

 . «ةئيسّنلا يف آلإ ًابرال : لاق لَو عرنلا ذأ ٌةماسأ ينربخأ نكلو « يم لكي هللا لوسرب ملعأ متنأ

 .[۲۱۷۷ « ۲۱۷۲ : ثيدحلا رظنا] [۲۱۷۸ :ثيدحلا]

 ةئيسن ٍبهّذلاِب قرّولا عيب باب-٠٠

 :لاق ٍتباث يبأ نب ٌُبيِبَح ينربخأ :لاق ٌةبعش انثَّدَح رمع نب صفح انثّدح -11١81١-
ETنب ديزو بزاع َنب ءاربلا لاس :  Ss e 

oS ANا 5000 :ثيدحلا ٠[ ا [ 

 ديب ادي ٍقٍرَولاب ٍبهَّذلا عيب باب-۸۱
 انثَّدح قاحسإ يبأ نب ىيحي انربخأ ماّوَعلا نب ُداتع انَتَّدح َةرَسيَم نب ٌنارمع انثّدح -
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 ةضفلاب ٍةَّضِفلا ٍنع ي عيبنلا ىهت» : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ة ةركب يبأ نب نمحرلا دبع

 ةضفلاو اش فيك ةّضفلاب تهدلا عاتبت نأ انَرَمأَو ¢ ِءاوسب ًءاوس لإ ٍبهّذلاب بلاو

 ]۷۵ :ةخلا ر ظا. اخ فيك بهذلاب

E ۸۲مْزكلاب ٍبيِبّزلا ٌعيِبو < رقما نال حن رهو  » 
 ةلقاحُملاو ٍةنَبازُملا نع لَ ُيبنلا ىهن د :نسنأ لاق .ايارغلا ٌعيِبو

 اول يل رانا هج است ع عي سلا

 ١585[. :ثيدحلا رظنا] . «رمتلابرَمَتلا اوعيبت الو كان

 كلذ دعب صخر لي هللا لوسر َّنأ ٍتباث نب ٍديز نع هللا ٌدبع ينربخأو :ةلاس لاق -4
 ۲٠۷۳[. :ثيدحلا رظنا] . ؟هريغ يف ْصْخَرُي ملو .رْمَّتلاب وأ بطؤلاب ايارَعلا عيب يف

TT 1اول  

yy 

a aS يون يق تس ۲۱۸٦ 
 ةنبازُملا نع ىه كي هللا لوسر َّنأ» ةنع هللا يضر ّيردُحلا ٍديعس يبأ نع َدمحآ يبأ نبا

 (ٍلْخّلا سوؤُر ىلع ِرْهَللاب ٍِرَمَتلا ٌءارتش ثا : لاو چ ةلئاعتجلاو .

YAYهللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع َينابيَّشلا ٍنع ةيواعم وبأ انَثّدح ٌدّدسم انثّدح -  

 . «ةنبازجلاو ةلقاحُملا نع كي خيبنلا ىه : لاق امهنع

 ٍتباث ٍنب ٍديز نع َرمع نبا ٍنع عفان نع كلام انئّدح ةملْسَم نب هللا دبع انثدح - 7184

 . «اهصْرَكب اهَعيِبي نأ ةّيِرَعلا بحاصل َصَحرأ ةي هللا لوسر َّنأ» مهنع هللا يضر

 ۲۱۸٤[. « ۲۱۷۳ : ثيدحلا رظنا]

 ةّضفلا وأ بهذلاب ٍلْخَّتلا ٍسوْؤُر ىلع رَمَّثلا عيب باب 8

 ريبرلا يبأو ٍءاطع نع جيَرُج نبا ينربخأ بهو نبا اننَدح َناميلُس نب يح د انثذدح - 1۱۸4

 الإ ةنم ٌءيش عاب الو 3 تبيطي ىثح َرمّثلا عيب نع كي ئيبنلا یھ : : لاق نع هللا يضر رباج نع

 .[14417 :ثيدحلا رظنا] . «ايارعلا الإ « مَهْرَّدلاو رانيّدلاب
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 : عيبّلا نب هلا ُديبُع هلأَسو اكلام ُتعمس :لاق ٍباَهَولا دبع ُنب هللا دبع انئّدح - 114۰
 ايآرَعلا عيب يف صخر لكي يذلا ّنأ» هنع للا يضر ةريره يبأ نع َنايِفُس يبأ نع ُدُواَد َكتَدحأ

 YAY] : يف هفرط-۹۰٠۲ ثيدحلا] . .(معن : : لاق ؟ ٍقُّسوأ ةسمخ نود وأ يتُسوأ ةسمخ يف

 ::لاق ارش تحمس ديعس نب یخی لاق لاق ُنايِفُس انثًدح هللا دبع نب عولع انئدح-١0

 نا ارق يف يصقرو ٠ رفا را عت نع هت ۵ا وسر نا نع یا نب له ثعمس

 اهلهأ اهي ةيِرَعلا يف صخر هنأ آلإ : رعاة ٌنايفَش لاق ابر اهلهأ اهلكأي اهصزخب عاب

 ةكم َلهأ َّنِإ :ٌمالغ انأو يحيل ُتلقف :ُنايِفُس لاق .ٌءاوَّس وه : لاق  ًابَطُر اهتولكأي اهصْرخب

 مهنإ :تلق ؟ةكم َّلهأ يِردُي امو :لاقف .ايارعلا عيب يف مهل صخر هيب ئبنلا نإ :نولوقي

 : نايس لق . «ةنيدملا لهأ نم ًارباج َّنأ ثدرأ امنإ :نايفش لاق: تكشف .: رباح نع توو

 [1185 : يف هفرط_١19١7 ثيدحلا] .ال :لاق ؟(هُحالَّص َوُدْبَي ىتح ِرَمَّثلا عيب نع یھ هيف سيلأ

 ايارعلا ريسفت باب 4

 نأ هل َصخُرَف هيلع هلوخدب یا مث ةلخّتلا ّلجَرلا لجرلا ٍيِرعي نأ ُةَيِرَعلا : كلام لاقو
 يدل رح ف هش هير َسيردإ نبا لاقو 0

 ام يف لجرل جلا رمت أ ارل تاک: امهم ألا يضر زمع نبا نع عفان نع يلح

sSدا ريل  ERR 

 ٍنبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوُم انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نبا وه دمحم انثدخ- 5

 هل يب ب را ا 0

 .[۲۱۸۸ ۰ 17185 ‹ ۲۱۷۳ : ثيدحلا رظنا]

 اهُحالّص َوُدِبَي نأ لبق ٍرامثلا عيب باب 6

 َةمْدَح يبأ نب ٍلهَس نع ُتدحُي ٍريبَرلا نب ةورغ ناك : دانّرلا یب بأ نع ثيللا لاقو- ۳

 يا :لاق ةنع هلا يضر يبا نب يز نع نحن ةئراح ينب نم يراصنألا

 ابل هللا وسر لاقف - اهب وتحب تاهاع د اشف ةباصأ ء نرم ُةباصأ « املا مشل
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 ريشي ةر ةروشَملاك « رمللا الص ودبي ىح اوعيابتت الف ال امإف : كلذ يف ةموصخلا ُةَدنع ْثَرُثك

 عبي نكي مل ٍتباث نب يز نأ ٍتباث نب ٍديز ُب ٌةّجراخ ينربخأو . . مهتموصخ ة ةرثكل اهب
 نب يلع ُهاور :هللا دبع وبأ لاق . ةرمحألا نم رقصألا ني 2 اَرثلا علطت ىّتح هضرأ رامث

 .ديز نع ٍلهَّس نع ةورغ نع دانرلا يب نع َءايركر نع ٌةسْبْنَع انّدَّدح ٌماكَح انّئَّدح رحب

TS 1144 

 .«عاتبملاو عئ ئابلا'ىهن « اهُحالَصَو ُدبَي ىّتح رامثلا عيب نع ىه لكك هللا لوسر َّنأ» امهنع

 .[۲۱۸۳ « ۱٤۸٩ : ثيدحلا رظنا]

 ّنأ» هنع هللا يضر سنأ نع لولا ٌديمُح انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نبا انثدح 114°

 .ٌرمحت ىتح ينعي : هللا ٍدبع وبأ لاق . اًوُهََت ىّتح ٍلخّنلا ةرمث عابُت نأ یھت د ا هللا لوسر
 ١5484[. : ثيدحلا رظنا]

 ا و ا ا 1۱۹٦

 َحَفْشُت ىتح ىتح ةرمثلا َعابُت نأ للي خربنلا یھت :لاق امهنع هللا يضر وللا ٍدبع نب َرباج ٌتعمس

 ۱٤۸۷ 2 11١89[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «اهنم لکو دو ٌرافصتو ٌرامحت : لاق ؟حقشت امو : ليقف

 اهُحالّص َوُدبَي نأ لبق ٍلخنلا عيب باب - ۸٦

 اخخ اأ جيشه اند اكن اندح مثيهلا نب مولع ينثذح - ۷

 ٍنعو « اهُالَص ودب ئتح ةرمشلا عيب نع ىهَن١ هنآ كي يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب س

 .[1140 ۰ ۱٤۸۸ :ثيدحلا رظنا] . «ٌوافصي وأ ٌرامْحَي : لاق ؟وهزي امو : ليق .ٌوهزَي'ىتح ٍلخَبلا

 عئابلا نم وهف ةهاع هتباصأ مث , اهُحالص ودبي نأ لبق ّرامثلا عاب اذإ باب- ۷

 هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ٍديَمُح نع كلام انربخأ تفسوي نب وللا دبع انئّدح- 14

 لاقف .ٌرمحت ىتح :لاق ؟ىهزُت امو : هل ليقف . . ئهزَت ىتح رامشلا عيب نع هن كيلا لوسر نأ
 ؟«هيخأ لام مكدحأ ذُحَأي مب ةرمثلا هللا منم اذإ إ ٌتيأرأ : ةا هللا لوسر ۰

 .[۲۱۹۷ « ۲۱۹۰۵ . ۱٤۸۸ :ثيدحلا رظنا]

 نأ لبق ًارمث عاتبا الجر َّنأ ول» : لاق باهش نبا نع سنوي ينثّدح :ُثيللا لاقو_ ۹
 e . هّبَر ىلع ةباصأ ام ناك ٌةهاع ُهْيباصأ مث « ُهُحالَص َوُدبَي

 اوعيبت الو « اهحالص َودبَي 'ىتح ةرمشلا اوعّيابتت ال» : لاق لكي هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر

 .[5194 ۰ ۲۱۸۳ 201445 :ثيدحلا رظنا] . «رمتلاب َرّمْثلا
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 لجأ ىلإ ماعطلا ِءارش باب -

 دنع انركذ» :لاق ٌشمعألا انثَّدح يبأ انثَّدح ٍثايغ ِنب صفح نب مع انثّدح - ضيم

 َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوسألا نع انّنّدح مث . EE لاقف بفللا يف نهرا ميهاربإ

 7١95[. ۲۰۹۸ :ثيدحلا رظنا] . عرد ةتهرف لجأ ىلإ ٌيدوهي نم اماعط ىرّتش ثا ای عربنلا

 هنم ٍريخ ٍرمتب رمت عیب دارأ اذإ باب - ۸۹

 نع ِنمحرلا دبع نب ليَهُس نب ٍديجملا ٍدبع نع كلام نع بيق انئدح - 57037 - ۲۰۱

 كي هللا لوسر َّنأ» امهنع هلا يضر ًةريرُه يبأ نعو ّيرذُخلا ٍديعس يبأ نع بّيسملا نب ٍديعس

 ؟اذكه َرِبيَخ رمت ٌلكأ : كك هللا لوسر لاقف 3 بينج ٍرمتب ٌةءاجف 3 ريش ىلع الر لمعفتا

 لاقف « ةثالثلاب نيَعاصلاو نيعاصلاب اذه نم ٌعاصلا ْذُحَأَمَل اإ « هللا لوسر اي هللاو ال :لاق

 . «ًابينَج مهاردلاب ْعَتْبا مث « مهاردلاب عمجلا عب « ‹ لفت ال : ب هللا لوسر

00000 EYE EEE YT : _يف هفارطأ 77ثيدحلا] ١١ 

 يف هفارطأ_ ۲۲۰۲ ثيدحلا] : ۲۳۰۲ , 4540 478417٠ ٠ ۷۳١۱[.

 ةراجإب وأ « ةعورزم ًاضرأ وأ « تر َرِيأ دق ًالخن َعاب نم باب - ۹۰

 ُتعمس : لاق جير نبا انربخأ ماش انربخأ : ميهاربإ يل لاقو : هللا دبع وبأ لاق ۳

 رم ثر دق ْثَعيب ٍلخن امّيأ) رمع ِنبا لوم عفان نع ُريِخُي ةكيّلم يبأ َنبا

 .«تالثلا هذه عفان هل ىّمَس « ٌثحلاو ُدبَعلا كلذكو « اهرب أ يذلل

 YY YTV] الا الا يف هفارطأ 77١7 ثيدحلا]

 هللا يضر َرمع نب ولا دبع نع عفان نع كلام انربخأ فسوي ُنب ثا دبع انثدح - 4

 . عاتبملا طرتشي نأ لإ ‹ عئابلل اهُرمشف ْتَرْبَأ دق 5ًلخن عاب نم : لاق واي هلل هللا لوسر نأ امهنع

 .[737 7 :ثيدحلا رظنا]

 ًاليك ماعّطلاب عرّزلا عيب باب-١

  - Y0:لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا ٍنع عفان نع ثلا انئّدح بيت انثّدح ١

e َرَمُث عيب نأ : ةنَبازُملا نع اي هللا لوسر 

 مةدلك كلذ قع او ماعط ٍليكب هبي نأ ًاعرز ناك نإو « اليك بيبزب

 ۲۱۸١[. . ۲۱۷۲ ۰ ۲۱۷۱ : ثيدحلا رظنا]
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 هلصاب لخّشلا عيب باب.
 ء 5 03 207 2 ۴

 نأ امهنع هللا يضر َرمع نبا نع عفان نع ُتيَللا انّثَّدَح ديعس نب ةبيتق انثدح - 57
 طرتشي نأ لإ «٠ لخنلا دم َرْبَأ يّدللف اهّلصأ عاب مث ًالخن َرَبَأ ٍءىرما امّيأ» : لاق لكي ۍبنلا

 57١4[. 23777 : ثيدحلا رظنا] . «عاتبملا

 ا

 ال هل u ا لى نع یاسا

A 0ةتبازُحلاو ةذبانملاو ةسّم ةسمالملاو »< 

 َّنَأ» هنع هللا يضر سنأ نع ٍديمُح نع رفعج نب ليعامسإ انَدَح ٌةبيَتَق انثّدح - ۸

 .ٌرفصتو ٌرمحت :لاق ؟اهٌؤوهز ام :سنأل انلقف .َوُهْزَي ىتح ٍرُمتلا رمث عيب نع ىهت لك يبلا

 .[۲۱۹۸ : ۲۱۹۷ ۰ ۲۱۹۰ « ۱٤۸۸ :ثيدحلا رظنا] ؟(كيخأ لام ٌلحتشت مب دّرمتلا هللا عنَم نإ تيأرأ

 هلكأو ٍراَّمُجلا عيب باب

 ٍدهاجُم نع رشب يبأ نع ةناوَع وبأ انَدح ِكلملا ٍدبع نب ٌماشه يللا وبأ انثدح - ۰۹
 رجشلا نم : a ًاراکُج لكأي وهو لكي ئبنلا دنع تنك : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع

 يه :لاق « مهُثدحأ انأ اذإف « ٌةلخنلا يه لوقأ نأ ثدرأف « نمؤملا ٍلُجرلاك ة ةرجش

 .[181 1/7 ١۲ 51 :ثيدحلا رظنا] . «ةلخنلا

 ٍلايكملاو ةراجإلاو عويّبلا يف مهنيب َنوفّراعتي ام ىلع ٍراصمألا ّرمأ ىَرْجأ نم باب 0
 ةروهشملا مهبهاذَمو مهتاّين ىلع مهننُسو ٍنزَولاو

 ساب ال : دمحم نع بويأ نع باّهولا دبع لاقو . منيب مكتَّنُس : َنيِلاَزَعلل ٌحيَرش لاقو

 ِكَدلوو كيفكي ام يذُح» :دنهل ِهلك ئبنلا لاقو .ًاحبر ةقفنلل ذخأيو رشع دحأب ٌةرّضعلا
 نب هللا دبع نم ٌنسحلا ىرتكاو فوم لكَ بلك اوف ناک نمو # : ىلاعت لاقو .«فورعملاب
 ٤ رامحلا رامحلا لاقف ىرخأ ٌةرم ءاج مث ؛ةبكرف « 55 : لاق ؟مكب :لاقف ًارامح سادرم

 . مهرد فصنب هيلإ ٌثعبف ٌهَطراشُي ملو ُهَيكرف

 كلام نب سنأ نع ليوطلا ٍديمح نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدح_- ٠١
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 51١١7[. :ثيدحلا رظنا] . 0

 د ا و ا عمو ۲۱11

SS 

VIA: VII ¢ TEY «0F+ «014» 0۳0٩ › ۳۸۲0 › ٤1 : _يف هفارطأ 5ثيدحلا] ١١١ 

 . ح . ُماشه انربخأ ِريَمُت نبا انثدح قاحسإ ينثّدح -5

 ةورُع َنب ٌماشه تعمم لاق قر اغ س لا مّالس نب محم ا
 ابف ناك نمو کفیل انک نك نَم ہو » : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع عمس# هنأ هيبأ نع ُتَّدحُي
 لكأ ًاريقف ناك نإ : هلام يف ٌحلصُيو هيلع ُميِقْ ةي يذلا ميتيلا يلاو يف ثَزنأ 4 ورمل لكامل
 .[401/0 « ۲۷٠۵ : يف هافرط- ۲۲۱۲ ثيدحلا] . «فورعملاب هنم

 هكيرش نم ِكيرّشلا عیب باب -

 نع ملط اى نع يرمزلا نع زم ةيررخأ اولا لع د2 ودعم يئاحع 1۳

 ةودحلا تعقو ااف ْمَسُْي مل يلام لك يف ةعفّشلا لك هلا لوسر َلَعَج» هنع هللا يضر باج

 .[3915 ٠ ۲۲۵۷ + ۲٤۹٥ ۲٤۹٩۰ ۲۲۱۶ : يف هفارطأ-۲۲۱۳ ثيدحلا] . «ةعفش الف قرْطلا تقصو

 موسقم َريغ اعاشُم ضورغلاو ٍروُدلاو ضرألا عيب باب-۷
 نع يملا نع 0 0 ا توخ ا انثدح 9 ٤

 را ل ا

 م نع ٌماشه هبات . 5 مّسِقُي مل ام لك يف» : لاق وادي اولا ديعافدخ دد ايئَدَخ

 .ٌيرهُزلا نع قاحسإ نب نمحرلا ُدبع ٌهاور .«لام لك يف» : قازرلا دبع لاق

 ۲۲٠۳[. :ثيدحلا رظناذ

 ّيضرف هنذإ ٍريغب هيغل ًائيش ىّرتشا اذإ باب -

 ينربخ أ :لاق ٍجيَرُج ُنبا انربخأ مصاع وبأ انّثَدح ميهاربإ ْنب توق اة د د ف
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 نأ ةنالل جرحا :لاق هلك يبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم
 مهضعب لاقف : لاق .ةرخّص مهيلع ثطحناف « ِلَبَج يف اولخدف رطملا ُمُهَب هَباصأف نوشمي

 ٍناخيش ِناوَبَأ يل ناك ينإ مهلا :مهذحأ لاقف . ٌةومتاوع لمع ٍلّضفأب هلل هللا اوعدا ضعبل

 E ل « 'ىعرأف جرخآ ٌتنكف ٠ ٍناريبك

 ٌتهركف : لاق « ِنامئان امه اذإف « ُتئجف ًةليل تسبح E د

 .ٌنجفلا ملط ىتح امهبأدو يِبأَد َكلْذ لرب ملف « اجر دنع 5راا يضل « امهظقوأ ن

 : لاق . ءامسلا اهنم ىَرَن ةجزف اًنع جفاف ٌكهجو ءاغتيا َكلذ ثلعف ينأ ٌمَلعَت تنك لا

 ا ينأ ُملعَت تنك نإ مهلا :رخآلا لاقو . مهنع جرف

 ىّنح اهيف ُتيعَّسف « رانيد ةئم اهيلوعُت یتح اهنم كلذ لاَ ال : تلاقف « ًءاسنلا لجرلا تحي ام

 ءاهتکرتو تمقف ؛ هقحب الإ متاخلا ضعت الو هلل يا : تلاق اهيلجر نيب تدعق اًملف ءاهّتعمَج

 .نيّكْلّتلا مهنع َجَقَف : لاق . ةجرف اَنَع جفاف كهجَو ًءاغتبا كلذ ٌتلعف ينأ مّلعت تنك نإف

 نأ كلذ ىبأو ُئيطعأف « ٍةَرُذ نم قرب اريجأ تْرَجأتسا ينأ ُمّلعت تنك نإ هللا :رخألا لاقو

 :لاقف َءاج مث «٠ اهّيعارو ًارقب هنم ٌتيرتش ثا 'ىتح هتعرف قّرَقلا كلذ ىلإ ٌتدَّمَعَف دخان

 ٌءىِزِهتْسَتَأ :لاقف . كل اهنإف اهيعارو رقبلا كلت ىلإ قِلطنا : ت تلقف « يّقَح ينطعأ هللا دبع اي

 َءاغتبا كلذ تلعف ينأ ْمّلعَت تنك نإ ّمهّللا .كل اهّنكلو « كب ٌءىزهتسأ ام :ٌتلقف لاق ؟ىب

 ٥۹۷٤[. , 7556 , ۲۳۳۳ ‹ ۲۲۷۲ : يف هفارطأ_ 17١6 ثيدحلا] . «مهنع ُففشكف . و

 برحلا ٍلهأو نيكٍرشملا عم عيبلاو ِءارشلا باب-۹

 نع نامثع يبأ نع تا نع نامل نيم انثدح نامعّنلا وبأ انثذح 0 5<

SEکھ کک  

 oAY o YA: e]. یا باش هنم ئرتش ةشاف

 هقتعو هتبهو ّيبرحلا نم ِكولمملا ٍءارش باب- ٠

 ٌبيّهصو ٌراَمَع يبس « ٌةوعابو ٌةوملظف ارح ناكو « ٺتاک :َناملَسِل لكي ئبنلا لاقو

 ام َلَعمِهِفْذر یار اوف لأ امم قررا يف ضب لع كح لصف هاو # :ىلاعت هللا لاقو لالبو

 ۷١[. :لحنلا] كود PET هيف هَ ميا تكلم

١ . 

 ةريره يبأ نع جّرعألا نع دانزلا وبا اتدح كيش انا نالا و بأ انئدحا ۷



 اهيف ةيرق اهب َلَخَدف « ةراسب ُمالسلا هيلع ٌجيهاربإ ّرجاه» : يب ئبنلا لاق :لاق هنع ُهللا يضر

 . ءاسنلا نَسحأ نم يه ةأرماب ٌميهاربإ لخَد : ليقف  ةربابجلا َنم ٌراَبَْج وأ  كولملا نم كلم

 دک :لاقف اهيلإ جر َمث . يتخأ :لاق ؟كعَم يتلا هذه نم ٌميهاربإ اي نأ هيلإ َلَسرأف

 ا . كُريغو يريغ نمؤم نم ضرألا ىلع نإ هللاو « يتخأ ِكنأ مهتربخأ ينإف « يثيدح

 ُتنّصحأو كلوسربو كب ٌثنمآ ثك نإ مهلا : تلاقف يّلصُنوأَّضوَت ثَماقف ء اهيلإ ماقف هيلإ

 لاق : :جرعألا لاق - هلجرب ضكَر یتح طْغف .رفاكلا يلع طاس الف يجوز ىلع الإ يجرف

 لسرأف . ُهْنَلتَق يه لاقي تُم تجي نإ للا ِتلاق - لاق ةريره ابأ َّنِإ :نمحرلا دبع نب ةملَس وبأ

eلا ا  

 تالا يف لسرأفا ةا يم لاقيف تم تشي نإ هللا : تلاقف 0

 ظفار « ميهاربإ ىلإ اهوعجرأ « اناطيش الإ ىلإ متلسرأ ام شاو :لاقف ةثلاثلا يف وأ

 مدخأو رفاكلا َتَبَك هللا َّنأ تْرَعشأ :ثلاقف « مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ ْتَعَجَرَف «َرَجآ

 .]140° Y0) لأمخا”ا  cC O °Af o PYoA : يف هفارطأ-۷٠۲۲ ثيدحلا] و

 اهنأ اهنع للا يضر ةشئاع نع ةورُع نع باهش نبا نع ثلا اند ةبيتق انثّدح - 1۸

 هللا لوسر ای اذه : دعس لاقف « مالغ يف ةع نب دعو ٍصاَقَو يب ُنب دعس مخ : تلاق

 اذه : عز نب ليغ لاقو و ههبش ىلإ ظنا « ةنبا هنأ ىلإ َدِهَع ٠ صاقو يبأ نب َةبتُع يخأ نبا

 ًاهَبَش ئأرف ِهِهبَش د ىلإ لكي هللا وسر رف . هتديلو نم يبأ او قلق تلو رنا كور اا

 ةدوس ايةنم يبجتحاو « ٌرَجحلا رهاعللو شارفلل لولا دبع اي ك وه :لاقف « ةبتعب انب

 ۲٠٠۳[. : ثيدحلا رظنا] . طق ُهَدوَس هر ملف . ع

 لاق ديبأ نع ٍدعس نع ٌةبعش انّثدح ٌرَدنُغ انَثَدح راسب نب دمحم انئثدح 5 ۹

 :ٌبيهَص لاقف . دي ا: ٍبيِهَصل ةنع هللا يضر يفوع نب نمحرلا بع .

 بص انأو تقرس يكل < َكلُذ تلق ينأو اذكو اذك يل َّنأ ين وسي ام

 َّنأ ِريبرلا نب ةورغ ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيَعش انربخأ املا وبأ انثّدح - 4

 يف اهب تّنَحتأ وأ  ْتََنَحَت ُثَّنَحَتا تنك ًارومأ تيأرأ « هللا لوسر ايد : لاق هنأ ُهَرَبخُأ ٍماَرَحَنِب ميك

 :لاق :هنع هللا يضر ةيكَح لاق ؟*ج أ اهيف يل له « ٍةقّدصو ةقاتعو ةلص نم ةيلهاجلا

 ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ريخ نم كل فلس ام ىلع ٌتملسأ : لكك هللا لوسر
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 ٌعَبدُت نأ لبق ةتيملا ٍدولُج باب-١

 :لاق حلاص نع يبأ اقدح ميهاربإ نب ٌبوقعَي انثَّدَح برح نب ریز انثذح - ١

 ٌةربخأ امهنع هللا يضر سابع َنب هللا َدبعَّنأ ةَربخأ هللا دبع َنب هللا ديُِع َّنأ باهش ُنبا ينثدح

 مرح امن : لاق . ةتيم اهنإ : اولاق ؟اهباهإب متعّتمتْسا اله : لاقف ةتيَم ةاشب وم م اک للا لوسر نأ"

 ۱٤۹۲[. :ثيدحلا رظنا] . «اهلكأ

 ريزنخلا َعيب ايك يبنلا َمَّرَح :نباج لاقو .ٍريزنخلا ٍلتق باب- ۲
2Yعمس هنأ ٍبّيسملا نبا نع ٍباهش نبا ٍنع ُثيللا اننّدح ٍديعس نب يتق انئدح  

 N : ال هللا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريرُه ابأ

 لاملا ضيفيو « ةيزجلا َعّضَيو « ٌريزنخلا لثقَيو « َبيِلَّصلا رسكيف < « اطقم امكَح میرم نبا
 ۲٤۷٩ 2 ۳٤٤۸ « ۳٤٤۹٩[. : يف هفارطأ - ۲۲۲۲ ثيدحلا] . «دحأ ُهَلبقَي ال ىّبح

 .ُهُكَدو ٌعاِبُي الو « ةتيَملا ٌمحش ُباَذُي ال باب ۲۳
 ال ّيبنلا نع هنع هلا يضر ٌنباج اور

 هنآ سوواط ينربخأ :لاق ٍرانيد نب وُرمع انّثَدح ٌنايفس اننَدح ُيديَمُحلا انثّرَح - 777

 « ًانالف هللا لتاق : لاقف ارمخ عاب ًانالف نأ رمع خل : لوقي امهنع هللا يضر ساّبع نبا عمس

 اهولّمجف ُموحّشلا مهيلع ن تمرح « دوهيلا هللا لتاق :لاق لَو هللا لوسر نأ هلع ملأ

 .[7 855 : يف هفرط-۲۲۲۳ ثيدحلا] . «اهوعابف

2 

 َنب َديعس ٌُتعمس باهش نبا نع ٌسنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح لح 3 ۴

 e ل كوسر نأ ع ل يضر ةزيرخ يبا نع كسلا

N 
 نب ٍديعس نع ٌفوَع انربخأ ٍعيَرز نب ُديزَي اتثدح ٍباّهولا دبع ُنب هللا دبع انثّدح - 55

 ينإ سابع ابأ اي : : لاقف ٌلجر ُهاتأ ذإ امهنع لا يضر ساع نبا دنع تنك" : :لاق نسحلا يبأ
 َكُتَّدِحُأ ال : : ساب اّبع نبا لاقف .َريِواَصَّتلا هذه عتصأ ي ينإو « يدي ِةَعنَّص نم يتشيعَم امنإ ناسنإ

 اهيف حفني ىّتح ُهبَّذعُم هللا َّنإف ةروص َرَوَص نم :لوقي ِهّيعمَس « هلا لوسر نم ُثعمس امآلإ
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 َتيَبأ نإ كَحيَو :لاقف . هجو َرْفْضاو ةديدش ةوبَر لجرلا ابَرف .ًادبأ اهيف خفانب َسيلو « َحوْولا
 نب ديعس عمَّس : وللا دبع وبأ لاق .«ٌحوُر هيف سيل ءيش لك ؛رّجشلا اذهب كيلعف َعَتصت نأ لإ

 ۷٠[. 47. 59571 :يف هافرط_7117 0 ثيدحلا] . حاولا اذه سن نب رضا نم ةبورَع ا

 .ٍرمْخلا يف ةراجتلا ميرحت باب. 6

 رمخلا غيب ينل وح :هنع هللا يضر باج لاقو
 ةشئاع نع ٍقورْسَم نع ىحُّضلا يبأ نع شمعألا نع ةبعش اَنَّدح ملم انثّدح - فرض

 ةا فقد لاقف ياب عوبنلا م جرخ اهرخآ نع ةرقبلا ةروس ُتايآ ْثَذَرَن اّمل» اهنع هللا يضر

 7١84[. « 59 :ثيدحلا رظنا] . (ِرمَخلا يف

 ًارُخ عاب نم مثإ باب 5

 ِنب ٍليعس نع هيم م نب ليعامسإ نع ميل نب ىبحي اندح موحز نب شب ينثدح - ۷
 موي ْمِهُمصَح انآ ةثالث : هللا لاق» :ل اق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعس يبأ

 ىفوتساف ًاريجأ َرَجأتسا ٌلجرو « ُهنمث لكأف ارح عاب لجرو « ردع مث يب ىطعأ ٌلجر : ةّمايقلا

 .[۲۲۷۰ :يف هفرط 717717 ثيدحلا] . (هرجأ هطعُي ملو نم

 مهالجأ َنيِح مهيِضَرأ عيّبِب دوهيلا اك يبنلا ٍرمأ باب ۷
 ] ةريرُه يبأ نع ٌيرّبقمْلا هيف

 ٌةئيِسن ناويحلاب ِناويكلاو ٍدبَعلا عيب باب-
 ةّدَبَولاِب اهّبحاص اهيفَوُي هيلع ةنومضم ةَرعبأ ةعبرأب ًةلحار َرمع نبا ىرتشاو

 ٍنيَريعبب ريع جيِدَح نب عفار ىرتشاو . نيريعبلا ّنمًاريخ ُريعبلا نوكي دق : سابع نبا لاقو
 يف آبر ال ٍبِّيسملا نبا لاقو .هللا ءاش نإ ًاوُهَر ًادغ رخالاب ٌكيتآ :لاقو امهدحأ ٌةاطعأف

 ٍنيَريعبب ريعبب ساب ال :َنيريس نبا لاقو . لجأ ىلإ نيّتاشلاب ةاشلاو نيريعبلاب ٌريعبلا :ناويَحلا

 س وهرب عهردو

 هع هنا ضر ندتأ نع تبا نع ديز نب دامح اننّدَح ترخ نب نامل انثدخ 8

 لك يبلا ىلإ تراص مث « يبلكلا ةيحد ىلإ ثراصف ٌةيِفَّص يلا يف ناك» :لاق
 :ثيدحلا رظنا] ۳۷١ . 4876503١[.
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 ٍقيقُرلا عيب باب-۹

 ديعس ابأ ن َّنأ زيريحُم نبا ينربخأ : لاق ٌّيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح 4

 ُبيِصُن اَنِإ هللا لوسر اي : لاق ب يبنلا دنع ٌنملاج وه امنيب» هنأ هَر ربخأ ُهنع هللا يضر َيرْدُخلا

 0 ؟كلذ َنولعفت مكنإ وأ :لاقف ؟ِلزملا يف ىرت فيكف ّنامثألا تحت يَ

 . «ةجراخ يه آلإ جرحت نأ هللا بتك ٌةمست سيل اهنإف ٠ مكلذ اولعفت ال

 .[/1095 ۰ 550. ٥۲۱۰ 21174 2 70147 : ىف هفارطأ_ ۲۲۲۹ ثيدحلا]

 رّبدُملا عیب باب- ٠

 نع ِءاطع نع ليك نب ةَملَس نع ليعامسإ اَنَنَدح عيکو اندح ريم نبا انثّدح - فقري

 ۲٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . ؟َسّبَدَملا لكي ٌئيبنلا عاب» : لاق هنع هللا يضر رباج

 :لوقي امه لا ضر فا لبع نب دراج ميسور مغ نع ابف انت ٌةبيتق اند 1781

 .[1780 03714١ :ثيدحلا رظنا] . اا هللا لوسر هعاب»

YY"_ ۲َثّدح : لاق حلاص نع يبأ انثدح ُبوقعي انّندح برَح نب يهز ينثّدح-  

 اعِمَس امهنأ ٌءاربخأ امهنع هللا يضر ةريره ابأو ٍدلاخ نب َديز نأ ةربخأ هللا َديِبع نأ باهش نبا

 اهوعيب مث ؛ ءاهودلجاف ثنز نإَمن ءاهودلجا : لاق «ْنَّصحُت لو ينزت ِةَمألا نع لأي ليلا لوسر

 .[7187 :ثيدحلا رظنا] [7 778 :ثيدحلا] 1١54[. :ثيدحلا رظنا] [؟؟؟ :ثيدحلا] . (ةعبارلا وأ ةثلاثلا دعب

 نع ه4 هيبأ نع ٍديعس ع ٌثيللا ينربخأ :لاق وللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح 296 ۴

 اهانز َنّيبتف مكدحأ ُةَمأ ثَ ْتَنَز اذإ» :لوقي لَك يبنلا ُثعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ
 تَنَز نإ مث ٠ اهيلع بري الو ّدحلا اهْدِلْجَيلَف تّنز نإ مث « « اهيلع ٺي * الو َّدحلا اهذلجَيلف

 ۲۱٣۲ ۰ 237168 ۲۲٣٣۳[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «رَعش نم بحب ولو اهْعبَيْلف اهانز َنّييتف ةئلاثلا

 ؟اهئِرِبتْسَي نأ َلِبق ةيراجلاب ُرفاسُي له باب ١
 تا امهنع هللا يضر رمع نبا لاقو .اهد رشابُي وأ اهّلبقُي نأ آسأب ٌنسحلا ري ملو

 لاقو .ءارذعلا ًاربتس5ُ الو ؛ ةضيحب اهمحَر أيتسشلف تقع وأ تعيب وأ اطوت يتلا 0

 لع الإ 8 : ىلاعت هللا لاقو .جرفلا َنوُد ام لماحلا هتيراج نم َبيصُي نأ ساب ال :*
EE IE 

 نب ورمع نع نمحرلا دبع نب ٌبوقعي انّثَّدح دواد نب رافغلا دبع انثّدح _



oY عويبلا ٤-کكتاب 

 هيلع هللا حق املف « ريح كي عينلا مق : لاق ٌةنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ورمع يبأ

 -ًاسورَع تناكو اهُجوز لق دقو - طخ نب ئي ِتنب ةيفص ُلامَج هل َرَكْذ ّنصحلا
 عصمت ؛ اهب نتف تلح ءاحْوَولا َدَس انْغَلب ىّتح « اهب جرخف هسفنل ا لا وسر اهافطصاف
 ةميلو كلت ثناكف < كّلوَح ْنَم ْنذآ يو ا ور ع ا

 اهل يّوحُي كي هللا لوسر ُثيأرف :لاق « ةنيدملا ىلإ انجَرَخ مث ةيفص ىلع ةا هللا لوسر

 ىح هتبكُر ىلع اهلجر ٌةيِفَص ٌمِضَت کک ی دنع قرح هل ع ةءابعب ةءارو

 .[۲۲۲۸ ٦۱۰ ‹ ۰۹٤۷ ۰ "الا : ثيدحلا رظنا] . (تكرت

 مانصألاو ةتيّملا عيب باب- ۲

 نع حابَر يبأ نب ِءاطع نع ٍبيبح يبأ ِنب ديزي نع ثلا انّدح بيت انئّدح - ۳٢

 هللا نإ : : حتفلا ماع ةكمب وهو لوقي ال هلا لوسر عمس هنأ امهنع ُهللا يضر هللا دبع نب رباج

 ةتيملا موحش َتيأرأ هللا لوسر اي : ليقف . مانصألاو ريزنخلاو ةتيَملاو رمخلا يبوح ٌةَلوسرو

 لاق مث .مارحّوه « ال :لاقف « ٌسانلا اهب ٌحبصتسيو ُدولُجلا اهب ٌنَمدُيو نفسا اهب ىلطُي هنإف
 اولكأف ءوعاب مث ُهولَمَج اهموحش مرح امل هلا َّنإ « دوهيلا هللا َلتاق : كلذ دنع ةي هللا لوسر

 ًارباج تعمسا < ءاظع ىلإ ّبتك ديزي انتدح ديمتتلا دبع اتد :مصاع وبأ لاقو .«هتمث

 :[477 « 4797 : يف هافرط_ 7١5 ثيدحلا] . يب يبنلا نع ةنع هللا يضر

 بلكلا ٍنمث باب- ١١

 ِنب ركب يبأ نب نوع باهش نبا نع كلام انربخأ ٌفسوي نب هللا دبع انثّدح دح د ۷

 ِنمث نع ىه ةي هللا لوسر َّنأ» هنع ُهللا يضر ّيراصنألا ٍدوعسُم يبأ نع نمحرلا ٍدبع
 ٠ ٥۷١١[. 5747 ۲۲۸۲ :يف هفارطأ-۲۲۳۷ ثيدحلا] . «نهاككلا ناولحو < ارم « بلكلا

 : لاق ةفيحجج يبأ نب نوع ينربخأ : لاق ةبعش انّثَدح ٍلاهنم نب ٌجاَجَح انثّدح ۸

 لإ :لاقف « كلذ نع ُهتلأسف « ثَرِيكف همجاحمب َرَمأف ًاماّجح رشا نبأ ٌتيأر»

 ةمشاولا َنعلو « ٍةَمألا بشكو « بلكلا ٍنمثو « ملا ٍنمث نع ىهت ةا لوسر

 .[7085 :ثيدحلا رظنا] . لا علو« ةلكوفو انكلا لاو ةه فاو
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٥ oملسلا باتک۔ ٤ 
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 ملّسلا باتک-٥

 مولعَم ليك يف ملّسلا باب - ١

 نع حيجن يبأ نبا انربخأ َةْيَلُع نب ليعامسإ انربخأ ةرارز نب وُرمع ينثّدح - ۳4
 ا هل هلا لوسر مدق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍلاهنولا يبأ نع ٍريثَك ٍنب هللا دبع
 - ليعامسإ كش « ةثالث وأ ٍنيَماع لاق وأ - نيَماعلاو ماعلا ِرمّثلا يف َنوُفِلْسُي ٌسانلاو ةنيدملا

 .«مولعم زوو مولعم ليگ يف ْفِلْسُملف رمت يف لس ن : لاقف

 . «مولعم ٍنزوو مولعم ليک يف» . . . اذهب حجت يبأ ٍنبا نع ليعامسإ انربخأ دمحم انئدح

 .[7701“ « ۲۲۲۱ « 515٠١ :يف هفارطأ_ 77129 ثيدحلا]

 جوع زو يف نا باكرا
Y4نع ٍريثك نب هللا دبع نع حيجَت يبأ نبا انربخأ َةنييُع نبا انربخأ ٌةقَدَص انثّدح -  

 ِرْمَّلاِب َنوُفِلْسُي مهو َةنيدملا ةا ئبنلا مِدَق» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع لاهنولا يبأ
 .«مولعم لجأ ىلإ مولعم ِنزوو مولعم ليك يفف ءيش يف فلسأ نم :لاقف « تالثلاو ٍنيّتنّسلا

 ىلإ مولعم ليگ يف فِلسيلف» :لاقو حيجت يبأ نبا ينّدح : لاق نايف اننّدح مولع انئّدح

 .[۲۲۳۹ :ثيدحلا رظنا] ,ك مولعم ٍلَجأ

 ٍلاهنملا يبأ نع ريثك ِنب هللا دبع نع حيجت يبأ نبا نع ُنايفس انّّدح بيت انثّدح - ۲41

 مولعم ليک يف :لاقو . . . هلل خيبلا مق : لوقي امهنع هللا يضر سابع َّنبا ُتعمس لاق
 ال ولعم ٍنزوو

E Eانّدَّدح ىيحي انَّّدحو .ٍدلاجُملا يبأ ن نبا نع ةبعش انّثَّدح ِديِلَولا وب  
 دمحم ينربخأ : لاق ةبعش اَنَئَدح َرمُع نب صفح انثدح ٍدلاجُملا يبأ نب ٍدمح نع ًةبعش نع ٌعيكَو
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 . كلذ لم لاقف یر با ٌتلأسو . (ٍرْمتلاو ِبييبّولاو ِريعّشلاو هيا 9

 .[1104 ١ 7114 :يف هافرط_ 1757 ثيدحلا] .[15580 « 7745 : يف هافرط_ 7747 ثيدحلا]

 لصأ ُهَدنع سيل نّم ىلإ ملّسلا باب

 انئَدح عينابيشلا انَدح ٍدحاولا ُدبع انّنّدح َليعامسإ نب ئسوم انئّدح 17174500

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع ىلإ ةدرُب وبأو داّدش نب هللا ٌدبع ينثعب» :لاق دلاجُملا يبأ نب دمحم

 ؟ةطنحلا يف َنوُفِلْسُي لكي بتلا ِدهع يف لكي ربنا ُباحصأ ناك له ُهَّلَس : الاقف امهنع هللا يضر

 ٍلَجأ ىلإ مولعم ليک يف ِتي يا ايام ار معلا و محلا ردا ا ا

 ٍنمحر لا دبع ىلإ يناثعب مث . كّلُذ نع مهلأسن انك ام : لاق ؟هدنع ُهلصأ ناك نم ىلإ :ٌتلق ة .مولعم

 مهلأسن ملو « لكي يبنلا دهع ىلع َنوُفِلسُم هلي ئبنلا ٌباحصأ ناك : لاقف « هتلأسف ىَّرْبَأ نبا

 .[77 47 :ثيدحلا رظنا][1755 :ثيدحلا] .[7757 :ثيدحلا رظنا][7744 :ثيدحلا] . «ال مأ ٌثرَح مهلا

 :لاقو اذهب ٍدلاجُم يبأ نب دمحم نع َينابيَّشلا نع هللا دبع نب ٌدلاخ انثَّدح قاحسإ انئّدح

 :لاقو ةئابيشلا اتد نايفس نع ديلولا نب هللا دبع لاقو .«ريعشلاو ةطنحلا يف مهلستف»

 . (بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلا يف» : لاقو ٌينابيشلا نع ٌديِرَج انثّدح ةبيتق اننَّدح «تيزلاو»

 : لاق َيئاطلا ّيرتخَبلا ابأ ٌتعمس :لاق ومع انربخأ ٌةبعش انثَّدح مدآ انثّدح دح 90 ۹

 يللا عيت نع ل را هت : لاقف لخّللا يف مّلَّسلا نع امهنع هللا يضر سابع َنبا ثلأس»

 یتح : : هيناج ىلإ ٌلجر لاق ؟نزوُي ٍءيش يو :لجر لاقف .نزوُي ىتحو ُهنم لكؤي ىتح

 هللا يضر سابع َنبا ٌتعمس : يرتخبلا وبأ لاق ورمع نع ةبعش انثدح اخي لاق را

 175١[. « ۲۲۲۸ :يف هافرط_ 7747 ثيدحلا] . هلثم ذيب ئيبنلا ىهت» امهنع

 ٍلْخّنلا يف مّلّسلا باب - ٤

TEVتا لاق ّيرتختبلا يبأ نع ورمع نع ٌةبعش انثّدح ٍديِلَولا وبأ انثّدح - 7758  

 نعو « حص ىتح لخلا عيب نع هن : لاقف لختلا يف مّلَسلا نع امهنع هللا يضر َرمع نبا

 عيب نع كَ خوبنلا هت : لاقف لخنلا يف ِمّلّسلا ٍنع ساع َنبا ُتلأسو .زجانب ًءاسن قرولا عيب

es Sl 

 .177145 :ثيدحلا رظنا][۸٤۲۲ : ثيدحلا] .[۲۱۹۹ ۰ ۲۱۹۲ ‹ ۲۱۸۳ 21545 :ثیدحلارظنا]



o۳ملسلا بانك ٦ 

Yo’ - 4مع انثادح -  Eيرتختلا  

 نع ا ئینلا یھت : لاقف سابع نبا كاد ا

 :4 رز تح“ هدنع لجر لاق ؟ُنَروُي امو : تلق . َنّروي ىّتحو لكي وأ لکی یتح لخنلا عيب

 ۱٤۸7 ‹ ۲۱۸۳ ۲۱۹٤ ۰ ۲۱۹۹ ۲۲٤۷[. :ثيدحلا رظنا 1۲۹ : ٹيذخحلا]

 ۲۲٤۸[. 217171545 :ثيدحلا رظنا][۲۲۰۰ : ثيدحلا]

 مّلّسلا يف ٍليفكلا باب- ٥

Y1نع ٍدوْسألا نع ميهاربإ نع شمعألا انثَدح ىلعي انتدح ماس نب دمحم ينثّدح -  

 ةل ًاعرد ةَنَهرو « ةئيسّتب ئدوهي نم ًاماعط ةي هللا لوسر ىرتشا» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 YY CTA] 54 :ثيدحلا رظنا] . «ديدح نم

 ملّسلا يف ٍنهّولا باب- 1

 دنع انَرَكاَذَت١ :لاق شمعألا انَّدح ٍدحاولا ٌدبع اننَّدح بوبحم ْنب دمحم ينئّدح -“ ۲
 ىرّتشا لي ىبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٌدوسألا ينئّدح١ : لاقف فلسا يف ّنهّولا ميهاربإ

 . «ديدَح نم ًاعرد هنم َنُهَّتراو ¢ مولعم لجأ ىلإ ًاماعط ٌيِدوهَي نم

 .[1؟١01 7751١1595 548-05 : ثيدحلا رظنا]

 دوُسألاو نسحلاو ٍديعس وبأو سابع نبا لاق هبو « مولعم ٍلجأ ىلإ 0 باب

 س نیز ف كلذ

 yT U ع ب عندو

 لاقو ا م لاف توا كارا

 YT YY’ cC] 599: ا

 َينابيَّشلا ناميلس نع نايف انربخأ هلل دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمع انثّدح 710014



 oV ملسلا باتك "©

 ىز نب نطحرلا ٍدبع ىلإ ٍداَدش ُنب هللا دبع ةدرُب وبأ ينلسرأ» : لاق ٍدلاَجُم يبأ نب دمحم نع

 ‹ لك هللا لوسر حم مناغملا ُبيِصُن اتك : الاقف فّلَسلا نع امهُتلأَسف ئفوأ يبأ نب هللا ٍدبعو

٠ aesلاق .' ىمَسُم ٍلَجأ ىلإ ِتيِّزلاو ريعشلاو ةطنحلا يف مهمل  

 .«كلذ نع مهلأسُن انك ام : الاق ؟عرز مهل ْنكَي مل ْؤأ « ٌعرَر مهل ناكأ : تلق

 ۲۲٤٤[. . 3757 : ثيدحلا رظنا][۲۲۰ ٤ : ثيدحلا]

 ۲۲٤١[. 2 7757 : ثيدحلا رظنا][75706 : ثيدحلا]

 ٌةقانلا َجّتنُت نأ ىلإ مّلّسلا باب- ۸

 هنع هللا يضر وللا دبع نع عفان نع ةيريَوُج انربخأ ليعامسإ نب ئسوم ينثّدح ۲۲0٦
 جتنت نأ ىلإ : عفان ُهَرَّسف . «هنع الب ئربنلا 'ئهنف « ةلبَحل 4 | ٍلبَح ىلإ روزجلا َنوعَيابَتَي اوناك» : لاق ےس کپ 7

 ۲٠٤۳[. :ثيدحلا رظنا] . اهنطب يف ام ٌةقانلا

 ف ادي ان



aةعفشلا باتك - 5  

 ا ا

 ةعفشل اباتك_ "5

 ةعفش الف ُدودحلا ِتَعَقَو اذإف , مَسْقُي مل اميف ةعْفشلا باب- ١

 نب ةَملَس يبأ نع ٌيرهُزلا نع ُدِمْعَم انّئَّدح ٍدحاولا دبع انّثَّدح ٌدَّدسم انئّدح - ۷
 مل ام لك يف ةعفشلاب لكي ئيبنلا اىضق» : لاق امهنع هللا يضرولا ٍدبع نب رباج نع ٍنْمحرلا دبع

 .[؟5؟4١ 2717517 :ثيدحلا رظنا] ٠ «ًةعفش الف قرطلا ٍتَقِرصو ُدودُحلا ِتعقو اذإف « مَسْفُي

 عيبلا لبق اهبحاص ىلع ٍةعفشلا ٍضْرَع باب- ۲
 هل ةعفش الف عيبلا لبق هل َّنِذأ اذإ :ُمَكحلا لاقو

 هل ةعفش الف اهرَّيغُي ال ٌدهاش وهو هّتعفش تعيب نَم :ٌيبعُشلا لاقو

 نع َةرَسْيَم نب ميهاربإ ينربخأ جيرج نبا انربخأ ميهاربإ نب ئيكملا انثدح _ ۸
 هدي عضوف َةمَرْخَم نب ُرَوْسِملا ءاجف صاقو يبأ نب ٍدعس ىلع ُتفقَو» : لاق ِديرَّشلا نب ورمع

 E قي تادنسالا لاقف كي يبنلا 'ىلوُم عفار وبأ ءاج ذإ « يبكنم ىّدحإ ىلع

 ىلع كديزأ ال هللاو : دعس لاقف . امهّتعاتبتل هللاو :ُدَوسِمْلا لاقف .امهعاتبأ ام هللاو :ٌّدعس لاقف

 ينأ الولو « رانيد ةئمسمَح اهب ُتيِطعُأ دقل : مقار وبأ لاق : ةعطقت. وأ ةه قالا ةعيرأ

 ةه ام طعأ انأو الآ ةعبراب اهكتبطخأ اهدي حا الا : لوقي ةي يبنلا ثعمس

 ]3۹۸1 ¢ 3۹۸° ¢ 1۹۷A تقهلال A . (ُهاّيِإ اهاطغأف < رانيد

 ؟ُتّرقأ راوجلا يأ ب باب۳

e 

 : لاق ؟يدهأ ا لال E SEN نع هللا دبع
 ٠٠۲١[. « 5094 : يف هافرط ۲۲۰۹ ثيدحلا] ٠ . «ًاباب كنم امهبّرق أ ىلإ

 كك ډې ل



 o۳۹ 1 ةراحالا ناك

 ةراجإلا باتك-۷

 «نيمألا یول َتَرَجْسَتَسَ نم َريَح كرِإ » :ىلاعت هللا لوقو .حلاصلا ٍلُجرلا راجئتسا باب- ١ 7 مه سال ساس 2

 هّدارأ نَم لمعتسي مل نمو « ُنيمألا ُنِزاخلاو

 ةدرُب وبأ يّدَج ينربخ لق ارا يبا لك اس ادد ارب يي اوم ۰
 يّدؤُي يذلا ُنيمألا نِزاخلا» : لَك خوبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيرعشألا ئسوم يبأ هيبأ نع

 O رنا «نيقّدصتملا دحأ ةّسفن ا ام

 انثّدح لاله ُب ُديمُح ينثّدح : لاق ٍدلاخ نب رق نع بحي انَثّدح ٌدّدسم انئّدح - ضل

 «َنييرعشألا ّنم ِنالُجر ىعسو لو ءوبنلا ىلإ ٌتلبقأ» : لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ نع ةدرُب وبأ

 . «ٌةَدارأ نم انلمع ىلع لوعتسن- ال وأ -نل :لاقف . لمعلا ٍنابْلطي امهنأ ٌتملع ام :ٌتلقف
 تر هد دولا ا ل TIT اللا ا لا أ اا : يف هفارطأ 9 ۱ ااا

.[VIVY « V\0V 

 اا ع ی تايد
SS EY 

 َتنأو :ةباحصأ لاقف . متْعلا ىَعَر الإ اين هللا تع ثعَب ام» : لاق ب يبنلا نع ُهنع هللا يضر

 .«ةكم لهأل طيرارق ىلع اهاعرأ تنك « معن : لاقف

 « ةرورضلا دنع َنيكرشملا ٍراجئتسا باب
 َرِبيخ َدوهَي هلك ٌيبنلا َلماعو مالسإلا لهآ دَجوي مل اذإ وأ

 را ب ةورغ نع ٌيِرهزلا نع ٍرَمْعَم نع ٌماشه انربخأ 'ئسوم ُنِ ميهاربإ ينثدح

 نب دبع ينب نم مث ٍليذلا ين , نم الجر ركب وبأو لَك ئيبنلا رَجأتساو» اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 نب يصاعلا لآ يف ٍفّلِح َنيِمي َسمَع دق - ةيادهلاب ٌرهاملا : تيّرخلا - ًاتيّرخ ًايداه يدع



 ةراجإلا باتك 0 ٤ /1” 

 دعب روث راغ ةادعاوو ¢ امهيتلحار هيلإ اعقدف 2 ٌةانمأف ¢ ٍشيرق ٍراَفك نيد ىلع وهو ¢ لئاو
 و

 ا ني اق امهشم و ووا ج اهيضاعارب اا ايل ثالث

 EYA » طا :(لعاسلا ر ور ةكم لقا ا ا ا

 راج - ةذس دعب وأ ٍرهش دعب وأ - مايأ ةثالث دعب ُهل َلَمعَيل ًاريجأ َرَجأتسا اذإ باب - ٤

 ُلَجألا ًءاج اذإ ٌهاطَرتشا يذلا امهطرش ىلع امُهو

 نب ةورغ ينربخأف : باهش نبا لاق ٍليَُع نع ُثَّللا انّئّدح ړیکُب نب ب دع
 الجر ركب وبأو كيلا لوسر َرَجاتساو» : تلاق لك يبنلا جور اهنع هلا يضر ةشئاع نأ ريل

 راغ ةادعاوو ¢ امهيتلجار هيلإ اعفَدف ¢ ِشيَرق ٍراَفك نيد ىلع رهو اتيرخ ايداه ٍليّدلا ينب نم

 .[17517 « ۲۱۳۸ « ٤۷٩ :ثيدحلا رظنا] . «ثالث حص امهيتلحارب امُاتاف ٠ « ٍلايَل ثالث دعب روت

 وزغلا يف ٍريجألا بابه

 : لاق جيرج نبا انربخأ ةّيلع نب ب ليعامسإ انثَدح ميهاربإ نب ٌبوقعي ينثذح 2-26

 الب عبنلا عم ُتوّرَع» : لاق هنع هلا يضر َةْيمأ نب ىلعي نع ىلعي نب َناوْفَص نع ءاطع ينربخأ

 ل ل ل مل ل

 َرَدهُأف « لو ينلا ىلإ قلطناف « ثطقسف ةت هتک د دل ةعيصإ عراف « هبحاص عبصإ امهُدحأ

 .«لحفلا ٌمّضقي امك :لاق ةّيسحأ : لاق ؟اهُمّضقت كيف يف ةحبصإ عدي : لاقو ُهتّينث

 ۱۸٤۸[. :ثيدحلا رظنا]

 نأ» ةفّصلا هذه لثمب ِهّدَج نع ةكيلُم يبأ نب هللا دبع يّنّدحو : : جيَرج نبا لاق - ۲“

 رھ ع

 . (هنع هللا ئىضر ركب وبأ اهرّدهأف « هن ردنأف لجَر دی ضع الجر

 لمعلا نّيِبُي ملو « َلَجألا هل َنّيبف ًاريجأ َرَجأتسا اذإ باب - ٦

 ري رورو 6 مد وو هم نيكه سا 5

 ليڪو لوقت ام لع ُهللأَو # : هلوق ىلإ - یتا ىدحإ كلحكتأ ن
 ER ا

 راج ضقنَي نأ ُديِرُي ًاطئاح َميِقُي نأ ىلع ًاريجأ َرَجأتسا اذإ باب -۷
 7 5 00 2 و fe < و و 2 و 6

 : لاق مهّربخأ جيرج نبا نأ فسوي نب ماشه انربخأ ئسوم نب ميهاربإ ينثدح - ۷

 1 و عو ر ہو و 2 ۽ 50

 - هيحاص ىلع امهّدحأ ٌديِزَي - ريبُج نب ٍديعس نع رانيد نب وُرمعو ٍملسُم نب ىلعي ينربخأ



 6:١ ةراجإلا باتك  ”ا/

 ينئّدح امهنع هللا يضر ساع نبا يل لاق :لاق ٍديعس نع ُهْن هثذحُي ةتعمس دق :لاق امهُريغو

 ٌديعس لاق .2ٌّضَقنَي نأ ُديِرُي ًارادج ادّجّوف اقلطناف» : لكي هللا لوسر لاق» : لاق بعك نب بأ

 ول9 .ماقتساف هدب هَحَسمف :لاق ًاديعس تبيح : ىَلعَي لاق .ماقتساف دي عفرو « اذكه وديب
200 7 

 .[117 ۷۸ 20/4 :ثيدحلا رظنا] . «ٌةلكأن ”جأ : ٌديعس لاق . ارجاع َتْذَحَتَل ٌتّنِش

 ٍراهنلا فصن ىلإ ةراجإلا باب- 8

 هللا يضر َرمُع نبا نع عفان نع َبوُيَأ نع ٌداَمَح انّنَّدح ٍبرَح نب ناميلس انثّدح - ۸
 0 :لاقف َءارَجَأ جاتسا ٍلُجَر لمك نيتاتكلا ٍلهأ لكم مکن : لاق اب يبنلا ٍنع امهنع

 نم يل لمعي نم : لاق مث . ٌدوهيلا ِتَّلوَعف ؟طاريق ىلع راهنلا فصن ىلإ ةودغ نم يل ُلَمعَي

E N Rdرصعلا ّنم يل لمعي نم :  

 رثكأ ان ام : اولاقف ىراصّلاو ةوهيا تضف. مه متنأف ؟نيطاريق ىلع ٌسسمشلا بيغَت ت نأ ىلإ

 نم هيتوأ يلصق كلذف :لاق .ال :اولاق ؟ مكن نه: گص له : لاق ؟ءاطع َلقأو ٌدامع
 ٠٥۷[. :ثيدحلا رظنا] . «ٌءاشأ

 رصعلا ٍةالَّص ىلإ ةراجإلا باب- 4

 ىلوَم ٍرانيد نب هللا ٍدبع نع كلام ينئّدح : لاق سيوا يبأ نب ليعامسإ انئّدح - 4

 E لاق كيسا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع نب للا دبع نع رمع ِنب هللا ٍدبع

 ىلع راهنلا فصن ىلإ يل لمعي نم 7 :لاقف ًالاّمع لّمعتسا ٍلُجرك ىراصّتلاو ُدوهيلاو مك

 الا ل ل لع و ل ا ل

Smتبضغف  

 ؟ًائيش مكّقح نم مكّيملَظ له : لاق « ًءاطع ٌلقأو ًالمع ذثكأ نحن واق ییا ڈرا

 . 1۲۲۹۸ « 00۷ :ثیدحلا رظنا] . «اشأ نَم هبتوأ يلضف كلف : لاق .ال :اولاق

 ٍريجألا رجأ َعْنَم نَم مثإ باب ٠

 00 ةكمأ ٠ نب ليعامسإ نع ميلس نب ىيحَي ينئّدح : لاق ٍدمحم نب ٌفّسوي انثّدح - ؟ ا

 الث : ىلاعت ُهللا لاق» : لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعس يبأ نب ٍديعس

 0 2 هتمث لكأف ارح عاب لجرو 5 رَدَع مث يب ىطعأ لجر : ةمايقلا موي مهُمصخ

 .[۲۲۲۷ :ثيدحلا رظنا] . «هرجأ هطعُي ملو ٌهنم ئىفوتْساف ًاريجأ



o۲ةراجإلا باتك "ا  

 ليللا ىلإ رصعلا نم ةراجإلا باب-١

 رم نأ نع در یا ع ع ا و ا ی انة ۷1

 ًاموق رجأتسا لجر ٍلّثمك ىّراصّتلاو دوهيلاو َنيملسملا ماا : : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر

 :SY اا را ا « مولعم رجأ ىلع ٍليللا ىلإ ًاموي ًالمع هل َنولمعي

 مكلمع ةيقب اوليكأ « اولَعْفَت ال : مهل لاقف .لطاب انلمع امو انل تطَرش يذلا َكرجأ ىلإ انل
 اذه مكموي ةّيقب اولوكأ :لاقف مهّدعب َنيِرَحآ َرَجأتساو « اوكرتو اوبأف ‹ ًالماك مكرجأ اوذُحو

 كل :اولاق رصعلا ةالص ُنيح ناك اذإ ىتح ءاولمعف رجألا نم مهل ٌتْطَرَُش يذلا مكلو
 يقب ام َّنِإف مكلمع َةّيقب اولمكأ : مهل لاقف . هيف انل َتلعَج يذلا ٌرجألا كلو « لطاب انلوع ام
 مهموي ةيقب اولوعف < مهموي ةيقب هل اولّمعي نأ ًاموق رجأتساف « اوبأف « ٌريسي يش راهنلا َنم

 اذه نم اولبق ام لثمو مهتم َكلذف « امهيلك ٍنيقيرفلا َرجأ اولمكتساو « ٌسسمشلا ٍتباغ ىتح

 .[508 :ثيدحلا رظنا] . «رونلا

 ١١ هّرجأ كَرتف ًاريجأ َرِجأتسا ٍنَم باب- «

 لضفتساف ِهِريغ لام يف لمع نَم وأ دازف ٌنحأتسملا هيف َلمعف

 نأ هلل هللا دبع نب ملاس يَنَدح ّيرِهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ اميلا وبأ انئّدح دح 3 ۲

 نمم طهر ٌةثالث َقلطنا» : لوقي هَ هلل هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر َرمع َنب هللا دبع

 مهيلع ْثَّدسف لبجلا نم ةرخص ْتَرَّدحناف « هولَخّدف راغ ىلإ تيبملا اًوَوأ ىّبح مكلبق ناك .

 لجر لاقف . مكلامعأ حلاصب هللا اوعذت نأ الإ: ةرْخَّصلا هذه نم مكيجنُي ال هنإ : 0

 يف يب اىأنف « ًالام الو ًالهأ امهّلبق ُقغأ ال ٌتنكو « ٍناريبك ٍناخيش ٍناوبأ يل ناك َمهّللا : مهنم

 E E تح مشا دوب ديت ا

 0 ا « الام وأ ًالهأ امهلبق قيغأ نأ ُتهركف

 e ع ير اولا

 ۽ ينم ثا اهيفت نع اهداف ۽ لإ سانا بحأ تناك مع دب يل تناك مهل :رخآلا

 SS ا ا ا و

esاا و 000 0  



 0 e ل ا

 تح زجل ٹر تو هل ذل رت حاد لي «مصرجأ معان رعأ ثرجأتس

 رت املك : 0 MLE ا 27

 ا كلم تح نت ةمللا ايش هم زت مف ةع لهدا « كلب ىزهتسأ ۷

 101818 تيدا را وشي ارج شف ةرغضلا تكتفناق هيف نحن ام اتع ٌجرفاف كهجَو

 oll ا وير ولا

 سد م ياو سام  لماحتت قوسلا ىلإ

 ١510[. :ثيدحلا رظنا]

 ةرّسمّسلا رجأ باب- ٤

 ساب ال : سابع نبا لاقو .ًاسأب راسمّسلا رجأب ْنّسِحلاو ٌميهاربإو ٌءاطعو َنيريس نبا َرَي ملو

 امف « اذكب ُهْعِب لاق اذإ : ّنيريس نبا لاقو .كل وهف اذكو اذك ىلع داز امف « بوثلا اذه عب لوقي نأ

 .«مهطورش دنع ّنوملسملا» : لي ئئبنلا لاقو .هب سأب الف « َكئيِبو ينيب وأ كلف حبر نم ناك

 نع هيبأ نع سوُواط نبا نع ٌرِمْعَم انئَّدح دحاولا دبع انئّدح ٌدَّدسم انثّدح لح ۷۴

 .دابل ٌرضاح عيبَي الو 2 نابكولا ىّقَلَتُي نأ ا ئئبنلا لهت» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 .«راسمس ل ٌنوكي ال : لاق ؟دابل رضاح يبي ال ةلوق ام « سابع َنب اي : تلق

 :ثيدحلا رظنا] ۲۱١۸ « ۲۱١۳[.

 ؟برحلا ضرأ يف ِكِرْسُم نم ٌهّسفن لجرلا ٌرِحاْؤُي له باب- 6

 ٍقورسُم نع ملسُم نع شمعألا اّنَّدح يبأ انَنَّدح ٍصْفَح نب مع انثّدح - 7”

 يل عمتجاف « ٍلئاو نب صاعلل ٌتلمعف « انيق اجر تنك : لاق ُهنع هلا يضر باخ اَنَّدح

 ىلا ثلَقف < ٍدَّمحمب َرْمكَت ىّتح ٌكيضقأ ال هللاو ال : لاقف ٌءاضاقتأ ةتيتأف « ٌةذنع

 مث يل نوکیس ناف : :لاق . معن : تلق ؟ٹوعبَم مث ُتّيمل ينإو :لاق .الف تعبت مث توم



 ةراجإلا باتك "ا 0٤
 رۋ م

 الام وأ لابو اتا رفكص ىلا تيرم :ىلاعت هللا َلّرنأف . كيضقأف « ٌدلوو لام

 ]۲ ٩۱ :ثيدحلا رظنا] . لوو

 باتكلا ةحتافب برعلا ٍءايحأ ىلع ةيقْرلا يف ئطعُي ام باب- 1

 :عيبعَّشلا لاقو هللا ُباتك ًارجأ هيلع متذخأ ام ٌقحأ» : لك يبنلا نع سابع نبا لاقو

 ملعملا َرجأ ةركًادحأ عمسأ مل : مكحلا لاقو . هلبقيلف ائيش ئطعُي نأ لإ « مّلعملا طرتشي ال

 . اسأب ِماَسَقلا رجأب نيريس ْنبا ري ملو . ةرّشع مهارد ٌنسحلا ىطعأو

 ٍصْرَخلا ىلع َنوطْعُي اوناكو « ٍمُكُحلا يف ةوشّرلا تحّشلا لاقي ناك :لاقو

 ٍديعس يبأ نع ٍلكوتملا يبأ نع رشي يبأ نع ةناوَع وبأ انئَّدح ِنامعُنلا وبأ انئّدح ۷٦

 يح ىلع اولن یتح < اهورفاس ٍةرْفَس يف ل يبنلا باحصأ نم ٌرفن قلطنا» : لاق هنع هللا يضر
 لکب هل اوَعَسف < . يحلا كلذ ديس علف « مهوفّيضُي نأ اوُبأف مهوفاضتساف برعلا ءايحأ نم

 دنع دوي نأ ُهلعل اولن َنيذلا طولا ِءالؤه ميت ول : مهضعب لاقف . ءيش هعفني ال « ِءيش

 « هُعفنَي ال ءيش لكب هل انيعسو « عَ انيس َّنإ طهتلا اھا اي : اولاقف مهؤتأف .ءيش مهضعب

 قل فاو ْنِكلو ٠ يقرأل ينإ ءوللاو معن : مهضعب لاقف ؟ءيش نم مكنم ٍدحأ دنع لهف

 ّنم عيطق ىلع مهوحلاصف . ًالعج انل اولعجت تح مكل قارب انأ امف « انوفّيضُت ملف مكانفّضتسا

 « اقع نم طش امئأكف .4تيملدعلا بر هل دملا » :ًارقيو هيلع ٌلِفتي قلطناف . منغلا

 : مهضعب لاقف .هيلع مهوحّلاص يذلا ُمهَلعُج مهوفوأف : لاق . ةبلق هب امو يشمي قلطناف

 .انرُمأي ام َرظنتف ناك يذلا هل َرُكذنف هلو عيبنلا يتأن ىتح اولعفت ال : ىَقَر يذلا لاقف .اومسقا

 « متبصأ دق :لاق مث ؟ةيقُر اهنأ ٌكيِردُي امو :لاقف « هل اوركّذف كك هللا لوسر ىلع اومدقف'

 . الك ئربنلا كجضف « ًامهَّس مكعم يل اوبرضاو اومسقا

 .اذهب . . . لّكوتملا ابأ ٌتعمس رش وبأ انثَّدح : ٌةبعش لاقو للا دبع وبأ لاق

 ٥۰۰۷ « ٥۷۳٩ « ٥۷٤۹[. : يف هفارطأ_ 7717/5 ثيدحلا]

 ِءامإلا بئارض ٍُهاعتو « ٍدبعلا ةبيرض باب ١١

YYيضر كلام نب سنأ نع ٍليوطلا ٍديمُح نع ُنايِفُس انَثَّدح َفّسوي نب دمحم انثّدح-  

 ةيلاوم َمّلكو « ماعط نم ِنيَعاص وأ عاصب هل َرمأف ال بنا َةيْيَص وبأ محا : لاق هنع هللا

 LN oY :ثيدحلا رظنا] . ترض وأ دلع قرع ففخف



 9 ا ةراجإلا باتك-۷

 ماّجحلا جارخ باب-۸
 نبا ِنع هيبأ نع سوُواط نبا ea انا لصاسا ن وسوم انثدح _ ۸

 . (هرجأ ماجحلا ىطعأو ةي وبلا مَجَتْحا» : لاق امهنع هللا يضر ساّبع

AAD 1۹۳۸ 2522 

 هللا يضر ساّبع نبا نع ةمركع نع ٍدلاخ نع عبَرُز نب ديزي انثَدح ٌدّدسُم انئّدح _ ۲۷۹

 ˆ ,ههطْغُي مل ةيهارك ملع ولو « ٌةَرجأ ماًجحلا 'ىطعأو لكي ئبنلا َمجتْحا» : لاق امهنع

 .[۲۲۷۸ ۰ ۲۱۰۳ ۰۱۹۳۹ ۰ ۱۹۳۸ ۰ ۱۸۳۰ :ثيدحلا رظنا]

YAهنع هللا يضر ًاسنأ ٌتعمس : لاق ٍرماع ِنِب ورمع نع ٌرعْسِم اندَدح ميم وبأ انئّدح _  

 .[۲۲۷۷ ۰۲۲۱۰ ۰۲۱۰۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «هرجأ ًادحأ خلظي نكي ملو فجتحي لَو ئبنلا ناك : لوقي

 ٍهجارَخ نم ةنع اوفُفحُي نا دبَكلا يلاوَم ملك نم باب - ۱۹

 : لاق هنع للا يضر كلام نب سنأ نع ليوطلا ٍديمُح نع ُةبعش اَنثَدح مآ انئدح _ ۲۸۱

 هيف مّلكو « نيّدُم وأ دم وأ « ٍنيَعاص وأ عاصب هل رمو ُهمَج ةمَجَحف ًاماّجبح امالغ يي ئيبنلا اعذ»

 .[۲۲۸۰ 71 الال 751١7 771١ :ثيدحلا رظنا] ٠ . ادتبيرض نم ففخف

 ٍةيْنغُملاو ةحئانلا رجأ ٌميهاربإ ةركو .ءامإلاو ّيغَّبلا بسك باب ١

 ههر سو ايدل يأ ضرع أوه انصح ندرأ نإ يالا لع کی ف أ امركم الو :  ىلاعت هللا لوقو

 . مكءامإ : مكتايتف :دهاجم لاقو . ي ا هاا ٍدَحب نم هَ َنِإَ

YYAYِنب نحر لا ٍدبع نب ركب يبأ نع باهش نبا نع كلام نع ٍديعس نب بيق انثّدح _  

 نمث نع ىه ال هللا لوسر َّنأ» هنع هللا يضر خراصنألا ووم م يبأ نع ماشه نب ٍثراحلا

 YTV] : ثيدحلا رظنا] ٠ .«نهاكلا ٍناولَحو « ّيغَبلا رهمو « ب بلكلا

YAYنع مزاح يبأ نع ٌةداحج نب دمحم نع ٌةبعش اَنَّدح جيهاربإ نب ملاش انثّدح  

 ٥۳٤۸[. : يف هفرط ۲۲۸۳ ثيدحلا] ٠ «ءامإلا بسك نع ةا بنا ىهت» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 لْحَفلا ٍبْسَع باب - ۲١

 نع مكحلا نب يلع نع ميهاربإ ْنب : ليعامس]و كزاولا دبع ادخن ددم اح 21

 . «لحفلا بشع نع ةي ئبنلا ىهت» : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان



oةراجإلا باتک- ۷  

 امهُدحأ تامف ًاضرأ َرَجأتسا اذإ باب ۲

 سايإو نسحلاو مكحلا لاقو . لجألا مامت ىلإ ٌهوِجِرْخُي نأ هلهأل سيل :َنيريس نبا لاقو

 َناكف رطشلاب ريح كك ئبنلا ىطعأ :َرمع نبا لاقو .اهِلَجأ ىلإ ةراجإلا يضمت : ةيواعم نبا
 ادّدج َرمعو ركب ابأ َّنأ زكذُي ملو < رمع ٍةقالخ نم اردو ركب يبأو كي بنل دهع ىلع كلذ

 للك بتلا ضيق انهي ةراخألا

 ل ا ع اعل كد روب دا ل
 .اهنم جرحي ام ٌرطش مهلو اهوعرزيو اهولّمعي نأ دوهيلا َربيَح كك هللا لوسر ئطعأ» :لاق هنع

 . «ةظفحأ ال عفان ُهاَمَس ٍءيش ىلع ىرك تناك عرازملا َّنأ ُهَثّدَح رمع نبا نأو

[EYA 167 15١17444 51724 731 ۲۳۲۹ › ۲۸ : _يف هفارطأ 7١186 [ثيدحلا 

 هللا ٌديِبع لاقو . ؛عرازملا ءار نع ىه لي جيبنلا نأ تح ٍحِبدَح نب فار َنأو -5

 YVYY o TYEE] ل يف هفارطأ_ ۲۲۸١ ثيدحلا] . مع مُهالجأ ىتحا ر نبا نع ا نع

 2 د 3



 0۷ ةلاوحلا باتك-۸

 ا اا ّّقلأ و لآ رتي

 ةلاوحلا باتك

 ةلاوحلا يف ٌعَحرَي لهو .ةلاوّحلا باب١

 جَراختي : سابع نبا لاقو .زاج اَيِلَم هيلع لاحأ موي ناك اذإ :ةداتقو ٌنسحلا لاقو
 . هبحاص ىلع عجرَي مل امهدحأل يوت نإف «ًانيَد اذهو ًانيَع اذه ذخأيف ِثاريملا ُلهأو ٍناكيرّشلا

ET ETS Y YAYو  

 a عا

 دَر هل سيلف ٍءِيلَم ىلع لاحأ اذإ باب- ۲

YYAAةريره يبأ نع جرعألا نع َناوكذ نبا نع نايف انئدح فّسوي نب ٌدمحم انثدح -  

 . “حيف عیلم ىلع حت نمو « ملط َنَعلا لطم : لاق ايب ئبنلا نع دنع هللا يضر

 .[۲۲۸۷ : ثيدحلا رظنا]

Cian 

 ؟ٌنيَد هيلع له : e واقف ةزاجب يأ ذإ 4 عدلا دنع اسولج انك لاق هنع
 0 فيلق ىلا .ال :اولاف ا كرت لهف :لاق .ال :اولاق

E aNالث :اولاق ؟ًئيش كرت لهف : لاق : معن :ليق ؟ٌنيَد هيلع له : لاق .  
 .ال :اولاق ؟ًائيش كرت له :لاق . اهيلع لص : وله هاني مث .اهيلع ىلصف .ريناند
 ليم هداه نأ لا کجاس يلع وص :لاق . ريناند هَ lT : لاق

 .[۲۲۹۵ يف هفرط- ۲۲۸۹ ثيدحلا] . (هيلع ىلصف 2 ةنيد ۍلعو وللا لوسر اي هيلع

 ي. وڳ. ٠ ډپ 53 0 د4



 ةلافكلا باتك ۹ 0۸

 لآ لقا مام ست

 ةلافكلا باتك 4

 اهريغو ِنادْبألاِب ٍنويُدلاو ٍضْرقلا يف ةلافكلا باب ١

 هللا يضر ٌرمع ّنأ» هببأ نع ّيملسألا ورمع نب ةزمح نب ٍدمحم نع انزل وبأ لاقو 53

 ىلع ٌمِدق ىتح َءالفك لجرلا ّنم ةزمح ٌدخأف , وتأرما ةيراج ىلع لجر عوف ٠ ًاقّدصُم ُهَنعَب هنع

 الا فو 3 مهقّدصف 3 ةدلج َةئم ُهَدَلِج دق ٌرمع ناكو « َرمع

 اوباتف 3 مهلُمكو مهنتتسا :ةيدترملا يف هوم نب هللا بعل تشل ريرج لاقو

 :حكَحلا لاقو .هيلع َءيش الف تامف سب َلّمكت اذإ :ٌداَّمَح لاقو . . مهر زئاشع مهلقكو

 . نمضي
 “و و

 ٌرُمْرُه نب نمحرلا ٍدبع نع َةعيبَر نب ُرفعَج ينّدح ُثَّللا لاقو :وللا ٍدبع وبأ لاق 0١-
 ينب ٌضعب لأس َليئارسإ ينب , نم الجر َركَذ هنأ اک وللا لوسر نع" هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 : لاق . ًاديهش هللاب 'ىفك : لاقف « مهُدهشأ ِءادهّشلاب يني 5 لاقف رانيد فلأ ُهَفِلْسي نأ َليئارسإ

 جرخف . ىّمَسُم لجأ ىلع هيلإ اهعفّدف « َتقدَص : لاق . ًاليفك هللاب ىفك :لاق « ليفكلاب ينتئاف
 دجَي ملف لجأ يذلا ٍلَجألل هيلع ٌمدقَي اهكري بكرم ّسسمتلا مث « ُهتجاح ئضقف رحبلا يف

 جّجَر مث ١ هبحاص ىلإ ُهنم ةفيحصو رانيد َفلأ اهيف لخدأف اهَرقنف ةبشخ َذَخأَف « ًابكرم

 ٍرانيد فلأ انالف تفلت تنك ينأ ٌملعت َكنإ مهلا :لاقف رحبلا ىلإ اهب ىتأ مث « اهعضوم

 . ًاديهش هللاب ىفك ُتلقف ًاديهش ينلأسو . كب يضرف < وک لاب ىفك تقف بنک يأسف
 . اهكٌمدوتسأ ينإو « ِدقأ ملف هل يذلا هيلإ ُثعبأ ابكرم ةجأ نأ ُتْدَهَجب ينإو . كالذي يضف

 « هِلب ىلإ رخي ًابكرم سهتلي كلذ يف وهو فّرصنا مث « هيف ْتَجَلَو ىتح ٍرحبلا يف اهب ىمرف
 « املا اهيف يتلا ةبشخلاب اذإف « هلامب ءاج دق ابكرم لعل رن فلْسأ ناك يذلا لُجرلا جَرخف
 ىتأف ةفلسأ ناك يذلا مق َمث « ًةفيحصلاو لاملا َدَّجو اهّرْشَن 3 ملف © اَطَخ هلهأل اهذخأف



 0۹ ةلافكلا باتك 9

 ل لاقف رانيد فلألاب

 ُتنج يذلا َلبق آبكرم ذجأ ملينأ كريخأ : لاق ؟ءيشب َيلِإ َتشعب تنك له :لاق . هيف ٌثيتأ يذلا

 . «ًادشار رانيدلا فلألاب فرصناف « ةبشخلا يف ت ٌتثعب يذلا كنع ىّدأ دق هللا َّنإف : لاق . هيف

 ۱٤۹۸ « 7١517[. ١ : ثيدحلا رظنا]

 4 صن مشوا ڪنا ت دَعَا » :لجو َّنع هللا لوق باب - ۲

 نع ٍفّرصُم نب ةحلط نع سيردإ نع ةماسأ وبأ انّنَدح دمحم نب ُتْلّصلا انثدح- 4۲

 داو # ةثرو : لاق لوم المج ٍلَكِلَو 3 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريج نب ٍديعس

 ٌرجاهملا ترو ًةنيدملا لو ئبنلا ىلع اومداق امل نورجاهُملا ناك : ل َتَدَيَع ُتَدَكَع

 لكِلَو # : ثل اًملف « مهتيب لَك عيبنلا ئخآ يتلا ةو ٌوخألل « همحر يوذ نود ّيراصنألا

 2 لا نا ٌتَدَّنَع َندَلاَو ¥ : لاق مث . ْتَخَسَن لوم اتلعج

 ٤٥۸٠ ٠ ٦۷٤۷[. : يف هافرط-۲۲۹۲ ثيدحلا] .4هل ىصويو- ٌثاريملا بهذ دقو -

PC EDَمِدَق» :لاق ُهنع هللا يضر سنأ نع ٍديمُح نع رفعج تا  

 . «عيبّرلا نب دعس نيبو تیب اي هلا لوسر ىخآف « ٍفوع نب ٍنمحرلا دبع انيلع

 7١[. 59 : ثيدحلا رظنا]

 دق ل : لاق الب يبا َّنأ َكمَبأ لا
 774 « 50817 : يف هافرط_ ۲۲۹٤ ثيدحلا] . «ىراد ىف راصنألاو شيّرق نیب لي ئئبنلا فلاح

 ٌنسحلا لاق هبو .َعِحَرَي نأ هل سيلف ًانيَد تيم نع َلّقكت نم باب-*

 َّنأ» هنع هللا يضر عّوكألا نب , ةملَس نع ٍديِبُع يبأ نب ديزي نع مصاع وبأ انثرح 6

 زرت هيلع ىَلصف ال : اولاق ؟نيد نم هيلع له : لاقف اهيلع يَلصْيل ةزانجب يأ لكي يبنلا

 لاق . مكبحاص ىلع اولصف لاق +: ادعت :اولاق ؟نيد نم هيلع له : لاقف ئرخأ ةزانجب

 ]۸4 : ثيدحلا رظنا] . لك ضف اا لوسر اي هنيد يلع : ةداتق وبأ

0 aT 47 

 ا لا ا اعلق ا ا ےب تح ی اناث ةجي لذ 4 اكو اذكم



 ةلاقكلا باتك 48 00۹

 لاق ةا ىبنلا َّنِإ : تلقف هتيتأف « انتأيلف "ريد وأ ةدَع لب ءربنلا دنع هل ناك نَم : ىّدانف ركب وبأ
 . «اهيلثم ذح : لاقو ةئمسمَح ىه اذإف « اهتْذَدعف « ٌةيثح ىل 'ىثحف « اذكو اذك یل

 AY] 154 ۳۱۳۷ 4 ‹ ۲0۹۸ : ىف هفارطأ_ 7795 ثيدحلا]

 هدقعو ٤َ يبنلا ٍدهع يف ركب يبأ ٍراوج باب - ٤

 نب ةورغ ينربخأف : باهش نبا لاق ٍليَُع نع ثيللا اننّدح ٍريكُب نب یحی انثّدح ۷
 .«َنيّدلا ٍنانيدَي امهو الإ يَا لقعأ مل» : تلاق ال ّيبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ لا

 اا ا : لاق ّيرهرلا نع سنوي نعوللا دبع ينثّدح حلاص وبأ لاقو

 انيتأي الإ ٌموي انيلع َُمَي ملو « َنيّدلا ٍنانيدَي امهو لإ طق ّيوبأ لقعأ مل» : تلاق اهنع هللا يضر

 لبق ًارجاهُم ركب وبأ جَرخ ٌنوملسملا يلا اًملف . ةيشَعو ةركُب راهنلا يفرط ةي هللا لوسر هيف
 ؟ركب ابأ اي ديت َنيأ : لاقف ةراقلا ديس وهو « َةَنِغَدلا نبا ةيقل املا لرب غلب اذإ ىقح ةشبحلا

 : ةنغدلا نبا لاق . يبر َدبعأو ضرألا يف َحبسأ نأ ٌديرأ انأف « يموق ينَجَرخأ : ركب وبأ لاقف
 « لكلا لمحتو < مجرلا ُلِصَتو « مودعملا بيَت َكنإف « ُجَرْحُي الو رخ ال كلم نإ

 .كدالبب َكّبر ذيعاف عجراف .راج كل انأو « ٌّقحلا بئاون ىلع ُنيعُتو « فيصلا يرقتو
 E مهل لاقف شير ٍرامُك ٍفارشأ يف فاطف ركب يبأ عم حرف ٍةنغّدلا نبا <تراف

 لمحيو « ّمِحَّرلا لصّيو < مودعملا بسكي الجر َنوجِرْخُنَأ « ٌجَرْخُي الو هلثم جرخ ال
 اونمآو ٠ ةنغّدلا نبا راوج شير ثّدفنأف ؟قحلا بئاون ىلع نیمو فيضلا يرقټو ٠ لكلا
 َءاش ام ًارْقيْلو لصيف « هراد يف ةر ذمي ذ ركب ابأ رم : ةنغدلا ٍنبال اولاقو « ركب ابأ

 ربا كلذ لاق . انتاستو عاب نيلي نأ يك دقاانإت موب ناعتنت الو كلذ انيذأل الو

 ريغ يف ةءارقلا الو ةالصلاب ُنِلعتسَي الو هراد يف هر ُدْبعَي ركب وبأ َقِفطف < ركب يبأل ِةنغّدلا
 « َنآرُقلا أرقي هيف يَّلصُي ّناكف « ٌررَبو « وراد ءانفي ًادجسَم ىتتباف ركب يبأل اذ مل ا

 ءاكب الجر ٍركب وبأ ناكو « هيلإ َنورظنَيو َنوبجعَي مهؤانبأو َنيكرشملا ًءاسن هيلع ُفّصقتيف

 نبا ىلإ الشواف « نيكرشُلا ن شرف فارشأ كل ا « نارا ارقي يح ةعمد لمي ال

ETكلذ ٌرّواج ُهنإو « هراد يف هَر َدْبعَي نأ ىلع ركب ابأ انْرَجأ اتك اإ :  

 « انءاسنو انءانبأ َنيفي نأ انيشحح دقو « ةءارقلاو ةالصلا َنلعأو « هراد ٍءانفب ًادجسم ىتتب اف
O TTُهلَسف كلذ نلعب نأ الإ  

 ناك ةشئاع تلاق . َنالعتسالا َنيرقُم انسلو « كرفخن نأ انْهِرَك انإف « َكتمذ َكيلإ َدْرَي



 ool ةلافكلا باتك- ۹

 امإو « كلذ ىلع رصتقت نأ امإف « هيلع كل ثذقع يذلا َتملَع دق :لاقف ركب ابأ ةنغدلا نبا
 لاق . هل ُتدّقع ٍلْجر يف ُتْزِفَحُأ ينأ ُبرَعلا عمست نأ ُبِحَأ ال ينإف ؛ يتمذ يل دوت نأ
 لاقف - ةكمب ذئموي ي هللا لوسرو - هللا راوجب ىضرأو َكَراوج َكيلإ ُدُرأ ينإف :ركب وبأ

 .ناتّرحلا امهو « نيبال َنيب لَن تاذ ةخْبَس ُتيَأر « مكترجه راد تيرا دق : اک هللا لوسر

 ناك نم ضعب ٍةنيدملا ىلإ جرو « كولا لوسر كلذ َركذ َنيح ٍةنيدملا لبق َرَجاه ن َرَجاهف

 , َكِلْسِر ىلع : 4ب هللا لوسر هل لاقف « ًارجاهم ركب وبأ ٌرّهجتو .ةشبَحلا ضرأ ىلإ َرَجاه
 . معن :لاق ؟ تنا يبأب كلذ وجرت له : ركب وبأ لاق . يل َنَدْؤُي نأ وجرأ ين

 رمَسلا َّقَرَو ُهَدنع اتناك نيتلحار َفَلَعو « ُهِبَحْصَيِل لكي هللا لوسر ىلع ُهَسفن ركب وبأ َسَبحف

 .[7754 7758 ۰ ۲۱۳۸ ۰ 417/5 :ثيدحلا رظنا] . «رهشأ ةعبرأ

 ِنيَذلا بايد °

 نع ةَملَس يبأ نع باهش نبا نع ليَمُع نع ُثيللا اندح . ریکُب نب ییحی انثّدح -4

 :لأسَيف « ُنيدلا هيلع ىَقوَتُملا لجل ىتْؤُي ناك ةا هللا لوسر َّنأ» هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ىلع اوُلَص : نيملسملل لاق الإو « ىّلص ءافو هنيَدل كَ 5 ةنأ َتّدُح نإف ؟ًاضف هنیدل َكَرَت له
 نم يفوت نَمف « مهيفنآ نم َنينمؤملاب ئل ان :لاق حوتفلا هيلع هللا َحتف اًملف . مكبحاص

 . «هتئَرَّولف الام كرت نمو « ٌةؤاضق َئلعف ًانيد كرف ّنينمؤملا

 .[5الكاظ c TVE0 cT! «OYY o EVAY c4۹ « AA : يف هفارطأ-۲۲۹۸ ثيدحلا]



٠ o0۲ةلاكولا باتك-  

 د لا ا ا ا

 ةلاكولا باتك- ٠

 للك ٌيبنلا كرشأ دقو .اهريغو ةمسقلا يف كيرشلا كيرشلا ةلاكو باب- ١

 ِنب ِنمحرلا دبع نع ٍدِهاجُم نع حيجن يبأ ِنبا ِنع ُلايفُس انثدح ٌةصيبق انئّدح ۹۹

 يتلا ِنْذُلا لالجب َقَدصتأ نأ ةا هللا لوسر ينّرمأ» :لاق هنع للا يضر يلع نع ىليل يبأ
 .[۱۷۱۸ ۰۱۷۱۷ م۱۷۱۹ ۰ ۱۷۱۹ ۰ ۱۷۰۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ .«اهدولجبو ترحُت

 رماع نب َةبَقُم نع ريخلا يبأ نع ديزي نع ُتيّللا انَثَّدَح دلاخ نب ومع انثّدح _ ۰

 لع نل ةَركذف « ٌدوُتَع ىقبف « هتباحص ىلع اهُمسقَي ًامنغ هاطعأ ةا عوبنلا َّنأ» هنع هللا ىضر
 تا ا ها م ا لل
 .[ههو © COOfV Y0 : ىف هفارطأ - ۲۳۰۰ ثيدحلا] . (تنأ هب حض : لاقف

 زاج- مالسإلا راد يف وأ - برحلا راد يف ًاَيبرَح ٌملسملا َلَكَو اذإ باب - ۲

 ِنب حلاص نع ٍنوُشجاملا نب ُفُّسوي ينئّدح : لاق هللا دبع نب زيزعلا بع انثذح _ ۳١

 : لاق نع للا يضر ٍفوَع نب نمحرلا دبع دج نع هيبأ نع ٍفوَع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 اّملف « ةنيدملاب هتيِغاص يف هظَمحأو ةكمب يتيغاص يف ينظّمحي نب اباتك ٍبلَخ َنب ةيمأ ثبتاك»

 ةتبتاكف « ةيلهاجلا يف ناك يذلا ٌكمساب ينبت تاك « نمحرلا ٌفرعأ ال : لاق . ؛نمحرلا» ثركذ

 ا اا رسل رح ىلإ هر حارت ليي نقال .«ورمع ٌدبعا
 .ٌةيمأ اجت نإ ُتْوَجَن ال « فل نب ٌةيمأ :لاقف ٍراصنألا نم سلجم ىلع َفقو ىتح جرخف

 مهلغشأل ُهَنبا مهل ُتّْلَح انوقحلَي نأ ُتيِشَح الف « انراثآ يف ٍراصنألا ّنم ٌقيرف عم جرخف

 « كرف « كرب :هل تلق انوكّردأ الف - ًاليقث الجر ناكو  انوعبتي ىّتح اوبأ مث « ۂولتقف
 يلج مهدحأ باصأو « ُهولَدَق ىتح يتحت نم فويسلاب ُهوُلَّدَجتف « ُهَحَنمأل يسف هيلع ُثيقلأف

 . (همدق رهظ يف َرثألا كلذ انيرُي ٍفوَع نب نمحرلا ُدبع ناكو .هفيسب

 .[۳۹۷۱ 7 يف هفرط- ۲۳۰۱ ثيدحلا]



 ٠٠ ةلاكولا باتك- 00۴۳

 ٍِفرَّصلا يف َرمع ُنِباو مع ّلَكو دقو .نازيملاو ٍفرَّصلا يف ةلاكولا باب -

Taنب ٍليِهُس نب ٍديجملا ٍدبع نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح -  

 هللا يضر ةريره يبأو ّيرذُخلا ٍديعس يبأ نع ٍبيَسُملا نب ٍديعس نع ٍفوَع نب نمحرلا دبع

 َربيَخ رمت لكأ : لاقف ٍبيِنَج رمت مهءاجف « َربيَح ىلع الجر لمعتسا كش | لوسر َّنأ» امهنع
 حمجلا عب « ْلَعْفَت ال :لاقف .ةثالثلاب ٍنيَعاصلاو ٍنيَعاصلاب عاصلا ٌذُحأنل اإ :لاقف ؟اذكه
 .«كلذ ّلثم ٍنازيملا يف لاقو . ًابينج مهاردلاب ْعَتبا مث مهاردلاب

 ۲۲٠۲[. :ثيدحلا رظنا_ 7107 : ثيدحلا] .[۲۲۰۱ : ثيدحلا رظنا- ۲۳۰۲ :ثيدحلا]

 ًائيش وأ ٌتومت ةاش ٌليكولا وأ يعارلا ّرصبأ اذإ باب - ؛

 داسفلا هيلع ُفاخَي ام حلصأ وأ َحِبَّذ ُدُسْفِي

 حوس هنأ عفان نع هللا ٌديَبُع انأبنأ يملا عمس ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينئّدح - 4

 e ل ا ب بعك نبا

 وأ 4 هللا لوسر لأسأ ىتح اولكأت ال : مهل لاقف « وب اهتحبّذف ًارجح ثّرسكف « اتوم انونغ
0 
 . «اهلكأب ةَرمأف لسرأ وأ  َكاذ نع كي يبنلا لأس ٌهنأو - ةلأسي نم ةا ئبنلا ىلإ لسرأ

 . هللا ٍديِبُع نع ةدبع ُةَعبات . تحبّ اهنأو ٌةَمأ اهنأ ىنيجعُيف : هللا ُديَبْع لاق
 oof] ع هود o 00| : يف هفارطأ 77١5 ثيدحلا]

 ٌةزئاج بئاغلاو ٍدهاشلا ةلاكو ٌباب_ه

 . ريبكلاو ريغصلا هلهأ نع يكّرُي نأ هنع ٌبتاغوهو هنامرهق ىلإ ورمع نب هللا دبع بتكو
 ةريرُه يبأ نع ةَمَّلَس يب نع ليَهُك نب َةمَلَس نع نايف انَلَدح ميعُت وبأ انثّدح - ٣

 : لاقف ٌةاضاقتي ُهَء جف « ٍلبإلا نم نس ٌلمج لي يبنلا ىلع ٍلُجرل ناك» : لاق هنع هللا يضر
 هللا ىفوأ ينتيفوأ :لاقف « ٌةوطعأ :لاقف ٠ « اهقوف انس الإ هل اودجي ملف هس اوبلطف « ٌةوطعأ
 . ءاضق مكئسحأ مكرايخ َّنإ : ايب ئبنلا لاق « كب

 ۹ ۰1 ۲۰۱ 5991 ‹ ۲۳۹۲ ‹ ۲۳۹۰ ‹ ۲۳۰7 : يف هفارطأ_ 51١6 ثيدحلا]

 نويلا ٍءاضق يف ةلاكّولا باب ٦

 نب ةملَس ابأ ٌتعمس ٍيَمُك نب ةملَس نع ةبعش انثدح برخ نب ُناميِلُس انئّدح - ۳۰٦

 هب مهف « ٌظَلغأف ٌءاضاقتي لَك ىبنلا ىتأ اجر َّنأ» هنع ُهللا يضر ًةريره يبأ نع نمحرلا دبع



٠ oofةلاكولا باتك-  

 هنس لثم انسه ةوطعأ : لاق مث . ًالاقَم حلا بحاصل إف ٌةوعَد : ال هللا لوسر لاقف «ةباحصأ

 ea ٌةوطعأ : لاقف « هّنس نم ّلّثمأ الإ « هللا لوسر اي :اولاق

 .[؟750 :ثيدحلا رظنا]

 زاج موق عيفش وأ ٍليكّول ًائيش ّبهَو اذإ باب -
 مكل يبيصُن :ِكي يبنلا لاقف « مناغملا ةولاس َنيح َنِزاوه ٍدفول يَ يبنلا لوقل
 نع ٌليَقُع ىنثّدح :لاق ُتيَّللا ىتئّدح :لاق ريَمُع نب ڈیعس انثّدح ۔ ۲۳۰۸۷
 4 للا لوسر نأ ةاربخأ ةمرُخَم نب َروْسِملاو مكحلا نب ناورَم نأ ةورغ معزو :لاق باهش نبا E e CEE م ر ت 2 5 1

 مهل لاقف « مهّيْبَسو مهلاومأ مهيلإ دري نأ ٌةولأسف نیملشم َنِزاوه دقو هءاج نيح ماق

 .لاملا امإو يِبّسلا اإ : ن نيتفئاطلا ئدحإ اوراتخاف هَقَدْصَأ ىلإ ثيدحلا ُبحأ : را هللا لوسر

 باطلا نم لق نيح ليل ةرشع عضب مهرطتلا ولا لوسر ناك دقو - يب ان لا

 ماقف .انيبُس راتخن اولاق ني نيتفئاطلا ىدحإ الإ مهيلإ دار ُريغ ةا هللا لوسر نأ مهل ني ت امف

 دق ِءالؤه مكتاوخإ إف دعب امأ : لاق مث هّلهأ ره امي وللا ىلع ؛ىنثأف َنيملسملا يف ا هلا لوسر

 « لَعفيلف كلذ بّيطُي نأ مكنم ٌبحأ نمف « مهيبَس مهيلإ درآ نأ تيأر ينإو « َنيبئات انوؤاج

 لاقف . ْلَعفيلف انيلع هللا ءيفُي ام لّوأ نم ُةايإ ةيطعُت ىتح هَطح ىلع َنوكي نأ مكنم بح نمو

 يف مكنم َنذأ نم يردت ال انإ : ا مل هللا لوسر لاقف . اي هللا لوسرل َكلذ انبّيط دق : سانلا

 مهمّلكف « ُسانلا َعَجٍرف « مكرمأ مكؤافَرُع انيلإ اوعي ىتح اوعجراف « ناي مل نّمم كلذ

 . «اونذأو اوبّيَط دق مهنأ ٌةوربخأف ةا هللا لوسر ىلإ اوعَّجَر مث « مهؤافَرع

 VV ETIA TITY] ال مر ل T4 : يف هفارطأ ١ ۷ ثيدحلا]

 .[الاالال 45194 ۳۱۳۲ ۰ 5504. ۲۸۳ , 501+ : يف هفارطأ - ۲۳۰۸ ثيدحلا]

 , يِطعُي مك ْنّيبُي ملو ًائيش ّيِطعُي نأ الجر ٌلجر لکو اذإ باب-۸
 سانلا ٌةفّراعتي ام ىلع ئطعأف

 ديرب رو عار يل نب ءاظع ع عرش نا ھارا نب يكمل اب ۳۰۹4

 امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع - مهنم ٌّدحاو ٌلْجر هلك هلي ملو ١ ٍضعب ىلع مهّضعب

 يب ٌرمف « موقلا رخآ يف وه امنإ لافت ٍلمج ىلع تنكف « ٍرَّفَس يف الب يبنلا عم ثنكا : لاق

 . ٍلافث ٍلمَج ىلع ينإ : تلق ؟كلام :لاق . هللا دبع نب رباج : تلق ؟اذه نم : لاقف ةي ئبنلا.

 نالا كلذ نم ناكف ٠ ج رف رشف ةيطعأف“ هينطعأ : لاق . معن :ُتلق ؟ٌبيضق ٌكَعمأ :لاق .



 ٠١ ةلاكولا باتك- ١ 000

 ةعبرأب ةتذخأ دق ءهينعب لب :لاق . هللا لوسر اي كل وه لب :ٌتلقف «هينْعِب :لاق .موقلا لّوأ نم
 :ٌتلق ؟ٌديرت ّنيأ :لاق + لحترآ ثذحآ ةنيدملا نم انوّنَد اًملف . ةنيدملا ىلإ ٌةرهظ كلو ريناد
 . كرتو يفوت يبأ لإ :ُتلق ؟َكِبعالُتو E اهنمالخ دق ةأرما تجووت
 لالي اي : لاق ةنيدملا انّمِدق الف . كلذق لاق ايس اا كن َرَج دق ةأرما ّحكنأ نأ ثدرأف ِتانب

 , لك هللا لوسر ٌةدايز ينقرامُت ال :ةباج لاق . ًاطاربق داو رئت ةعبرأ ةاطعأف .ةذزو هضقا

 .[۲۰۹۷ ۰۱۸۰۱ ۰ 547 :ثيدحلا رظنا] . شا دبع نب رباج بارج راغب ًطاريقلا ِنُكَي ملف

 حاكنلا يف ّمامإلا ٍةأرملا ةلاكو باب-۹
 :لاق ٍدعس ِنب ٍلهَس نع مزاح يبأ نع كلام انربخأ فّسوي نب هللا دبع انئّدح ۴

 لاقف . يسفن نم كل ٹبهَو دق ينإ وللا لوسر اي :تلاقف لک هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج»

 .«نآرقلا نم َكَعم امب اه انْجَّوَر دق :لاق .اهيِنجّوَر :ٌلجر
 ١ "cO «0117 2 01۲۱ ¢ 04۸¥ 069 0\0» 201١51١ ‹ 1۹+0 :ىف هفارطأ 78٠١ ثيدحلا]

.[VEIV CC OAV) (010° 0014 

 لكوملا ةّراجاف ائيش ٌليكولا َكرَتف الجر لَو اذإ باب- ٠١
 زاج ىّمِسُم لجأ ىلإ ُهَضَرقأ نإو زئاج وهف

SS ورمع وبأ مشْيهلا نب , نامثع لاقو: - ١ 
 وثحي لعجف ِتآ يناتأف ناضمر ةاكز ظفحب كيلا لوسر ينلّكو١ لاق هنع هللا يضر ًةريره يب

 ّيلعو « جاتحم ينإ :لاق « ايك هللا لوسر ىلإ َكّنعفرأل لاو : ُتلقو ةتذخأف « ماعطلا نم
 E انآ اذ : ل5 ئيبنلا لاقف « ٌتحبصأف . اف :لاق « ةديدش ةجاح يلو « لايع

 سلا ا دش اک ی لر اا َكريسأ لعف ام
 هنإ ل هلل هللا لوسر لوقل دوعيس هنأ ٌتفرعف . دوعيسو © كيذع دق هنإ انآ لاق . ا تيك

 . لك هلا لوسر ىلإ كتعفرأل : تلقف تحف ٠ ماعطلا ّنم وثخي لعجف « ُهتْدَصَرف « ٌدوعيس

 لاف: تجيصان : لييس ثيلدبف كيرف دوغأ آلا « لايع يلعو « جاتحم ينإف يُعد : لاق

 و ةجاج كش هللا لوس: ان : تلق ؟كُيسأ لعف ام ةريره ابآ اي : لک هللا لوسر یل

 لعجف < « ةئلاثلا هتدصرف . ةو ذك كف هاما : لاق . ا

 e 1 اذهو ةا ل هللا لوسر ىلإ َكّنعفرأل : ثلقف ةتذخأف « ماعطلا ّنم وثحي

 | :لاق ؟ّنه ام :ٌثلق . اهب هللا َكْعفني ٍتاملك َكمّلعُأ ينغَد : لاق . دوعت مث دوعت ال معزت



 ةلاكولا باتك- 65 ٠

 نل كنإف ةيآلا متختت ىتح موي لا وه الإ هكر ل لآ » يسركلا ةيآ ارقاف ٌكشارف ىلإ تيَوأ
 لاقف ٌتحبصأف ..هليبس ثيلخف < َحبصُت ىّتح ناطيش َكّئبرقي الو « ظفاح وللا نم ٌكيلع لاي
 تاملك ينمّلعي هنأ م معز هللا لوسر اي :ُتلق ؟ةحرابلا كريسأ َلعف ام : كك هللا لوسر يل

 زفاف كشارف ىلإ تيد اإ يل لاق : تلق ؟يه ام :لاق .هليبس ُتيّلخف اهب هللا ينعفني
 لاري نل : يل لاقو . « مويَقْلا ىلا وه اإ هلإ ل هنأ » :ةيآلا متخت ىّتح اهلّوأ نم يسركلا

 لاقف . ريخلا ىلع ءيش صرحأ اوناكو « حبصُت ىتح ٌناطيش َكبرقي الو ظفاح وهلا نم َكيلع

 : لاق ؟ةريره ابأ ايٍلايل ثالث ذُم ٌبِطاْحَُت نم خلعت . بوذككّوهو ٌكقّدص دق ُهنإ امأ : ي ئبنلا

 .]0\ ٠١ « ۳۲۷ : يف هفرط ۲۳۱۱ ثیدحلا] . «ناطيش َكاذ : لاق .ال

 دودرَم ةعيَف ًادساف ًائيش ٌليكؤلا عاب اذإ باب- ١
 : لاق ىيحَي نع ماس نبا وه ٌةيواعُم انَثَّدح حلاص نب ىبحي انّئَّدح ٌقاحسإ انئّدح _ ۲

 ىلإ لالي ءاج» :لاق هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس ابأ عمس هنأ رفاغلا دبع ّنب َةبقُع ُتعمس
 « ٌءيِدَر رمت يدنع ناك :لالب لاق ؟اذه َنيأ نم :ِلك ئبنلا هل لاقف « َينْرَب رمتب يب يبنلا

 3 الا نيع « هوا هوا o . ب يبنلا معطنل عاصب ِنيَعاص نم ٌتعبف

 . (هيرتش عيب رمتلا عبف يرتشت نأ َتدرأ اذإ ْنكلو « ْلَعفت ال

 فورعملاب لكايو 308 نأو « هتقفنو ٍفقولا يف ةلاكؤلا باب- ١١
 : هنع هللا يضر ّرمع ٍةَقدَص يف لاق « ورمع نع ٌنايفس انّثدح ٍديعَس ْنب ةبيتق انئّدح 1۳

 ةقدص يلي وه َرمع نبا ناكف . الام نام ريغ هل اقيدَّص لكؤُي و لكأي نأ ٌحانُج ٌيلولا ىلع سيل»
 . «مهيلع لزني ناك ةكم لهأ نم سانل يِدِهُي « رمع

 .[۲۷۷۷ « ۲۷۷۳۲ « ۲۷۷۲ « ۲۷٦٤ : يف هفارطأ 7717 ثيدحلا]

 دودُحلا يف ةلاك ولا باب- ۳

1o. 1£هللا ٍدبع ِنب هللا ٍديَبُع نع باهش نبا نع ثيللا انربخأ ِديِلّولا وبأ انثّدح  

 ااا تا اق : لاق لي يبنلا نع امهنع للا يضر ةريره يبأو ٍدلاخ نب ليز نع

 « ۲۹٤۹ ‹ 7595, ۲۷۲١ 11۳٤ :يف هفارطأ 5١4 ثيدحلا] .«اهُمجراف ثقرتعا ناف «اذه

 ¢ تملك تملا  ۰ Aثيدحلا] .[۷۷۹ ۰ ۲۵۹ ءالاو:  » 771١٠5ىف هفارطأ :

[VYVYA < VY الاهم < YI4T o TA cO TAEY « TAT « ATT <c TAYTY «OTT. TYE 14° 

 نع ةكيلُم يبأ نبا نع َبويأ نع ْميِفَمَّتلا باَّهَولا دبع انربخأ ماس نبا انثّدح _ 5



oo0¥ -ةلاكولا باتك ١ 

 نَم ال هللا لوسر ّرمأف « ًابراش - ٍناميَعتلا نبا وأ - ِناميِعُّتلاِب َءيج» :لاق ثراحلا نب ةبقُع

 .ِديِرَجَلاو ٍلاعّتلابهانْبرَضف « ُهِبَرَض نميف انأ ٌتنكف : لاق « هوبرضي نأ ٍتيبلا يف ناك

 .[ 351/6 « ٦۷۷٤ : يف هافرط_ 517١5 ثيدحلا]

 ا 1

 ا ها ا دع تدب ركع ف

 6 للا نور ىلع قف ملقا اج نبأ ام ی ديت هك دا هللا لوسر اهَدّلق مٿ « يدي

 . (ىذهلا رح ىتح ُهل هل هللا ةلحأ ءىش

 e و

 تلق ام ثعمس دق :ليكولا لاقو .هللا َكارأ ٌثيح ُهْعَض :هليكول ُلجرلا لاق اذإ باب- ٠١

 عمس هنأ هللا ٍدبع نب ٌقاحسإ نع ِكلام ىلع تارق :لاق ییحی ْنب اىيحي ينثڌح _ “۸
 ٌبحأ ناكو « ألام ةنيدملاب ٌيراصنأ ٌرثكأ ةحلط وبأ ناك» : لوقي هنع هللا يضر كلام َنب سن

 اهيف ٍءام نم ُبَرشيو اهلخدي كولا لوسر ناكو  دجسملا ةلبقتسم تناكو ءاحريب هيلإ هلاومأ

 : لاقف ال هلل | لاوسر ىلإ ةحلط وبأ ماق نوب ای اوقف هت ىح را اولا نل 8 : ثلزن اًملف . بط
 ا نإ «َنوب امم اوفيس حلا اوئاتك نک : EES ل

 ُثيَح وللا لوسر اي اهْعّضف « وللا دنع اهرخُذو اهّرب وجرأ و ٌةقَدَص اهنإو « ءاحُريب ب ىلإ يلاومأ

 .NET EE حئار لام كلذ « حئار لام كلذ « خب :لاقف . تئش

 . «هّمع ينبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهَمّسقف .هللا لوسر اي ٌلَعفأ :لاق .نيبرقألا يف اهلعجت

 ١5751١[. :ثيدحلا رظنا] .«خبارلا : كلام نع حور لاقو . كلام نع ٌليعامسإ ُهَعِبات

 اهوحنو ةذارجلا يف نيفالا او بايد 1

 ل ل لا ا ل ا و و دس ا ۴1۹

 ١ :لاق امبرو - َقِفنُي يذلا ُنيمألا نزاخلا» : لاق يو يبنلا نع هنع هللا يضر ئسوم يبأ

 .«نيقّدصتملا ٌدحأ هب َرِمُأ يذلا ىلإ هّسفن ابّيطَآرَكَوُم الماك هب َرِمُأ ام- يطعُي

 .[7 7559 21578 :ثيدحلا رظنا]



 ةعرازملاو ثرحلا باتك- 606 ٤١

 ل ھے

 ةعرازملاو ثرحلا باتك- ؛١
57 

 ٌمْسَأَ ه0 :ىلاعت هللا لوقو و ملا

 نق نعال عر تأ یش ا نع رع ریا نكح رانا نب نلسرلا ةبع يقلي

 وأ ٌناسنإ وأ ريَ هنم لايف اعرز ٌعَرزَي وأ « اسرع سرخ ملسُم نم اما : : ا هل هللا لوسر لاق

 . للي ئبنلا نع ٌنسنأ انتدح ةداتق انَثَّدح ٌنابأ انَثَّدح ملسُم انل لاقو . (ةقَّدَص هب هل ناك الإ «ٌةميِهَب

 .[1017 : يف هفرط_ 777١ ثيدحلا]

 هب ّرمُأ يذلا ّدحلا ٍةَرَواَجُم وأ « عرّزلا ةلآب لاغتشالا سقاو نم ُرَّدْحُي ام باب- ۲

 دايز نب دمحم انثدح ٌميصْمِحلا ملاس ْنب هللا دبع انثدح َفُسوي نب هللا دبع انئّدح - ۲1

 ةعمس : ب لاقف ِثْرَحلا لآ نِ ًائيشو ةكس اىأرو - لاق ٌّيلهابلا ةمامأ يبأ نع غيناهلألا

 ٌمساو :ٌدمحم لاق . للا هللا هلأ ل الإ موق تيب اذه لْخدَي الا : لوقي إب هللا لوسر

 .َنالْجَع نب ُيَدُص ةمامأ يبأ

 ْتْرَحلل بلكلا ٍءانتقا باب

 نع ةَمَلَس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع ٌماشه انئَّدح ةلاضف ُنب ْذاعُم انئّدح 9 5
 نم موي لك ُصقني ُنإف ًابلك َكَسمأ نَم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ٍنع ةريره يبأ نع حلاص وبأو َنيريس نبا لاق . (ةيشام وأ ثرح بلك الإ ا

 : هلك بلا نع ةريره يبأ نع مزاح وبأ لاقو . (ِديَص وأ ِثْرَح وأ منغ َبلك الإ» : داو يبنلا

 .[۳۳۲ ٤ : يف هفرط-۲۳۲۲ ثيدحلا] . «ةيشام وأ ديص َبلك»



 ١ ةعرازملاو ثرحلا باتك- 00۹

 ديزي نب بئاسلا نأ ةفيّصخ نب ديزي نع كلام انربخأ فسوي ُنب هللا ٌدبع انثّدح - 7

 - لَو يبنلا باحصأ نم ناكو « ةءوُيَش دزأ نم ٌلُجر - ٍريَمُز يبأ نب ب َنايِفُس عمس هنأ ُهثَّدح

 لك ّصقن ًاعرَض الو اعر ُهنع ينغُي ال بلك ىنّتقا نّم» : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس : لاق

 اذه ٌبرو يإ :لاق ؟ْك هللا لوسر نم اذه تعمس َتنأ :تلق . طاريق هلمع نم موي
 ۳۳۲٣[. :ىف هفرط_ 7777 ثيدحلا] . «دجسملا

 ةثارحلل رقبلا لامعتسا باب- ٤

Y4انثَدح ا ارح راشب نب دمحم ينثدح -  Eنب ميهاربإ نو نع  

 رس

 يضر ًةريره يبأ نع ةَمّلَس ابأ ٌتعمس :لاق ٌّيرهّزلا فوع نب نمحرلا ٍدبع

 ُتقِلُخ « اذهل ْقلْخُأ مل :تلاقف هيلإ ثّتفتلا ةرقب ىلع ٌبكار لجر امنيت : لاق لكي عيبنلا

 هل لاقف ¢ ىعارلا اهَّعبتف ةاش تفل لا .ٌرمعو ركب وبأو انأ هب ٌتنَمأ :لاق .ةثارحلل

 لاق .ُرمعو ركب وبأو انأ هب ٌثنمآ :لاق ؟يريغ اهل يعار ال موي « عُبّسلا موي اهل نَم :بئذلا

 .[51 0 8577 741/1 :يف هفارطأ- ۲۳۲۲ ثيدحلا] .«موقلا يف ذئموي امه امو : ةملَس وبأ

 ِرمَّثلا يف ينُكرشُتو هريغو للا ةنوؤم ينفك لاق اذإ بابه

YTYToةريره يبأ نع جرعألا ِنع ِدانّزلا وبأ انثدح ٌبيَعش انربخأ عفان نب مكحلا انثّدح-  

a TSال :لاق ا نيبو اغيب مقا . 

 .«انغطأو انعمس :اولاق .ةرمثلا يف مككرشتو ةنوؤملا انوفكت :اولاقف

 . [۳۷۸۲ « ۲۷۱۹ :يف هافرط_ 7775 ثيدحلا]

 عطقف ٍلخئلاب هب يبنلا َّرمأ :ٌسنأ لاقو .لخذلاو رحشلا عطق باب- ”

 0 5 0 000 2 رک 0 و ۵“
 هنع هللا يضر هللا دبع نع عفان نع ةيريّوج انثذح ليعامسإ نب 'ىسوم انثدح _ ۹

f ke .وع 59 ۶ يل 2 5 52 مك د يا  

 :ناّسَح لوقي اهلو ¢ ةريوُبلا يهو 3 عطقو ٍريضتلا ينب لخن قرح هنأ اي ئبنلا نع»

e7 5 ر 2  ¥ 
 ريطتسم ةريوبلاب قيرح يل ينب ةرّس ىلع ناهل

 0 لل ا لا ا : يف هفارطأ 717777 ثيدحلا]

 بايبال

YYسيق نب ةلظْنَح نع ٍديعس نب ىيحي انربخأ وللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمحم انئَّدح-  



 ةعرازملاو ثرحلا باتك- ٠ 05 ١

 َضرألا يركن انك « ًاِعَرَدْرُم ةنيدملا لهآ رثكأ انك» :لاق جيدخ نب َعفار ميس ّيراصنألا

 ُباصُي اممو « ٌضرألا ْملْسَتو كلذ ٌباصُي اًممف را د ل يا

 .(ذِئَموَي نكي ملف ٌقِرَولاو ٌبهَّذلا امأو . انيهتف « كلذ ُملْسَيو ف فو

 هوحنو رطّشلاب ٍةعّرازُملا باب-۸

 ىلع َنوعَرْرَي الإ ةرجه ِتيب له ةنيدملاب ام لاق رفعي يبا نع ٍملْسِم نب ُسيِق لاقو

 مساقلاو زيزعلا دبع نب ٌرمعو دوعسم ُنِب هللا دبعو ِكلام نب ٌدعّسو مولع عّرازو . عبذلاو ِثّثلا

 تك دوسألا نب ِنْمحرلا ٌدبع لاقو .َنيريس ُنباو يلع لاو َرمع آو ركب يبأ ُلآو ةورُعو

 هدنع نم ٍرْذَبلاِب ٌرمع َءاج نإ ىلع سانلا ٌرمع َلَماعو . عّرلا يف ديزي ّنب نطحرلا دبع كراشأ

 امهدحأل نضرألا ّنوكت نأ َسأب ال : نسحلا لاقو . اذك مهلف رْذَبلاِب اوؤاج نإو « ُرْطَّشلا ُهلف

 اىنتجُي نأ ساب ال :ٌنسحلا لاقو . ُيرِهُّزلا َكلُذ ىأرو .امهتيب وهف جرخ امف « . ًاعيمج ِناَقفنيف
 نأ سأب ال :ةداتقو ٌيِرهّزلاو مكحلاو ءاطعو َنيريس ُنباو ٌميهاربإ لاقو . فصُنلا ىلع نقلا

 لكلا ىلع ٌةيشاملا ىدكت نأ ساب ال محم لاقو يسيرا

 ىّمسُم لجأ ىلإ عبؤلاو

 نأ عفان نع وللا ٍديَبَع نع ضايع شا ا رذنُملا نب ميهاربإ انثّدِح - ۸

 وأ رمث نم اهنم ٌجْوْحَي ام رطب ريح لماع ةا يلا َّنأ» هربخأ امهنع للا يضر رمع َنب وللا دبع
 ٌرمع مّسقو . . ٍريعش قسو ٌنورشعو « رمت قسو َنونامث . تْسو ةئم ُهَجاوزأ يطعُي ناكف « عر

 ٌراتخا نَم ّنهنمف . هل يِضمُي وأ « ضرألاو ءاملا َّنم هل عطقي نأ ال يبنلا جاوزأ ريخف َربيَح
 .[۲۲۸۵ :ثيدحلا رظنا] .«ضرألا تَّراتخا ةشئاع تناكو « قسّولا ٌراتخا ِنَم ٌنهنمو ضرألا

 ةعّرازملا يف َنينّسلا ٍِطِرَتْشَي مل اذإ باب - 4

 رمع نبا نع عفان ينثّدح هللا ٍديَبُع نع ٍديعس نب ىيحي انثَّدح ٌدَّدسُم انثدح - ۹
 .«عْرَز وأ رمت نم اهنم ٌجرخي ام رطشب ربح للي ئبنلا َلَماع» :لاق امهنع هللا يضر

 .[۲۳۲۸ 251786 : ثيدحلا رظنا]

 باب-٠

 ول : سوؤواطل تلق» :ورمع لاق ُنايِفُس انَثَّدح هللا دبع نب مولع اث دح س ۰

 ll لاق . هنع ىه كي يبنلا نأ َنومْعْرَي مهنإف ؛ةَرَباخُملا
 هكا



 ١ ةعرازملاو ثرحلا باتك- 0٦١

 نأ :لاق ْنكلو « ُهنع َهْنَي مل لي يبنلا َّنأ  امهنع هللا يضر سابع َنبا ينعي  ينربخأ مهَمَلعأ
 . «امولعَم اجرح هيلع َذْخأَي نأ نم هل ريَ ها مكّذحأ َحنمَي

 ۲۳٤۲ « ۲۹۳٤[. « يف هافرط ۲۳۳۰ ثيدحلا]

 دوهّيلا عم ةعّرازملا باب- ١١

 ٌرمع نبأ نع عفان نع هلا ُديُِع انربخأ للا دبع انربخأ يلتاق رب دمحم انثدح ١

 طش مهلو اهوعّرزَيو اهولمْعَي نأ ىلع دوهيلا ربي ئطعأ ةا هللا لوسر َّنأ» امهنع هللا يضر
 .[۲۳۲۹ 237737582557486 :ٹیدحلا رظنا] . «اهنم جْوْخَي ام

 ةعرازملا يف طورشلا نم ُةَركت ام باب - ١١

 فاد نع يق لا ةلظْنَح عمس ىبحي نع َةنُِم نبا انربخأ لضفلا نب ُةقَدَص انثّدح - "5
 هذه :لوقيف ةضرأ يركُي انذحأ ناكو « ًٌالَقَح ةنيدملا لهأ َرْثكأ انك» :لاق هنع هللا ىضر

 . اوكي ئيبنلا مه ماهنف < هذ ٌجرخت ملو هذ تّجّرخأ امبٌرف « كل 3 كل هذهو يل ةعطقلا

 .[7؟7؟85 : ثيدحلا رظنا]

 مهل ٌحالص كلذ يف ناكو « مهنذإ ٍريَغِب موق ٍلامب َعَرَز اذإ باب ۳
 نع عفان نع َةْقُع نب ىسوم انّدح ةرْمَض وبأ انئّدح ٍرِذْنُملا نب ٌميهاربإ انثّدح - فينش

 « ُرطملا مهذَخأ نوشمي رت ةثالث امني : لاق ةا يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 لاقف « مهيلع ْتَقبطناف ٍلبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلع ٌتطحناف « ٍلبَج يف راغ ىلإ اًوَوأف

Eلاق . مكنع اهج# هي ةلعل اهب هللا اوعداف هلل ةحلاص اهومّتلمع ًالامعأ اورظنا :  

 اذإف مهيلع ىعرأ تنك ٌراغص ٌةيِبِص يلو « ٍناريبك ِناخيش نادلاو يل ناك ُهنإ مهلا : : مهّذحأ

 ىتح ِتآ ملو موي َتاذ ُثزخأتسا ينإو . ينب لبق امهيقسأ ّيَدلاوب ُثأدبف ُتبلَح مهيلع ُتحُر

 « امهّظِقوُأ نأ ةَركأ امهسوؤر دنع تقف « ُبْلحأ تنك امك ُتبّلحف « امان امهُتدَجوف ُتيَسمأ

 ينأ ملعت تنك نإف « ٌرجفلا َحَلط ىتح يمدق دنع نْوَعاضَتي ٌةيِبَّصلاو ةيبّصلا يقْسأ نأ ٌهَركأو

 0 ءامسلا اًوَأَرف هللا جرف « ًءامسلا اهنم ىَرَن ةجزف انل ٌجُرْفاف َكِهِجَو َءاغتبا ُهَلَعف

 ىتح تب بأف اهنم بلطف « ًءاسنلا لاجرلا ُبحُي ام ٌدشأك اهتببحأ مع ُثنب يل تناك اهنإ ّمهللا
 . نتا هللا دبع اي "علاق ار نيب تو خلف ا يحس و رايد هن اا

 نع جوؤاف كهجو ءاغتبا هللعف ينأ ملت تنك نإف « تقف « وحب الإ متاح | حتفت الو

 :لاق لمع ىضق اًملف « ٌزُرأ قرب ًاريجأ ٌترَجأتسا ينإ َمهللا :ُثلاثلا لاقو . جرف « ًةجرف



 ةعرازملاو ثرحلا باتك- 03 ١

 1 اهتاعُرو ًارقب نم ُتعمَج ىّتح ُهْعَرْزأ ْلَزَأ ملف « هنع بغرف هيلع ٌتْضَرَعف « يقَح ينطعأ

 تا :لاقف .ذُحف اهتاعرو رقبلا كلذ ىلإ بهذا :ٌتلقف .هللا ىا :لاقف ينءاجف
 ثلعف :ينأ هلت كنك نإ .ةذحاف دفا كب ةىزهسسا ال ينإ:؟كلقف .يباءىرهتست الو
 . للا جَرفف . يقب ام جفاف ٌكِهِجَو َءاغتبا كلذ

 . (ٌتيعسف) : عفان نع بقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ لاقو : هللا دبع وبأ لاق

 .[۲۲۷۲ 2 57١6 :ثيدحلا رظنا]

 مهِتلَماَعُمو مهتعرازُمو جارُخلا ضرأو ةي ٌّيبنلا باحصأ ٍفاقوأ باب- ١4
 «هب ّقّدصتف .ةزمن ٌقَقنُي ْنكلو « ُعابُي ال هلصاب ٌقّدصت» :َرمُعل كي ُيبنلا لاقو

Aلاق» : لاق هيبأ نع ملسأ نب ٍديز نع كلام نع ٍنمحرلا بع انربخأ ةقَدَص انئّدح-  

 زال ئبنلا مّسق امك اهلهأ نيب اهتمَّسق الإ ةيرق تحتف ام نيملتسملا رخ ال ول ر

 ٤۲۳١ ۰ ٤۲۳١[. , ۳۱۲۵ : يف هفارطأ- ۲۳۳۲ ثيدحلا] ٠ اريح

 لاقو .ثاوم ةفوكلاب بارخلا ضرأ يف يلع كلذ ئأرو .ًاتاوَم ًاضرأ ايحأ نَم باب -

 يف لاقو لَك ّيبنلا نع ٍفوَع نب ورمع نع ىَوِرُّيو .هل يهف ةتْبَم ًاضرأ ايحأ نم :ٌرمع
 هلك ٌّيبنلا نع ٍرباج نع هيف ىَوِرُيو .ٌقح هيف ملاظ ٍقزعل سیلو :ملسم ّقح ريغ

roنب ٍدمحم نع ٍرْفعَج يبأ نب هللا ٍديَبُع نع ُثيللا انَثَدح ٍريْكُب نب ىيحي انثّدح  

 تسيل ًاضرأ َرمْعَأ نم» : لاق لو ئبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع ِنمحرلا ٍدبع
 . هتفالخ يف هنع هللا يضر ُرمع هب اىضق : ورع لاق“ (ٌقحأ وهف دحأل

 بای ۱٦

 نب وللا بع نب ملاس نع ًةبقُع نب سوم نع رفعج نب ليعامسإ اند بيت انثدح- فرفور

 ليقف يداولا نب يف ٍةفيلُحلا يذب هسّرعم يف وهو يأ لكي يبنلا َّنأ» هنع للا يضر وببأ نع مع

 هب يني هللا دبع ناك يذلا خانُملاب ٌملاس انب خانأ دقو : ىسوم لاقف . ةكرابم ًءاحطبب كنإ :هل

 ,قيرطلا َنيبو هتيب يداولا نَطِبب يذلا ٍدجسملا نم ٌلفسأ وهو « ةي هللا لوسر َسرعُم ىّرحتي
 ٤۸۳ « 678 1[. ١ : ثيدحلا رظنا] كلل ند قمر

 ينثّدح : لاق ئعازوألا نع قاحسإ نب ُبيعش انربخأ ميهاربإ نب قاحسإ انثدح- ۷

 نم ِتآ ينانأ ةليللا» : لاق كو ئبنلا نع هنع هلا يضر ّرمع نع سابع نبا نع ةمركع نع ىبحي
 ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . اًح يف ةرمُع : لقو كرابملا يداولا اذه يف لص نأ يتيقعلاب وهو يبر
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 ُهللا كّرقأ ام كرقأ :ضرألا ُبَر لاق اذإ باب_- ٠١

 امهيضارت ىلع امهف- ًامولعم الج ْرُكْدَي ملو -
 ا انربخأ ئسوم اند نامي نب لَم اننَدح مادقيلا نب دمحأ انئدح - 4

 جيرج نبا انربخأ :قازرلا دبع لاقو . 4ب هللا لوسر ناك» :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا
 ىلجأ هنع هللا يضر ٍباّطخلا نب رمع ّنأ» رمع نبا نع عفان نع ةبقُع نب سوم يئئّدح : لاق

 جارخإ دار ربيَح ىلع َرِهَظ امل ةا مل هللا لوسر ناكو « زاجحلا ضرأ نم ئراصّتلاو دوهيلا

 جارخإ دارأو « َنيملسمللو هيب هلوسرلو هلل اهيلع َرهظ ّنيح ُضرألا ٍتناكو « اهنم دوهيلا
 ير و ل ل ورا ورا ارح سلا
 ءاميت ىلإ ٌرمع مهالجأ ىتح اهب اوقف < انئش ام كلذ ىلع اهب مكُوقُ نكي هللا لوسر مهل

 .| 17311 ا ا TT C0٩ .«ءاحيرأو

 رمثلاو ةعارّزلا يف ًاضعب مهُضعب يساوي يب ٌيبنلا باحصأ نم ّناك ام باب-۸

 ىلوَم َيشاجّنلا يبأ نع عيعازوألا انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب محم انثّدح - ۳۹

 ريهظ لاق عفار نب يَ همع نع عفار نب جيد نب عفار ثعمس ٍجيدَح نب عقار

 يناعد :لاق .ّقَح وهف ةي هللا لوسر لاق ام :ُتلق .ًاقفار انب ناك رمأ نع ةي هللا لوسر

 E : لاق ل هللا لوسر
 تلق : عفار لاق .اهوكسمأ وأ < اهوعرزأ وأ « اهوعّرزا « اولعفت ال :لاق .ٍريعَّشلاو ٍرْمتلا

 .[4017 « 5741 : يف هافرط ۲۳۳۹ ثيدحلا] . «ًٌةعاطو ًاعمس

 : لاق هنع هلا يضر رباج نع ِءاطع نع عيعازوألا انربخأ ئسوم نب وللا دبع انئّدح د 4

 وأ « اهْعَرِزّيَلف ضرأ هل ثناك نم : : ل بلا لاقف « فصتلاو عبؤلاو ِثلألاب اهنوعّرَي اوناك»

 ۲٣۳۲[. : يف هفرط ۲۳٤۰ ثيدحلا] . «هّضرأ ت ًاسميلف لعق مل نإف <« اهخنمّيل

 نع ٌةملَس يب نع يحي نع ةيواعُم انئلح تو ل -_ ۱

 ET ¢ ٌءاخأ

4Yنبا لاق . عزب لاقف سوؤواطل ةتركذ : لاق وړمع نع ُنايفُس اننّدح ٌةصيبق انثّدح -  

 نم هل ژيخ اخ مكذحأ حنمَي نإ :لاق ْنكلو « هنع َهْني د مل ةا عيبنلا َّنِإ :امهنع هللا يضر سابع

 .[۲۳۳۰ : ثيدحلا رظنا] امل اعيش زخات نأ



 ةعرازملاو ثرحلا باتك- 05 ١

 هللا يضر َرمع نبا َّنأ» عفان نع بويأ نع ٌداّمح انّئَّدح ٍبْرَح نب ناميلس انثّدح 74
 ةرامإ نم ًارْدَصو َنامْثعو َرمعو ركب يبأو ةي يبنلا ٍدهع ىلع ٌهَعِرازم يركب ناك امهنع

 .[717 48 : يف هفرط_ 1747 ثيدحلا] .«ًةيواعُم

r4ا ا  
 رمع نبا لاقف « عرازّملا ِءارك نع ةي ئبنلا ىه : لاقف ُهَلَأسف « هعم ٌتبهذف « عفار ىلإ ٌرمع

 . «نبتلا ّنم ٍءيشبو ءاعبرألا ىلع امب كي لكي هللا لوسر دهع ىلع انَعراَزَم يركن انك انآ تملع دق

 ,[ 73777 2 51785 :ثيدحلا رظنا]

toَّنأ خلاس ينربخأ باهش نبا نع ليقُع نع ُثَّللا انتدح ٍريكُب نب اىبحي انثّدح  

 . ىركت ضرألا ّنأ ل للا لوسر ٍدهع يف ٌملعأ تنك :لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 ًءارك َكّرتف ‹ هُملعي نكي مل ًائيش كلذ يف ثدحأ دق اي ئبنلا ّنوكي نأ هللا دبع يشخ مث

 .[7848 :ثيدحلا رظنا] . «ضرألا

 ةضفلاو بَهَّدلاب ضرألا ءارك باب_- 4

 ىلإ ةنسلا ّنم َءاضيبلا نضرألا اورجأتست نأ َنوعناص متنأ ام لمآ َّنِإ : سابع نبا لاقو
 .ةنسلا

 mm قران يك ۳

 . كلذ نع للي ئيللا سلا سيم

 .«مهرّدلاو ر رانيدلاب ماب اهبب سيل ١ عفار لاقف ؟مهْرّدلاو ر رانيّدلاب يه فيكف ونا كلف

 « ةوزيجُب مل مارحلاو ٍلالحلاب مهلا ووذ هيف َرظَن ول ام كلذ نم يهُت يذلا ناكو : ٌثيللا لاقو

 ٤٠١١[. : يف هفرط_ 117417 ثيدحلا] .[۲۳۳۹ :ثيدحلا رظنا][7747 :ثيدحلا] ٠ ةرطاخُملا نم هيف امل

 بايد. ٠٠

E ل ال لاح EÊ 

 َندأتسا نجلا لهأ نم الجر أ ةيدابلا لهأ نم ٌٍلَجَر هدنعو - ُثَّدحُي اموي ناك ب يبنلا َّنأ»

 َرذِبف :لاق . عززأ نأ ٌبحأ ْنكلو ىلت :لاق ؟َتْنش اميف َتسلأ :ُهل لاقف « عرَّزلا يف ُهّبر «



  4١ةعرازملاو ترحلا باتك- 5

 هللا لوقيف . ٍلابجلا َلاثمأ لكف « ُةُداصحتساو ُةؤاوتساو هئابن فدَّطلا ردابف
 طل 0 ٌيبارعألا لاقف . ءيش َكَعِبْسُي ال هنإف

 :يف هفرط 7. ثيدحلا] . ديب ئبنلا كحضف . عرز 7/615[.

^“ 
 سو ١

 sC 5 م

 ف 5

 ے٣

 ِسْرَغلا يف َءاج ام باي ١

 نع للا يضر ٍدعس نب له نع مزاح يبأ نع ُبوقعي انتدح ديعس نب ةبيتق انئدح 4۹

 يف هّسرغن انك انل يتاس ٍلوصأ نم ذخأت زوجع انل ثناك « ٍةعمجلا مويب حّرفنل انك نإ : لاق هنأ

 ٌمحش هيف سيل : لاق هنأ الإ ْمَلعأ ال ریعش نم ٍتاَبَح هيف ٌلعجتف ٠ اهل ٍرْذق يف ةلعجتف ائَاَعيرَأ

 « كلذ لجأ نم ةعمجلا مويب رق انكف ٠ « انيلإ ُهْئَيَقف اهانرز ةعمجلا انيَلَص اذإف - كدَو الو

 ٩۹۳۸ « ٩۹۳۹ 0 ۹٤١[. : ثيدحلا رظنا] ٠ «ةعمجلا دعب الإ ليقت الو ىّدغتن انك امو

 نع جرعألا نع باهش نبا ٍنع دعس نب ميهاربإ انثَدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح ۰
 :نولوقيو . Eh ل ل ل

 ْمهَلَعسي ناك َنيرجاهملا ّنم يتّوخإ َّنإو ؟هثيداحأ لثم ٌنوّدحُي ال راصنألاو َنيرِجاهملل ام

 نيكس أرما ثنكو « مهلاومأ لمع مهلَمشي ناك راصنألا نم يتّخإ داو ٠ قاوسألاب قلا

 لاقو .َنوّسني َنيح يعأو « َنوبيغي َنيح ٌرَضحأف « ينطب ِءلم ىلع ا للا لوسر مر

 هردص ىلإ ةعمجي مث هذه يتلاقم يضقأ ىتح - هبوث مكنم ٌّدحأ طبي نل :ًاموي لي ئيبنلا

 ا ی تح اهزيخ كرل يلع ند ريت تلطتيلاو ًادبأ ئيش يتلاقم نم ىسنيف
 هللاو . اذه يموَي ىلإ كلت هتلاقم نم تيس تنس ام ّقحلاب ةثعَب يذلا وف « يردّص ىلإ اهّتْغمج مث

 *« یاو تيا َیِم الرا آم وسخ سلا نإ ل دب اعيش کیش ام هلا باتك يف ناتي الول
 ل

 ۲٠٤۷[. ۰۱۱۹۰۱۱۸: ٹیدحلا رظنا] .[ ١75 - ۱۹۹ :ةرقبلا] 4 میجر #- ىلإ -

 كف دي 3
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 ينوب الأ يح یم لک آملا کک :ىلاعت هللا لوقو ‹ برشلا يف باب e ر ۵ ےس ص رم

 ءال © 59 ةر نأ غلا نيش نأ E :هركذ لج هلوقو

 .ًابذَع : 4ائارف © . كلا 0 . ثاحسلا : 4ذملا » .اتصنم : كابي »
«۸ 
5 

 ١ ةزئاج ٌةَتَبصوو ُهَتبهو ِءاملا ةقّدّص ىأر نَم باب- ‹

 موسقم َريغوأ ناك ًاموسقُم

 «َنيملسملا ٍءالدك اهيف ُهُوْلَد ٌنوكيف ًةموُر َرئب يرتشي نم : هايي ئبنلا لاق :ٌنامثع لاقو
 . هنع هللا ىضر ٌنامثع اهارّئشاف

 نب ٍلهَس نع مزاح وبأ ينئّدح :لاق َناَسغ وبأ انثًدح ميرم يبأ نب ٌديعس انئدح - 0۱
 ن ا ع رو دقب لَك يبنلا يت أ :لاق هنع هللا يضر ٍدعس

 َريوأل تنك ام :لاق ؟خايشألا ّيِطعأ نأ يل ُنّدأتأ ُمالغ اي «لاقف « هراسي نع خايشألاو

 . «ُةاّيِإ ةاطعأف « هللا لوسر ايًادحأ كنم ىلضفب

 ثيدحلا]  5758١يف هفارطأ : 71755 ‹ ۲٤۵۱ ۰ 0375907 ۲٠۰۵ ۲ 0550[.

YoYيضر كلام نب سنا ينثدح» : لاق يرهرلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح -  

 ا كلام نب سنأ راد يف وهو - نجاد ةاش كي هللا لوسرل ْتَبِلَخ هنأ هنع هللا

 نع َحَدقلا ٌعّرَت اذإ ىح « ُهنم برشف َّحَدَقلا لي هللا لوسر ىطعأف ٠ سنأ راد يف يتلا رئبلا

 ا ل ا ل

 .«نميآلاف َنميألا : لاق مث ِهنيمَي نع يذلا َيبارعألا ٌهاطعأف ‹ كّدنع هللا لوسر اي رکب ابأ

 .[0519 255011. ۲٣۷۱ : ىف هفارطأ_ 7707 ثيدحلا]



 01۷ ةاقاسملا تاتك ت٢

 « ىَوْرَي ىّتح ِءاملاب ٌقحأ ِءاملا بحاص َّنِإ :لاق نم باب - ۲
 ِءاملا ٌلضف ُعْنمُي ال: ٍّيبنلا لوقل

Yorةريره يبأ نع جرعألا نع دانرلا يبأ نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح  

 .ألكلا هب منيل ءاملا ُلضف ُمنمُي ر ال» :لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 .11937 « 7705 :يف هافرط_ 71767 ثيدحلا]

rotٍبّيسملا نبا نع باهش نبا نع ٍليقُع نع ُثَّللا انثَدح ٍربكُب نب ىبحي انئّدح  

 او دالا لف ر ال لاق ءال هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةمَّلَس يب

 .[77 0 :ثيدحلا رظنا] 0

ATد  

 اار ا لار ا عقلا : كلي هللا لوسر لاق : لاق هنع لا يضر ةريوه يبأ

 ١599[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ُسسمُخلا زاكرلا يفو « ٌرابُج

 اهيف ٍءاضقلاو ٍرئبلا يف ةموصخلا باب ٤

Yoيضر وللا ٍدبع نع يتيقش نع ٍشمعألا نع ةزمَح يبأ نع ٌنادبَع انئّدح فرك 2  

 جات اهيلع وع لست ی ا ی ىلع افلح نتا : لاق اب يبنلا نع هنع هللا

 #.. . ييف اتم ماو دهم درن لإ 3 : ىلاعت هللا َلّرنأَف «نابضَع هيلع َّوهو هلل هللا يقل

 رپ يل تناك « ٌةيالا هذه ثلرنأ يف ؟ نيسرلا دع وأ مكاشابا لاقف تعا اف ةيآلا

 تلق هيم لاف .دوهش يلام :ثلق .كدوهش : يل لاقف < « يل مع نبا ي ضرأ يف

 .«هل ًاقيدصت كلذ هللا لزنأف . ثيدحلا اذه ةا ئبنلا ركذف . ا ا

 » T10 2 CO4 7 6لت » !TIVT (CYT < TTT «Yolo CY ; : يف هفارطأ To ثيدحلا]

.[Véto cC VIAT «< 1Y7 

 LIVIA ءككالال تكتم و 00° ¢ YY )°۲1۷ لال ۰۲017 1۷£ : يف هفارطأ ۲۳۷ ثيدحلا]

 ا 0

90 SC 
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 نم ةّعنمف « قيرطلاب ءام لضف ُهل ناك ٌلجر :ميلأ ٌباذع مهلو مهيكرُي الو ةمايقلا موي مهيلإ
 اهنم هِطْمُي مل نإو « يِضَر اهنم هاطعأ نإف « ايندل الإ ةعيابُي ال ُهمامإ عياب لجو . ليبسلا ٍنبا

 « اذكو اذك اهب ُتيطعأ دقل هُريغ هلإ ال يذلا هللاو : لاقف رصعلاّدعب ةتعلس ماقآ لجرو . اخت

 . يقاس مندي هللا دهم نوري نل ل :  ةيآلا هذه ارق مث . ”|جر ُهَقَّدصف

 .[7/447 9/577 0751/17 ‹ 7779 : يف هفارطأ 5168 ثيدحلا]

 ٍراهنألا رس باب- 5

 نع باهش نبا ينثّدح :لاق يللا انَّدح تفسوي نب هللا دبع انثّدح - 1150 - 0۹

 َدنع ريل مصاخ ا نم ًالجر َّنأ هثّدح هنأ امهنع للا يضر ريل ۽ نب هللا دبع نع ةورع
 ىبأف . رمي َءاملا حرس : ٌيراصنألا لاقف « لخنلا اهب نوقْسَي ب يتلا ةَرَحلا جارش يف ةي عوبنلا

 ىلإ َءاملا لسرأ مث تز ایسا ريَبَرلل ليكي هللا وسر لاقف ٠ ةي ئبنلا دنع امصتخاف .هيلع

 لاق عت يک نا لوسر جز اول ١ كتّمع نبا ناك نأ :لاقف ٌيراصنألا بِضغف . كراج

 ا اا ديَبَّزلا لاقف . رذجلا ىلإ عجري ىّتح َءاملا سيحلا مث ريَ اي يتسا

 نب دمحم لاق . 4 ديب رک اَمِ کومک ٌقَح تونم ال کیو کک » : كلذ يف ْثلَرن
 . طقف يَا الإ للا دبع نع ةورُع ركذي دحأ ميل :وللا دبع وبأ لاق ساّتعلا

 .[4048 , ۲۷۰۸ ۲ ۲۳۹۲ 2 ۲۳۹۱ : يف هفارطأ_؟١77 ثيدحلا]

 لفسألا لبق ىلعألا برش باب -۷

 e ا ا ۳۱

 0 تس ےب ل a ا هلا هذه ا

 ]1 :ثيدحلا رظنا] , تي

 ٍنيبعكلا ىلإ ئلعألا برش باب-۸
 ينثّدح : لاق ٍجيَرَج نبا ينربخأ : لاق# ٌئيناّرحلا ديزي نب لحم انربخأ محم انثدح- ۲

 نم جارش يف ريزا مصاخ ٍراصنألا م اجر نأ ُهثَّدح هنأ ريبّرلا نب ةورُع نع باهش ُنِبا

 ىلإ هلسرأ مث ڈ _ فورعملاب ُهرَمأَف - ریبز ایسا : ايب هللا لوسر لاقف « لخنلا هب يقسيل ةَّرحلا



 05 ةاقاسملا باتك- ۲

 مث سا :لاق مث . وللا لوسر هجو َنوّلتف . َكِتَّمع نبا ناك ْنآ : ئراصنألا لاقف . كراج

 ْتَلزنَأ ةيآلا هذه نإ هلو :ُهيبّزلا لاقف . هّقح هل ایعوتساو - ٍرذَجلا ىلإ ءاملا مجري ىّتح نسبحا

 : باهش نبا يل لاقف . 4 َمُْهَنْنَي رجس اَمِف ومب ىح تونم ال كيرو الق كلذ يف
 كلذ ناكو . (رْدَجلا ىلإ مجري ىتح نسبحا مث قسا» : ةي ئبنلا لوق ٌُسانلاو ٌراصنألا ِتَرَدقف

 .[؟851 75٠ :ثيدحلا رظنا] . نيبعكلا ىلإ

 ءاملا يقس لضف باب -4

 ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ْيَمُس نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انئّدح ۳

 َبرشف ارب لّرنف ٠ شعلا هيلع ٌدتشاف يشمي ٌلجر اني : لاق و هلل هللا لوسر نأ ُهنع هللا يضر

 غلب يذلا لم اذه غلب دقل : لاقف « شطعلا َّنِم ئرثلا َلُكأي ُتّهِلَي بلكب وه اذإف جرح مث .اهنم

 :اولاق .هل رّمَعف هل هللا ركّشف « ّبلكلا اىقسف يقر مث « هيفب ُهَكَسمأ مٿ ُهَّمُخ ًالمف .يب

 ةملس نب داّمح ُهَعبات .«رجأ ٍةبطَر ِدِبَك لك يف :لاق ؟ارجأ مئاهبلا يف انل َّنِإو هللا لوسر اي

 .[198 :ثيدحلا رظنا] . دايز نب دمحم نع ملسُم نب عيبا

 ٍتنب ءامسأ نع ةكيلُم يبأ نبا ِنع رمع نب عفان انٿدح مير ىبأ نبا انئدح 6

 تلق ىتح ُرانلا ينم تد : 0
 :اولاق ؟هذه ناش ام :لاق .ٌةَرِه اهْشِدِخَت لاق هنأ ُتِبِسَح  ةأرما اذإف ؟مهعم انأو بر ْيأ

 ۷٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاعوج تّتام ىتح اهْئَّسَبح

 امهنع هللا يضر رمع نب هللا ٍدبع نع عفان نع كلام ينثدح : لاق ليعامسإ انثدح _ 10
 « ٌرانلا اهيف ثلَحدف « ًاعوُج تنام ىتح اهْئَسَبَح ةره يف ٌةأرما ِتَبَّذُع : لاق لكي هللا لوسر نأ

 اهتلسرأ ٍتنأ الو « اهيتْسَبَح َنيح اهتيقس الو اهتمَعطأ ِتنأ ال :- ُخلعأ هللاو  اولاقف :لاق

 ۳٤۸۲[. , ۳۳۱۸ : يف هافرط_ 7156 ثيدحلا] .«ضرألا شاشَح نم ثلكأف
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 هئامب قحأ ةبزقلاو ضوحلا ّبحاص َّنأ ىأر نم باب - ۱۰

 : لاق هنعقلا يضر دعس نب لهش نع مزاح يبأ نع زيزعلا ُدبع الدحة انئدح ۲۳٦٦

 , هراسَي نع حايشألاو < موقلا ُثّدحأ وه مالُع هيمي د نعو « ٍترَشف حدقب ولا لوسر يئ

 ًادحأ كنم يبيصنب روال تنك ام :لاقف ؟خايشألا يطع نأ 5 ُندَأتَأ مالغ اي :لاق

 ۲۳١١[. :ثيدحلا رظنا] . ؟ُهاّيِإ ةاطعأف . هللا لوسر اي



 ةاقاسملا ناتك 0۷۰

7Yُتعمس ايز نب ٍدمحم نع ٌةبعَش ادئّدح ٌرَدنغ انئَدح ر راشب نب دمحم انثّدح -  

 يضوح نع الاجر َندوُذَأل « هديب يسن يذلاو» : لاق كي بلا نع هنع هللا يضر ةريره ابأ
 .«ضوحلا نع ٍلبإلا نم ةبيرّعلا ُداذُت امك

 نب ٍريثكو َبوَيَأ نع ْدمْعَم انربخأ ٍقاَزَولا دبع انربخأ ٍدمحم نب هللا دبع ينثدح - 4
 لاق امهنع للا يضر سابع نبا لاق : لاق ٍريبُج نب ٍديعس نع رَّخآلا ىلع امهُدحأ ديزي - ريثك
 تناكل - ءاملا ّنم فرغت ملول : لاق وأ - مَرْمَر تزول « ا انا عرب : لكي عربنلا

 يف مكل ىح الو ۰ معن : تلاق ؟كّدنع لزنن نأ نينذأتأ :اولاقف مهرج لبقأو .ًانيعَم ًانيع

 ٣٣٣١[. 13734 2377053 31317 :يف هفارطأ_ 1174 ثيدحلا] . «معن :اولاق . ءاملا

 و ب ل و و ا و كب مك اك ۳4

 :مهيلإ ر الو ةمابقلا مويا مهمّلكُ ال ال » : لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 نيمي ىلع فلح ٌلجرو « ٌبذاك ّوهو !ىطعأ امم رثكأ اهب ئطعأ دقل ةعلس ىلع َففَلَح لجر

 كما هولا: هللا لوقيف هئام لضف عنَم لجرو « ملسم يلجر لام اهب عطتقيل رصعلا دعب ةبذاك

 . كادي لمعت مل ام لضف َتعنم امك يلضف

 . ل بنلا هب غلبي حلاص ابأ حمس و رمع نع ةرم ريغ -نايفُس انّئَّدح : خلع لاق

 .[1708 : ثيدحلا رظنا]

 هيما يووحللا

 هلك هللا لوسر نإ راد يكل ل يسال يدر لاح ا رع اش اذ

 ىمَح ٌرمع َّنأو « َعيِقّتلا ئمح ةي ئبنلا َّنأ انغَلب :لاقو . ؛هلوسرلو هلل الإ ىمج ال١ :لاق

 .[۳۰۱۳ : يف هفرط_ 5 ثيدحلا] . ةَدَبَرلاو ٌفَرَّشلا

RTا  

 ا : لاق لل ملا لوسر أ هنع هللا يضر ا

 وأ جرم يف اهل َلاطأف هللا ٍليبس يف اهّطَبر ٌلجرف ٌرجأ هل يذلا ااف .رزو ٍلجر ىلعو « ٌرتس

 مطقنا هنأ ولو « ٍتانسح هل تناك ةضورلا وأ جرملا َنم كلذ اهِلَيِط يف ثباصأ امف « ٍةضوَر



 0۷۱ ةاقاسملا باتک ۲

 ٺَبِرشف رهنب تكرم اهنأ ولو 0 هل ٍتانسح اهُتاورأو اهُراثآ تناك ٍنيِفَرَش افرق كلت ْثّدتساف اهْلّيِط
 مل ٌمئآفمعتو ًَيّنَْت اهطتر ٌلجرو وجا قلل يف ٠ ينس لاك تسي نار ملر

 ٍلهأل ًءاونو ًءايرو ًارخف اهطبر لجرو .ذ ةتس َكلذل يهف اهروهظ الو اهباقر يف هللا قح سَ

 0 لاقف محلا نع ل رش هللا لوسر لئّسو .ٌدزو َكلُذ ىلع يهف مالسإلا
 EE OEE E م لمعي نمف :  ةّدافلا ةسالا ةيآلا هذه الإ

 .[لل ه1 4933 ۰ 1۹1۲ 37343 785٠0 : يف هفارطأ_؟9ال١ ثيدحلا] . كوري ارش َوَر 5

 ىلوُم ديزي نع نمحرلا ٍدبع يبأ نب ةعيبَر نع كلام انئّدح ٌليعامسإ انثّدح
 نع ُهَلَأَسف كيش هللا لوسر ىلإ لجر َءاج» : لاق هنع هللا يضر ّينهجلا ٍدلاخ نب ٍديز نع ِثعَبنملا

 .اهب َكَنَأَسف آلإو اهبحاص ءاج نإف « ةنس اهْفّرع مث ڈ اهءاكوو اهّصافع فرعا :لاقف ةطَقّللا

 ؟اهّلو كلام : لاق ؟لبإلا ةلاضف : لاق . بئذلل وأ َكيخآل وأ كل يه : لاق ؟منغلا ةَلاضف : لاق

 4١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهّبر اهاقلي ىتح َرَجشلا لكأتو َءاملا درت « اهؤاذحو اهؤاقس اهم

 ًالكلاو بّصحلا عيب باب ٠

 هللا يضر ماعلا نب ٍريِبزلا ٍنع هيب ہر أ نع ماشه نع ٌبَهُو انثّدح دَسأ نب لس اند فرك

 ا ياا : لاق ايل ئبنلا نع هنع

 عِنُم مأ يطعأ سانلا لأسي نأ نم يخ ُهَهِجَو

 ىلوَم ٍديِبُع يبأ نع باهش نبا نع ِليَقُع نع ُثَّللا اننَدح ٍريكُب نب ىبحي ' یحی انثّدح - ٤

 نآل» : ا هلل هللا لوسر لاق :لوقي هنع هلا يضر ةريره ابأ حمس هنأ نوع نب نطحرلا دبع

 . (هعنمي وأ ُهّيطعُيف ًادحأ لاسي نأ نم هل ريخ ه هرهظ ىلع ةمزُح مكدحأ بطتحَي

 :ثيدحلا رظنا] ٠/0141 ۰۱٤۸۰ ۲۰۷٤[.

 نبا ينربخأ : لاق مهربخأ ٍجيَرُج َنبا َّنأ ٌماشِ انربخأ ئسوم نب ٌحيهاربإ انثّدح 6

 يضر بلاط يبأ نب ب يلع هيبأ نع يلع نب نيسح هيب نع مولع نب نيسح نب ٌيلع نع باهش
 يناطعأو : لاق « ٍردب موي ٍمنْغَم يف الڳ هلا وسر حم ًافراش ُتبَصأ :لاق هنأ مهنع هللا

 لمحأ نأ ُديرَأ انأو راصنألا نم لجر باب دنع آموي امهُتخنأف « ئئرخأ فراش ةي هللا لوسر
2 

 اخوا ةمطاف ةميلو ىلع هب َنيعتسأف عاقنیق ينب نم عئاص يعمو ٠ ةعيبأل ًارخذإ امهيلع

 ا ناقك كنءاوتلا نذل دع ايالأ : تلاقف . ةنيق هعم ِتيبلا كلذ يف برشي ب تلطملا دبع

E Eنبال تلق  امهدابكأ نم ّدخأ مث ا + اهي شما  



o۷۲ةاقاسملا باتك- ۲  

 هللا يضر ٌمولع لاق باهش نبا لاق - اهب بهذف امهتمئسأ بج دق : لاق . ماسلا نمو: باهش

 جرخف < « ربخلا هثربخأف ةثراح نب ديز ٌةدنعو هللا يبن ُثيتاف ٠ ينعظفأ ٍرَْنَم ىلإ ُتْرظنف : هلع

 له :لاقو ٌةَرصب ةزمح عفرف « هيلع ظّيختف ةزمح ىلع لخدف « ُهعم ُتْقلطناف « ٌديز ٌهعمو

 ميرحت لبق كلذو .مهنع جرح ىتح ُرَقِهَمُي لَك هللا لوسر عجرف !يئابآل ٌديبع الإ متنأ
 . 15 :تيدحلا رلظتا] خلا

 عئاطقلا باب- ٤

  ۳۷٦امیل انئدح-  Eيحي نع ليز نب 00 0

a E sSیر ارا  

 ۳۷۹٤[. « 3151 , ۲۳۷۷ : يف هفارطأ ۲۳۷١ ثيدحلا]

 عئاطقلا ةباتك باب- 6

 ٌراصنألا الل ئبنلا اعد» هنع هللا يضر سن نع ٍديعس نب يحي نع ُثيللا لاقو- ۷

 ملف « « اهلثمب يرق نم انزاوخإل بدكاف تلعف نإ هللا لوسر اي : ولات + نرحل اب ميل طفلا

 یر ی اوويمعا» © هلا يربي درر دك لاقف « اب يبنلا دنع كلذ نكي

 .[ 7717/5 : ثيدحلا رظنا]

e 

 E ی .اعرل ضو ور

 ١84[. 07 :ثيدحلا رظنا] . تالا لع تلت نأ ٍلبولا

 ايي يبنلا لاقو لخن يف وأ طئاح يف ٌبرش وأ ٌرَمَم 2 م هل ٌنوكي لُجرلا باب ۱۷

 يقّسلاو ُرمملا عئابللو « عئابلل اهّترمنف رَبَّ نأ دعب الخن عاب نّم»
 «ةّيِرَعلا بر كلذكو « َعفرَي ىتح

 نب ملاس نع باهش نبا يّدح تلا انَلَدح تسوي نب للا ڈبع انربخا- ۹

 ع نأ َدعب ًالخن عاتبا نَم» :لوقي اإ هللا لوسر ُتعمس : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع



 0 ةاقاسملا باتك- ۲

 رسي
 رتشي نأ لإ ُهَع هَعاب يذلل ُهلامف لام هلو ًادبع عاتب نمو . عاتبملا طرتشي ب نأ الإ عئابلل اهترمشف

 5505 5 لاا ثيدحلا رظنا] . «عاتبملا

 E رع عفا ع لوس E سرب زب هجم ندع ۳۸۰
 . رمت اهصرخب ايارعلا عابُت نأ ةي ئوبنلا صح و١: لاق مهنع هللا يضر ِتباث نب ٍديز نع

 .[۲۱۹۲ ۰ ۲۹۸۸ 5١85 2. ۲۱۷۳ : ثيدحلا رظنا]

 نب ٌرباج عمس ِءاطع نع جيرُج نبا نع َةنييُع نبا انئَّدح دمحم ُنِب ء هلا دبع ا ۲۳۸۱

 رمشلا عيب نعو ةنبازُملا ٍنعو ةلقاحملاو ةرباخملا ٍنع الإ ئبنلا ىهّن» امهنع للا يضر هللا دبع

 .«ايارعلا الإ ¢ مَمردلاو رانيدلاب الإ عاب ال نأو 3 ةحالص ودم ع

 ۱٤۸۷ 2 ۲۱۸۹ ۰ ۲۱۹٦[. : ثيدحلا رظنا]

YAYنبا ىلوَم َنايفُس يبأ نع نصح نب واد نع كلام اننَدح ةعّرق نب 'ىبحي انئّدح -  

 نم اهرب ايارّلا عيب يف ءال ئبنلا ن ّصَخَر» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ّدمحأ يبأ

 . «كلذ ىف ٌدواد كش « قسوأ ةسمخ ىف وأ 3 قسوأ ةسمخ َنوذد اميف رمثلا

 ۲٠۱۹۰[. :ثيدحلا رظنا]

 ريثك نب ٌديلولا ينربخأ لاق انا ی ندخل ا اوسع 0 اا
 نأ ُةاثّدحةمْشَح يبأ نب لهسو ٍجيدَح نب عفار ّنأ ةثراح ينب ۍلوم راسي نب ُديَشُب ينربخأ : لاق

 . «مهل َّنِذَأ هنإف ايارعلا ٌباحصأ الإ 2 رحاب ربحا و ةنبازملا نع 'ىهت لي هللا لوسر

 هلم ب © يشت ىتدح قاعيسإ نبا لاقو هللا :ليغاوبأ لاق

 .[۲۱۹۱ :ثيدحلا رظنا][؟785 : ثيدحلا]



 سيلفتلاو رجحلاو نويدلا ءادأو ضارقتسالا باتك - و هال:

 سيلفتلاو رجحلاو نويدلا ءادأو ضارقتسالا باتك- >۳

 هترضحب َسيل وأ « ةنمث ُهَدنع سیلو ٍنيَّدلاب ىرّتشا ٍنَم باب ١
 نع َيبعَّشلا نع ةريغُملا نع ٌديرَج انربخأ ٌيِدنكيبلا وه َفّسوي نب دمحم انئّدح 6

 ؟ةٌعيبتأ ؟كريعب ىرت فيك : لاقف لكي يبنلا عم ُتوَّرغ» :لاق امهنع هللا يضر وللا ٍدبع نب رباج
 . ؛هّنمَّت يناطعأف « ريعبلاب هيلإ ٌتوَدغ ةنيدملا َمِدَق اًملف . هات هتعرف + ميعل : ل

 .[۲۳۰۹ ۰ ۲۰۹۷ ۰ ۱۸۰۱ ٤٤۳ : ثيدحلا رظنا]

 ميهآربإ َدنع انزكاذت» :لاق شمعألا انثَّدح حاولا دبع انّثَّدح ِدَسأ نب ىّلعُم انئّدح_ 5

 نم ًاماعَط ىرتشا يي ئبنلا َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٌدوُسألا يِّثَدح : لاقف مَلَسلا يف َنهَولا
 ۲۹۹٦ ۲۲۰۰ ۲۲۵۱ ۲۲٣۲۰[. ۰ ۲۰۹۸ : ثيدحلا رظنا] و

eos 

TAYك ير ازا كغ ا  Eنع ٍديز نب  

 اهءادأ ٌديِرُي سانلا لاومأ ذخأ نَّم» : لاق الب يبنلا ٍنع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِثيعلا نأ

 . «هللا ُهَفَلَتَأ اهقالتإ ديري ذخأ نمو 3 هنع هللا ىدا

E ۳۸۸ع ا  
 هنأ ٌبحأ ام :لاق _ًادحأ ينعي - رص اًملف < ٠ يب ييبنلا عم ثنك» : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ

 نيرتكألا نإ : لاق مث . يدل ُهُدُضرَأ ًارانيد الإ ثالث ٌقوف ٌرانيد ةنم يدنع ُتّكمب اب يل لّوحت

3 

 نعو هنيمَي نعو هيدي نيب باهش وبأ راشأو  اذكهو اذكه ٍلاملاب لاق نَم الإ < َنوُلقألا مه



 031/6 سيلفتلاو رجحلاو نويدلا ءادأو ضارقتسالا باتك- ۳

 مث . هينا نأ تدرأف « ًاتوص ُتعمسف ِديعَب ريغ ٌمَّدقتو . َكَناكم :لاقو . مه ام ٌليلقو  هلامش

 :لاق وأ . تعمس يذلا « هللا لوسر اي :ٌّتلق َءاج اًملف .َكَينآ ىّبح َكّناكم :ُهلوق ٌثركذ
 « مالسلا هيلع ليربج يناتأ : لاق « معن : تلق ؟تعمس لهو : لاق ُتعمس يذلا ٌتوصلا

 :لاق ؟اذكو اذك َلعف نمو : تلق < ةّنجلا لخد اعيش هللاب كرشُب ال كَمَا نم تام نَم :لاقف

 .[1408 ۱۲۳۷ :ثيدحلا رظنا] . (معن

 ينثَّدح :باهش نبا لاق َسنوُي نع يبأ انٿدح ٍديعس نب بيبش نب ٌدمحأ ينثدح - ۹
 ناك ول» : ةي هللا لوسر لاق : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق :لاق ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٌديَبع

 .«نيدل هدرا ءيش الا « يش ُهنم يدنعو الث يلع َرُمي ال نأ ينسي ام ًابهذ ٍدحأ ُلثم يل

 .[۷۲۲۸ « 34148 :يف هافرط_؟786 ثيدحلا] . ٌيِرهّزلا نع ٌليَقَعو ٌحلاصٌةاور

 لبإلا ضارقتسا باب - ٤

 ىنوب َةمَلَس ابأ ٌتعمس : لاق ٍليَهُك ْنب ةمّلس انربخأ ةبعش انّثّدح ٍديِلَولا وب أ انثّدح - فرك

 هب مهف « هل ظلغأف ءال ف كل ف ا

 :اولاقو . هاّيِإ ٌةوطعأف ًاريعت رتشاو « ًالاقَم ّقحلا بحاصل لاف ُه هوعد : لاقف « هئاحصأ

 ا لاق « هنس نم َلضفأ الإ ٌدِجَت ال

 :ثيدحلا رظنا] 77٠0 .2 ۲۳۰١[.

 يضاقّتلا ٍنْسُح باب٥

 د ل مر م ۳۹۱

 و ا ا e ال

 ۲٠۷۷[. : ثيدحلا رظنا]

 ؟هنس نم َربكأ ئطعُي له باب"

 عاقل ي لاق َنايفُّس نع ییحی نع ٌدَّدسُم انثدح-۲

 : كو هللا وسر لاق : : لاق « ًاريعب ٌةاضاقتي ةي عيبنلا 'ىت :أ واجر َّنأ» هنع ُهللا يضر ةريره يبأ
 لاقف .ُهللا كافوأ ينتيفوأ :لجرلا لاقف « نس نم لضفأ انس الإ دجال فأ

 ا

 . «ءاضق مّهَتسحأ سانلا رايخ نم َّنإف 3 ةوطعأ : هلع مذ هللا لوسر

 ,[۲۳۹۰ ۰ ۲۳۰٣۰ ۲۳۰۰۵ : ثيدحلا رظنا]



 نسلفتلاو نحكلاو ىوددلا ءاذآو نكازفتسسالا بات 4# 58

 ءاضقلا ٍنسُح باب - ١

 2 ا ر ىلا نع هلك يبا نع عليي نع ذايفش تلح بح با اادتو 4۳

 اوبلطف . ةوطغأ“ لكك لاقف « ةاضاقتي ٌءءاجف « ٍلبإلا ّنم نس ةا يبنلا ىلع لججرل ناك : : لاق

 : ي عيبنلا لاق . كب هللا ىفوأ ينتيفوأ : لاقف . ٌةوطعأ : لاقف « اهو انس الإ اودج ملف ُهَّنِس

 .[۲۳۹۲ « ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۰۹۰ ۲۳۰۰١ :ثيدحلا رظنا] .«ءاضق مكئسحأ مكرايخ َّنِإ

ACT:هللا يضر لا ذيع نت, راج نع راثإ نب تراجم اح رعي اة ةالخ اا ع  

 ا ر لاق ةارأ :رعسم لاق  دجسملا يف وهو ايب ئبنلا ٌثيتأ» :لاق امهنع

 .[۲۳۸۵ ۰۲۳۰۹ ۰۲۰۹۷ ۱۸۰۱ ۰٤٤۳ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟يندازو يناضقف نيد هيلع يل ناكو . نيتعكَر

 زئاج وهف ُهلَّلَح وأ ِهَقَح َنوُد ئضق اذإ باب - 8

 نب بعك نبا ينثدح : لاق ٌيرهُّزلا نع سوي انربخأ هللا دبع انربخأ ُنادبع انثّدح _ 21

 « ّنيَ هيلعو ًاديهَش حا موي ليف هبأ لأ ةربخأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نأ ِكلام

 يبأ اولو يطئاح رمت : اولهقي نأ مهلأسف الب يبنلا ث ُتيتأف ‹ مهقوقح يف ءامرُغلا ٌدتشاف

 ٌفاطف « َحبصأ َنيح انيلع ادغف « ٌكيلع ودْغتس : لاقو يطئاح ةا ئبنلا مهطعُي ملف « اوّبأف

 ا ا يبو نا ٠ ااه رف يارغا يف

 ۲٠۲۷[. : ثيدحلا رظنا]

 هريغ وأ ٍرمتب ًارْمَت ٍنيَّدلا يف ُهَفَّراج وأ « ٌصاق اذإ باب 9

 نب باج نع ناسيك نب ٍبّهو نع ماشه نع سَ انثّدح رذنملا نب ٌميهاربإ ينئدح _ ۲۳۹٦

 100 ًاقْسو َنيثالث هيلع َكَرَتو يفوت هابأ َّنأ» هربخأ هنأ امهنع هللا يضر هللا دبع
 ءاجف « هيلإ هل َعَفْشَيل لك هللا لوسر ذباج مّلكف « هَرِظنُي نأ ىبأف « باج ٌةَرظنتساف
 لخنلا ةا هللا لوسر لخدف « باف هل يتلاب هِلْحَن رمت دال ّيدوهيلا َمَّلكف كش هللا لوسر

 ةافوأف اهلا لوسر َمَجر ام دعب ّدجف « هل يذلا هل وأف هل ڏج : رباجل لاق مث ع اهيف'ئشمف

 ناك يذلاب ُهَربْخُيل لك مل هللا لوسر ٌرباج ءاجف انو ندع هل تلفن و ًاقسَو َنيثالث
 تبهذف . باطخلا نبا كلذ زبخأ :لاقف « لضفلاب ربخأ فّرصنا اًملف « رصعلا يّلصي ٌهَدجوف

 . «اهيف كرا لكي هللا وسر اهيف شم َنيح ٌتملع دقل :ُرمع هل لاقف «ٌةربخأف رمع ىلإ ٌرباج

 .[7؟7986 ۰ ۲۱۲۷ : ثيدحلا رظنا]



 OVY سيلفتلاو رجحلاو نويدلا ءادأو ضارقتسالا باتك- ۳

 نيّدلا نم َناعتسا نم باب- ٠

 ينثّدح : لاق ليعامسإ انثّدحو . e . ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍِنامّيلا وبأ انثدح- ۳4%

 اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةورُع نع باهش نبا نع يتيتَع يبأ نب ٍدمحم نع َناميِلُس نع يخأ

 0 مهلا :لوقيو ةالصلا يف وعدي ناك لولا لوسر نأ: هت 0

N TT0  

 ًانيَد َكَرَت نم ىلع ةالصلا باب_- ١

 ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ٍتباث ِنب ٌيِدَع نع ٌةبعش انثّدح ٍديلَولا وبأ انثّدح - ۳4۸

 . «انيلإف داك َكَرَت نمو « هتثرولف الام كرت نم : لاق ةا يبنلا نع هنع هللا يضر

 .[۲۲۹۸ :ثيدحلا رظنا]

 نع يلع نب لاله نع حيف انٿدح رماع وبأ انّثَدَح ٍدمحم ُنب هللا دبع ينثڌح - ۹
 انأو الإ ٍنِمُْم نم ام» : لاق للك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةرْمَع يبأ نب نمحرلا دبع

 نمؤم امف 4ما ني يؤم لَو تا 3 : متئش نإ اوؤرقا . ةرخآلاو اينُدلا يف هب ئلوأ

 . «ةالوم انأف « ينتأيلف ًاعايَّض وأ آنيَد كرت نمو « اوناك نم هُتَبصع ُهْنِريلف الام كرتو تام

 .[۲۳۹۸ 2 ۲۲۹۸ :ثيدحلا رظنا]

 ٌملَظ ّينغلا لطم باب۲

fهنأ تُم نب بهو يخأ هُم نب ماه نع ٍرِمْعَم نعى لعألا دبع انئّدح دسم انئّدح-  

 . (جلَظ علا لطم : كو هللا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس

 .[۲۲۸۸ 2 ۲۲۸۷ : ثيدحلا رظنا]

 لاقم ٌقحلا بحاصل باب ١

 لوقي :ةضرع :نايفس لاق .(هَّضْرِعو ُهَتبوقُع ُلِحُي ٍدجاولا ئيل» ل4 يبنلا نع ُرَكذيو

 . ٌسبحلا :ٌهتبوقُعو . ينم
 يضر ةريره يبأ نع ةملس نأ نع ةملس نق ةرعش نع سيان >5 دّدسُم انثذح ۱

 بحاصل َّنإف وعد :لاقف ةباحصأ هب مهف « ل ظلغأف ٌءاضاقتي لج لكك يبنلا ئت رأ) هنع هللا

 .[1؟5937 013947 ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۰۹ ۰ ۲۳۰١ : ثيدحلا رظنا] .«ًالاقَم ىحلا



OVAسيلفتلاو رجحلاو نويدلا ءادأو ضارقتسالا باتك 4  

 هب قحا وهف ةعيدؤلاو ضرقلاو عيبلا يف سلق دنع ُهَلام ج اذإ باب- ١

 :بيسملا نب ديعس لاقو . هؤارش الو هعيب الو هقْنع زج مل نيب تو َسلفأ اذإ : نينا لاقو

 . هب قحأ وهف هنيعب هعاتم فرع نمو « هل وهف سلفي نأ لبق هّفح نم'ىضتقا نم ٌنامثع'ئضق

 ينربخأ :لاق ٍديعس ْنب ىيحي ا مر اا نسوي ني دما اا 4

 نب ركب بأ نأ ةربخأ زيزعلا دبع نب رمع نأ مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ

 لاق :لوقي هلع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ أ ماش نب ِثراحلا ِنب نمحرلا ٍدبع

 وأ لجر دنع هنيعب هلام كَردأ نَما - :لوقي هلك هللا لرشر تعج لاق وأ : هلي هللا لوسر

 . «هريغ نم هب قحأ وهف َسلفأ دق ٍناسنإ

 ا يي و

e n SS 

 . «مهتيَضقف « ةكربلاب اهرمث يف اعدف حبصأ َنيح

 , ٍءامَرُغلا نيب ُهَمسَقف مِدعُملا وأ سلفُملا لام َعاب نَم باب- ١
 هسفن ىلع َقِفنُي ىّتح ُءاطعأ وأ

e aS 6جابت يب نب  
 نم: : الك خربنلا لاقف ٍرُيُد نع هل ًامالغ لجر تع 31 : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 . «هيلإ ةعقدف ةتمث َّدَخَأَف « هللا دبع نب بيعت هارتشاف ؟ينم هيرتْشسي

 1771١[. ۰ ۲۲۳۰ ۰ ۲۱۲۱ :ثيدحلا رظنا]

 عيّبلا يف ُهلَّجأ وأ « ىمسم ِلَجأ ىلإ ةضرقأ اذإ باب ٠١

 مل ام هوهارد نم لّضفأ يطعأ نإو ءهب َسأب ال : لجأ ىلإ ضْرَقلا يف َرمع نبا لاقو

 . ٍضْرَقلا يف هلجأ ىلإ وه :رانيد نب ورمعو ٌءاطع لاقو ا

 هريره يبأ نع َرُمْرُه ِنب نْمحَرلا دبع نع ةعيبر نب ُرفعَج ينئّدح :ُتِيَّللا لاقو ٤ ٠

 نأ ليئارسإ ينب ضعب لأس َليئارسإ ينب , نم الجر ٌركذ هنآ كي هللا ٍلوسر نع» هنع هللا يضر

 :IYAN TY NEA 550 .تيلوبلا دفا نكشف م لجأ ىلإ هيلإ اهعفّدف ٠ هلق



 ٍِنيَّدلا عضو يف ةعافشلا باب-

 : لاق هنع هللا يضر رباج نع رماع نع ةريغُم نع َةناَوَع وبأ انَثَّدح اوسوم انثّدح -6

 ِهنيَد نم ًاضعب اوعّضَي نأ ِنيَّدلا ا ا طاطا ركوب هللا دبع بيصأ»

 قلع نمش لک كرت فص + لاقف اوّبأف مهيلع هب ُتعّمشتساف ايب يبنلا ثيتأف « اوبأف

oy 

 Y1 F40] تل 25 0 ب

 ةَركَوف « يلع فلختف لمجلا َفَحْزأَف « انل حضان ىلع يلو بنلا عم ُثوزغو - ٦

 E تلق ُتْنَدأتسا انوُنَد الف . ةنيدملا ىلإ ةرهظ كلو هينعب : لاق . هفلخ نم ةا ئبنلا

eكرت و هللا دبع َبيِصَأ « آي : : تلق ؟ايي راو  

 َمدَق اًملف . و نم تاع او :.رسحلا نإ ير اذ « ينمالف لمجلا عيت

 . «موقلا عم يمهَّسو لمجلاو لمجلا َنمث ڈ يناطعأف < لمجلاب هيلإ تودع بنل

 ٤٤۳ LYE TTA CTT CTY CA °۱1 :ثيدحلا رظنا]

 لاملا ةعاضإ نع ٰىهنُت ام باب-۹

 هلوق يف لاقو « 4َنيِدِسْمُمْل َلَمَع ُحيَضِياَل ظ و 4 دال بحي ال و :اىلاعت هللا لوقو

Eلاقو . اوسم ام الوم ف عشنا وأ ا وابا دي ا كر نأ كرمت و  

 . عادخلا نع ىهنُي امو موم ءاهَمَسل اهَمَسلَا اونو الو # :'ىلاعت

 هللا يضر ٌرمع َنبا ثعمس رانيد نب هللا ٍدبع نع نايف انَّدح ٍميَحُن وبأ انثدح دح ۷

 . ةبالخ ال : لقف تعياب اذإ : : لاقف « عويثلا يف ٌعَدخُأ ينإ : ل بلل لر لاق» : لاق امهنع

 /71١1[. :ثيدحلا رظنا] . «هّلوقي لُجرلا ناكف

 ٠  1408نب ةريغملا ىلوَم دارو نع َجيِبعَّشلا نع ٍروصنَم نع ُريرَج انٿدح نامشُع ينثّدح 0

 دأَوو « ٍتاهّمألا ٌقوقُع مكيلع مرح هللا َّنإ) : يو ئبنلا لاق : لاق ةبعش نب ة ةريغكلا نع اش

. 
 «لاملا ةعاضإو « لاؤّسلا ةرثكو « لاقو ليق مكل ةركو . تاهو َمَنَمو « ِتانببلا

 /1١541/7[. « 854 :ثيدحلا رظنا]



 نييلفتلاو جلا و لاء ادا نکا رس اتات 0۸۰

E e -يف ناو ديّعلا باي ٠ 

 نع هللا دبع نب ٌملاس ينربخأ : لاق ٌيرهُّرلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثدح ۹
 نع ٌلوؤسمو عار مكّلكا : لوقي كو هلا لوسر عمس هنآ امهنع هلا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 نع لوؤسم وهو 04 هلهأ يف لجرلاو « هتّيعر نع لوؤسم وهو « عار مامإلاف : هتّيعَر
 هدّيس لام يف ٌمداخلأو . اهتّيعر نع ٌةلوؤسَم يهو « ٌةيعار اهجوز ِتيب يف ةأرملاو . هتّيعر

 لك يبنلا ٌبمحأو « ةي هللا لوسر نم ِءالؤه ثعمسف : لاق . هَتيعَر نع لوؤسم وهو « عار
 نع لوس مكلكو « عار مكّلكف . عر نع لوؤست وهو عار يآ لام يف لجڙلاو :لاق :لاق



 تاموصخلا باتك ٤١

 دوهيلاو ملسملا نيب ةموصخلاو , صاخشإلا يف ٌركذُي ام باب ١

 تحمس : لاق ينربخل ةرّسيَم نب كلملا دبع لاق ٌةيعش اَنثّدَح ِديِلَولا بأ انثدح - 41

 ‹ اهفّالخ اب يبنلا نم ٌتعمس ٌةيآأرق اجر ٌتعمس» :لوقيوللا دبع ٌتعمس َةربّس نب لارا
 :لاق ُهّنَظأ :ٌةبعش لاق .نسحمم امكالك :لاقف « 6 هللا لوسر هب ُثيتأف هديب ُثذخأف
 ۳٤١١[. :يف هفرط_١٠51١ ثيدحلا] . «اوكلهف اوفلتخا مكلبق ناك نم َّنإف ‹ اوفلتخت ال

 ةملس يبأ نع باهش نبا ٍنع دعس ْنب ميهاربإ اح ةعّرق نب ىيحي انئّدح - ۱

 نيملسملا نم لحجر : نالجر ّتَّْسا» : لاق هنع هللا يضرةريره يبأ نع جرعألا نمحرلا ٍدبعو

 : يدوهيلا لاقف « نيمّلاعلا ىلع ًادمحم ئفطصا يذلاو : ٌملسملا لاقف « دوهيلا نم ٌلُجرو

 « يدوهيلا هجو مطلف كلذ دنع هدي ملسملا مفَّرف .نيمّلاعلا ىلع 'ئسوم 'ىفطصا يذلاو

 ملسملا كك ئيبنلا اعّدف « ملسملا رم أو هرمأ نم ناك امب ةربخأف يلو يبنلا ىلإ ٍيدوهيلا بَّهذف

 موي َنوقَعْصَي سانلا َنإف « ىسوم ىلع ينورّيخُت 3 : 25 ئيبنلا لاقف . ةَربخأف < كلذ نع ُهلَأسف

 ّناكأ يردأ الف « شرَعلا بنج طابا سوم ذاق.« قبب نم لوأ ثوكاف مهل قعصأت ماقا

 . للا رسا نجم ناک وا ٤ يلبق قافأف قعص نّميف

 نع هيبأ نع ىبحي نب وُرمع انّنَّدح ِبيَمُو انئّدح َليعامسإ نب ئسوم ينثدح- 5
 :لاقف ٌيدوهي َءاج ٌنسلاج ي هللا لوسر انْيَب» :لاق هنع هللا يضر ٌيرْدُخلا ٍديعس ىبأ

 ةلاق واضنألا ن لجو لاق ن لاف e ترد سلا
 ء رششبلا ىلع ىسوم ئفطصا يذلاو : ٌفلحي قوسلاب ُهَتعمَس : لاق ؟هببرضأ :لاقف .ةوعدا

 : ةي ئبنلا لاقف . هجو تبرض ٌةبْضَع ينتذخأف ؟لك دمحم ىلع ع« ثيبح يأ : تلق

 « ئضرألا هنع شنت نت وأ ثوكأف ةمايقا موي توقعي نمانل كإف « ءايثألا يب اوا

 ٍةقعصب َبسوُح مأ « َقِعَص نّميف ّناكأ يردأ الف « ٍشرَعلا مئاوق نم ٍةمئاقب دخآ ىسومب انأ اذإف

 .[04317 « 1۹۱۷ ت05 454. ۳۳۹۸ : يف هفارطأ_ ١141١ ثيدحلا] .(ىلوألا



 سأر َضَر ايدوهي َّنأ» هنع هلا يضر سن نع ةداتق نع مام اننّدح یسوم انثدح- ۳

 تأموأف ٌيدوهيلا يمس ىتح ؟ٌنالفأ ٌنالفأ .كب اذه لعف نم : ليق . ِنْيَرَجَح نيب ةيراج

 . (نيِرَجَح نيب سار ضر ةا ئبنلا هب َرمأف 2 ٌفَرتعاف يدوهيلا َدِحَأف « اهسأرب

 TAA] تمم[ تمالك . AVY «AV 62 YET : يف هفارطأ 7411 ثيدحلا]

 ٍلقعلا فيعضلاو هيفّسلا ّرمأ در نم باب - ۲

 ىلع ّدر ي يبنلا َّنأ هنع هللا يضر رباج نع ُدرَكْذُيو .مامإلا هيلع َرَجَح نکي مل نإو

 ريغ هل َءيش الو ٌدبع هلو لام ٍلَجرل ناك اذإ :ُّكلام لاقو .ُهاهَن مث « يهنلا لبق ٍقّدصتملا

 . هقتع زج مل هَقتغأف

 هنأشب مايقلاو حالصإلاب ُهَرمأو هيلإ ُهّنمث َعفّدف دوحنو ٍفيعّضلا ىلع عاب نَم باب - ۳

 :عيبلا يف ٌعَدخُي يذلل لاقو « ء لاملا ةعاضإ نع هن كي ّيبنلا أل , ُهَعْنم دعب َنسفأ نإف

 ا اا

 : ل نم ذ عَ ا لاف ااه اللا يضر ردع ا كسا لاق
 ]6 00000 ديدات E ةبالخ ال 0

 eT « هلك بلا رف 3 ا ا ديالا و

 .[11 0" ۲۲۳۱ ۰ ۲۲٣۰ 251141 :ثيدحلا رظنا] . «ماحّتلا

 ٍضعب يف مهضعب موصُخلا مالك باب ؛
YEYللا دبع نع ق ٍقيقش نع شمعألا نع ةيواعُم وبأ انربخأ دمحم انثّدح -  

 لام اهب مقل وجاف اهيف وهو ٍنيمَي ىلع فلح نما : : لكك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 ينيب ناك . كلذ ناك هللاو يف : ُثعشألا لاقف : لاق .ٌناَبضَع هيلع وهو هللا يقل ملسم ٍءىِرما

 : كك ول هللا لوسر يل لاقف « يب يبنلا ىلإ ةتمّدقف « يندَحجف « ٌيضرأ دوهيلا نم ٍلجر نيبو
 َفلحي نذإ هللا لوسر اي تلق :لاق .ٌفلحا :ٌّيدوهيلل لاقف :لاق .ال تلق ؟ةنْيَب كَل

 رخآ ىلإ دی است آو هللا دب ةن لآ نإ ٠ نلاعت هنا لرناف ا
 ۲٠١۷[. : ثيدحلا رظنا][۱۷٤۲ :ثيدحلا] .[7705 : ثيدحلا رظنا][۲ 115 :ثيدحلا] . «ةيآلا



 ٤٤ تاموصخلا باتك- 0۸۳

 نع یرھرلا قع كري ا اح رم ی ناھ ا ةيعااعجا» 1۸

 هيلع هل ناك نيد ِدَرْدَح يبأ َنبا یضاقت ُهنأ» هنع ُهللا يضر بعک نع ِكلام نب بعك نب هللا دبع

 امهيلإ جَرَ « هتيب يف وهو لإ لا وسر اهعمس ىّتح امهُئاوصأ تعفتراف « ٍدجسملا يف
 كنيد نم عض : لاق ! هللا لوسر اي كيل : لاق ! ٌبعك اي : 0

 .«هضقاف مق : لاق ! هللا لوسر اي ٌتلعف دقل : لاق طسلا : يا هلا اواو تا

 :ثيدحلا رظنا] ٤٥١ « ٤١١[.

abغرا , ةورغ نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح -  

 تعمسا) : لوقي نع هللا يضر باطخلا َنب رمع ُثعمس : لاق هنأ ّيراقلا ٍدبع ِنب نمحرلا ٍدبع

 لكك هللا لوسر ناكو « اهؤّرقأ ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس أرقي ار نب ميكَح نب ماشه
 هب ُثئجف هئادرب تبل مث « َفَرَصنا ىتح ُهُتلَهمأ مث « هيلع لجعأ نأ ٌُتذكو . اهينأّرقأ

 لاق مث .ةلسرأ : يل لاقف . e ُتلقف ال هللا لوسر

 0 تل تلزَنَأ اذکم : لاقف .ٌثأرقف .أَرقا : يل لاق مث . ثّلرْنَأ اذكه : لاق .ًاًرقف ارقا هل

 . (رّسيت ام هنم اوو ةَرقاف « ٍفدحأ ةعبس ىلع قرأ

 6504١ 5975 ۷٥٥۰[. 2 5997 : يف هفارطأ_ 75١9 ثيدحلا]

 ةفرعملا دعب ٍتويبلا َّنم موصُخلاو يصاعملا لهأ جارخإ بابه
 تان َنيح ركب يبأ تأ مع جرخأ دقو

 ميهاربإ نب ٍدعس نع ةبعش نع ٌّيِدَع يبأ ْنب دمحم اَنَدح راش نب دمحم انثّدح - ۰

 «ماقتف ة ةالصلاب َرّمآ نأ ثممه دقلا : لاق كي يِنلا نع ةريره يبأ نع ِنْمحرلا دبع نب ٍديمح نع

 .[1817 « ٦٤٤ :ثيدحلا رظنا] . «مهيلع ٌقّرحُأف ةالصلا َنودهشَي ال موق لزانم ىلإ فلاح هن

 ٍتّنملل ّيصّولا ىّوعُد باب٦

 هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع ٌيرهُزلا نع ُنايِفُس انثّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح- لا

 لاقف « َةعِمَر ةَمأ نبا يف كي ئبنلا ىلإ امّصتخا صاقو يبأ نب دعسو ةعمّر نب دبع ّنأ» اهنع

 لاقو « ينبا هنإف ٌةَضيقأف ةعمز ةمأ نبا َرُظنأ نأ تمد اذإ يخأ يناصوأ ولا لوسر اي ا

 « ةبتحب انب ًاهبش لكي ئبنلا ئأرف ا شارف ىلع َدِلَُو « يبأ ةَمأ ْنباو يخأ : : ةغمز نب دبع

 ووا ةف يبو شارف دلرلا ب ر نب اكلم : لاقف

 .[۲۲۱۸ « ۲۰۵۴۳ : ثيدحلا رظنا]



 ضنئارّقلاو ِنّدُسلاو نآرقلا منعت ىلع ةمركع ساّبع نبا َدَّيقو
SGD E YY 

 ةمامث ُهل لاقي ةفينَح ينب نم لجرب ثءاجف « ٍدِجَن لبق اليخ ي هللا لوسر َثعَبا :لوقي
 : لاقل هلا وسر هيلإ جرف .ٍدجسملا يراوس نم ةيراسب ةوطبرف « ةمامّيلا ٍلهأ يس لاثأ

 : ماتا وفلطأ ؛ لاف ةيدحبلا زكذق بح دمج ان دف لاق ؟ةماحث اي دنا
 .[179 :ثيدحلا رظنا]

Ce 

 مّرحلا يف سيخلاو طبّرلا باب-۸

 ُرمع يضر نإ ىلع « ةيمأ نب ناوفّص نم ةكمب ِنجّسلل اراد ثراحلا ٍدبع نب عفان ىرتشاو

 . ةكمب ِريَبَزلا نبا َنَجَسو .رانيد ةئمعبرأ ناوفصلف ٌرمع ضرَي مل نإو < هغي عيبلاف

 ٍديعس يبأ نب ديعس ينئّدح :لاق ُثيللا انثَّدح فّسوي نب هللا دبع انثّدح - ۳

 ينب نم ٍلُجَرِب تءاجف « ٍدِجَن لبق اليخ لي ٌئيبنلا تعب : : لاق هن هللا يضر ةريزخاابأ عمس

 .[145؟ « 455 :ثيدحلا رظنا] . «دجسملا يراوّس نم ةيراسب هوطبّرف لا ها هل لاقي ةفيتح

 ةمّرالُملا يف باب-4

e عبير نب رفعج نع ثيل اناج رہگپ نب حي انثذح ۲ aE: 

 يلف « نك يسال درد يبأ نول دبع ىلع ل ناک هنأ نعال يضر كلام نب هک نعا

 ةنأك هديب راشأو - ٌبعك اي :لاقف ا ٌئوبنلا امهب ومف < امهاوصأ ْتَعفترا ىّتح امّلكتف « ةمزلف
 [؟414 401 401 :ثيدحلا رظنا] .ًافصن كرو هيلع ام فصن ذَحأف- فصُنلا :لوقي

 يضاقّتلا باب- ٠

 نع شمعألا نع ٌةبعش انربخأ مزاح نب ريرَج نب ُبهَو انثدح ٌقاحسإ انئّدح - 60

 لئاو نب صاعلا ىلع يل َناكو ةيلهاجلا يف انيق تنك :لاق ٍباَبَح نع قورسَم نع ىحّضلا يبأ
 لک دمحمب ذفكأ ال لاو ال : ٌتلقف . Se : لاقف ءاضاقتأ هتيتأف « مهارد
 . ٌكيضقأ مث ًادّلَوو ًالام ىتوأف تعبأ مث ڈ تومأ ىتح ي : لاق . كثعيب مث هللا كتيمُي ىتح

 ۲۲۷١[. ۲۰۹۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةيآّلا او الام توال َل لاو اتاپ رف ڪ ىلا َتْيَدرْكأ» :ثّلَرنف

 % مخ دف



o۸0 | -ةطقّللا ىف باتك ٥ 

 ةطقللا ىف باتك- ٥ عام

 هيلإ ٌعفَد ةمالَعلاب ٍةطقّللا ُبَر ٌةَربخأ اذإ باب- ١

 نع ٌةبعش انّدح ٌردنُع انَدح ٍراَشب نب دمحم يّنّدَحو . ٌةبعش اننّدح مَآ انثّدح - ٦

 کھ ا ك

 E 58 ا e هتيتأ مث ذأ ملف اهظؤعت اهفع : لاقف

 يردأ ال : لاقف ةكنب دخب هيفلف : هضاب اينو ساف ًالإو اهبحاص َءاج نإف « اهءاكوو

 ۲٤۳۷[. : يف هفرط_ 7 477 ثيدحلا] .«ًادحاو ًالوَح وأ لاوحأ ةثالث

 لبإلا ٍةَّلاض باب- ۲

 ديزي ينثّدح َةعببَر نع نايس انئَدح نمحرلا دبع انئَدح سابع نب وڙمع ينئّدح- ۷

 مع ُهَلَأسف الب جيبنلا عيب ءارعأ ءاج» : لاق هنع هللا يضر ّينَهْجلا ٍدلاخ نب ٍديز نع ِثعبنُم ِثعَبِنُمْلا ىلوَم
 ّالإو اهب َكُرِبخُي ّدحأ َءاج نإف . اهءاكوو اهصافع فرعا مث « ّةنَس اهفرع : لاقف هطقتلي

 ا لاق“ بئل وأ كيخأل وأ كل“: لاق ؟ِمّتغلا ةلاضف هللا لوسر اي : :لاق .اهقفنَساف
 ٌلُكأتو ءاملا ُدرَت « اهؤاقسو اهؤاذج اهّعم ؟اهّلو كّلام :لاقف كك عيبنلا هجو َرَّعمتف ؟لبإلا
 ٩۱ ۰ ۲١۷۲[. :ثيدحلا رظنا] . «رجشلا

 مّنغلا ِةَّلاَض باب ١

 ديزي نع يحي نع لالي نب ٌناميلس ينئّدح : لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثذح- ۸
 ةنأ معرف ةطقَللا نع لكي يتلا لئ : لوقي هنع هللا يضرٍدلاخ نب ديز عمس هنأ ٍثعِبنُملا ىلو

 0 اهبحاص اهب َقفنتسا فرعُت مل نإ ٌديزَي لوقي) ةنس اهفّرَع مث اهءاكوو اهّصافِع فرعا : :لاق



 ةطقّللا يف باتك- ٥ 2م

 نم ءيش مآ وه كولا لوسر ٍثيدح يفأ يردأ ال يذلا اذهف : اىيحي لاق . ا مالا

 كيخأل وأ كل يه امنإف « اهذخ : 26 يتلا الا ١ قل لام اوت فيك : لاق مث . (هدنع

 :لاقف : لاق ؟لبإلا ةلاض يف ىَرت فيك :لاق مث : .(اضيأ فرع يهو : :ةيزي لاق) بّذلل وأ

 ايار اهني NES اعماق اهلل اهتم نإ كاين

 ثيدحلا رظنا] : 291١ 371/95 ۲٤۲۷[.

 اهّدجو نمل ّيهف ةنس دعب ةطقّللا ٌبحاص دوي مل اذإ باب - ؛

 ديزي نع ِنْمحرلا ٍدبع يبأ نب ةعيبَر نع كلام انربخأ َفُّسوي نب هللا دبع انثّدح - 4

 نع ُهَلَأسف كي هللا لوسر ىلإ جر عاجلا :لاق هنع هللا يضر ٍدلاخ نب ٍديز نع ِثِعِبنُملا لوم

 .اهب كاشف إو اهبحاص ءاج نإف « ةنس اهفرع مث « اهءاكوو اهّصافِع فرعا : لاقت ةطقللا

 ؟اًهلو كلام : لاق ؟لبإلا ةَلاضف : لاق . بئّذلل وأ كيخأل وأ كل يه : لاق ؟متغلا َلاَضف : لاق

 . 'اهثر اهاقلَي ىّبح رجشلا ٌلكأتو ءاملاُدِرَت « اهؤاذجو اهؤاقس اهَعم

 :ثيدحلا رظنا] 291١ ۲۳۷۲ ۲٤۲۷ ١ ۲٤۲۸[.

 ُةَوحن وأ أطوّس وأ ٍرحبلا يف ةبشُخ َدِحَو اذإ بابه

 ةريره يبأ نع ٌرُمْرُه نب نمحرلا ٍدبع نع ةعيبَر نب ٌرفعج ينثّدح ُثيللا لاقو 5 ۹

 ظني جَرخف - ٌثيدحلا قاسو - ليئارسإ ينب نم الجر ركذ هنأ ةا هللا لوسر نع» هنع هللا يضر

 لاملا َدِجَو اهَرشَت اًملف « ًابَطَح هلهأل اهذخأف ةبشخلاب ره اذإف « هلامب ءاج دق ًابكرَم لعل

 .[11 ١4 ء”تالول دو" 1194 :ثيدحلا رظنا] . (ةفيحصلاو

 ' قيرطلا يف ةرمت َدِجَو اذإ باب- *

 هللا يضر سنأ نع ةحلط نع ٍروصنم نع ُنايِفُس انّثَّدح َفُّسوي نب محم انثدح !٤

 .«اهًتكأل ةقّدصلا ّنم ٌنوكت نأ ٌفاخأ ينأ الول : لاق ى يتيرطلا يف ةرْمَتب كي ئبنلا رم : لاق هنع

 .[؟008١ :ثيدحلا رظنا]

 ةحلط نع روصنم نع ةدئاز لاقو .ٌدوصنم ينئّدح ٌنايفُس الح :اىيحي لاقو _ ۲
 نع ِهّنُم نب ماَّمه نع رَمْعَم انّربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمحم اندو نأ اند

 ىلع ةطقاس ةرمتلا دجأف « يلهأ ىلإ ُبِلَقنأل ينإ» : هي

 .«اهيقلأف ةَقَدص ّنوكت نأ ىشخأ م « ‹ اهلكأل اهعفرأف يش



 0۸۷ ةطقُللا ىف باتك- ©

 ؟ةكم ٍلهأ ةطَقُل فّوَعُت فيك باب-۷

 نَم الإ اهّتطَقل طقتلَي ال» : لاق يب ئبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌسوواط لاقو
 . «اهقوع

 .«فدعم الإ اهطقتْلَي ال١ : لاق هيي يبنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ ل لاقو

 رک نع راد نيورمع انكذج اركز انندح حوران لع ني ةمجأ لاكو 415

 ري الو 2 0 هكا e نأ 2 هللا يضر سابع نبأ نع

 م اا ب وس ا

 ينثّدح :لاق ميعازوألا انَتَّدح ملسُم نب ٌديلولا انثّدح ىسوم ْنب یحی انثدح 4
 كر رو ياا ل ا لاق ريثك يبأ نب بحي

 . يلب اكول ل الاه « نيمار هيلع طاس لیا کم نع سبح فاذا

 ! :ٍنيتلا ريخب وهف ليت هل لِيَ نمو . ل a اال

 لا .انتوييو انزوا ةلعجت انإف ء َرخذإلا لإ : ٌسابعلا لاقف .َديفي نأ 14 ‹ ىَدفُي نأ

 يل اوبتكا :لاقف - نمّيلا لهأ نم ٌلِجر - هاش وبأ ماقف .َرخذإلا الإ : لک هللا لوسر

 يل اوُيتكا لوق ام :ٌحوعازوألل ثلق .هاش يبأل اوبثكا : ي هللا لوسر لاقف « وللا لوسر اي

 1Y] : ثيدحلا رظنا] . ) لك هللا لوسر نم اهَعوس يتلا ةبطُخلا هذه : لاق ؟هللا لوسر اي

 هنذإ ريغب دحأ ةيشام ُبَلَتَحُت ال باب - 8

Yoهللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفّسوي نب رثا دبع انئّدح د  

 SS لاق كش هللا لوسو نأ اع

 ّنبلحي الف « مهتامُعطأ مهتيشام عورض مهل درخت امنإف ؟ةّماعط َلَقتْنيف َلَقَتْنيف هثنازخ َرَسْكتف هتبرشم

 . «هنذإب الإ دحأ هشام لأ

 هدنع ٌةَعيِدَو اهّنأل « هيلع اهَّدر ةنس دعب ةطَقّللا ُبحاص ءاج اذإ باب-۹
 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع ٍرَفعَج نب ليعامسإ انثّدح ديعس نب ٌةبيَتق انثّدح - 5 2 ا 0 ر



٥ OARةطقللا يف باتك  

 كي هلا لوسر لأس اجر نأ ةنع هللا يضر ّينهُجلا ٍدلاخ نب ٍديز نع ٍثعبنملا ىلوم ديزي نع

 اهُبر ءاج نإف « اهب قفنَتسا مث « اهّصافِعو اهءاكو فرعا مث * ةنس اهفدع : لاق ِةطَقُللا نع

 وأ ا وأ قلل يع امل اھ :لاق ؟ِتغلا ةّلاضف هللا لوسر اي :لاقف .هيلإ اهداف
 ٌةاتتجو ثّرمحا ىّتح لي هللا لوسر بضعف :لاق ؟لبإلا ُةَّلاَضف هللا لوسر اي :لاق .بئّذلل

 . «اهّبر اهاقلَي ىتح اهؤاقسو اهؤاذج اهعم ؟اهلو َكّلام :لاق مث- ُههِجَو َرمحا وأ -
 .( 11552: 5م8 517/2 اال >۹۱ : ثيدحلا رظنا]

 ؛ٌقحتس ال نم اهدای ال ىّنح ٌعيضت اهْعَدَي الو ةطقّللا داي له باب- ٠

YEYني ديوس تيما لاق ٍليَهُك نب ًةملَس نع ٌةبعش انَثَّدح برخ نب ٌناميلس انئّدح -  

 الاقف « طوس ُتْدَجوف « ٍةازَغ يف ناحوص نب ديرو ةعيبر نب املس عم ُثنكا : لاق َةلْفَع

 ‹ انجح انعجر اًملف . هب ٌتعتمتس دمت | آلإو ُهَبحاص ُتدجو نإ ينكلو « ال : تلق « هقلأ : يل

 هلي يتلا ٍدهع ىلع ٌةَوُص ٌتدجَو : لاقف هنع هلا يضر بعك نب َيِبَأٌتلأسف « ةنيدملاب ُتررَمف

 :لاقف ثيتأ مث .ًالوح اهّتفّرعف « ًالوَح اهفّرع :لاقف لكي يبنلا اهب ُثيتأف « ٍرانيد ٌةثم اهيف

 ةعبارلا ُهتيتأ مث .ًالوَح اهتفّرعف ًالوَح اهفّرع :لاقف ُهتيتأ مث .ًالوَح اهتفرعف « ًالوَح اهفّرع
 .(اهب عت عتمتسا آلإو اهّبحاص ءاج نإف « اهءاعوو اهءاكوو اهَنَّدِع فرعا : لاقف

 ESOL فول دن نقلا عا ها ناي نع

 0 :ثيدحلا رظنا] . (ًادحاو ًالوح وأ ٍلاوحأ ةثالثأ يردأ ال

 ٍناطلسلا ىلإ اهَغفْدَي ملو ةطقّنلا فرع نم باب- ١١

 نع ثعبنُملا ىلوَم ديزي نع ةعيبَر نع نايس انّنَدَح فّسوي نب دمحم انئّدح دح 2 ۸

 ا ا a و

 اير اهتم ا ري ا و اهؤاقس اهعم ؟اهّلو كلام

 4 تيدللاوأ : ٌكيخأل وأ « كل يه :لاقف معلا ةّلاض نعُهلَأسو

 ثيدحلا رظنا] : 24١ ۲۳۷۲ ‹ ۲٤۲۷ ۰ ۲٤۲۸ ۰ 115507455[.

 باپ
 ١4 - لاق قاحسإ يبأ نع ٌليئارسإ انربخأ ُضَنلا انربخأ ميهاربإ نب قاحسإ ينثّدح :



 ٥ - ةطقَللا ىف باتك 1 ۸۹

 نع ليئارسإ انئّدح ٍءاجَر نب هللا دبع انئدح . .ح .امهنع هللا يضر ركب يبأ نع ًءارَبلا ينربخأ

 قوس منغ يعارب انأ اذإف ُتْقلطنا» : لاق امهنع هللا يضر ٍركب يبأ نع ءاربلا نع قاحسإ يبأ

 نم كينغ يف له :ٌتلقف - ةتفرعف هامسف - ٍشيّرق نم ٍلجرل :لاق ؟تنأ نمل :تلقف همّ
 مث « هونغ نم ةاش لّقتعاف ةترمأف « معن : :لاق ؟يل ٌبلاح َتنأ له : تلقف . ا : لاقف ؟ِنبَل

 يفك ىّدحإ َبَرض - اذكه لاقف يمك ضب نأ ةترمأ مث « ٍراَبُعلا نم اهَعرَض ضي نأ ةترمأ

 « ةقرخ اهيف ىَلَع « ةوادإ ةي 4 هللا لوسرل ٌتلعَج دقو « نبل نم َةبْنُك بلحف - ئرحخألاب

 ١ هللا لوسر اي برشا : تقف لكي عوبنلا ىلإ تيهتناف « ُهُلَمسأ درب ىتح نبللا ىلع ٌثببَصف

 oV (TY] °04 ۰۸ « 85017 , "118 : يف هفارطأ_ 1414 ثيدحلا] . (ٌتيضَر یّتح برشف



 ملاظملا باتك 5 04٠

 ملاظملا باتك- 5
 لَمَعَي اَمَع اللِفلَع هلأ سخت الو » :ىلاعت هللا لوقو « ٍبْضَعلاو ملاظَملا يف

 84-02 يخت اکا إو 55

 . مهسوۋر يعفار 4سو ٤ر نقم تی طم ربا ويف صحت مول ل مهرخؤي امن

 ر ىقجلاو قتلا

 ملاظَملا صاصق باب-١

 ور اا ل ع ف لار فلا يش ا
 ارم نا لوق ُباَدَصلا وأي مو سالا ردنا » مهل لوقع ال ًافوُج : ينعي € آو ديفا
 لام لبق هاتم مْثَمَسْقَأ اووڪ لَو اللا مي عيد توعد بج برد لكل كإ کک

 TT هير زجل الط ا بجسم ننكر ل لاو
 هنو لول مُهُرُكَحَم تناك نو ْمُهْركَم لَا دنع مشرڪ م ورگ دقو 9 قد

 . 4 راي وذ ربع هَل نإ: و فل ا ی 0 ق لابا

 نع ةداتق قع نبأ ئاج ماشه نب ْداعُم انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح _ ۰
 صلح اذإ» : لاق ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع يجانلا لڱوتملا أ

 « اينذلا يف مهنيب تناك ملاظَم وصاقتيف « رانلاو نجلا َنيب ة ةرطنقب اوسيح رانلا نم ٌلونمؤملا
 هنكسمب مهّدحأل « هديب دمحم سفن يذلا وف <« ةّنجلا لوخدب مهل لذ ادعي ا

 . «اينّذلا يف ناك هلزنمب لدا ةّنجلا يف

 :لكوتملا وبأ انتر ةداتق نع نایعش اننَّدَح : دمحم نب ننوت لاقؤ

 .[ ٠٠١١ : يف هفرط_ ۲٤٠٤١ ثيدحلا]

 هم يمر
 دیش أ لع هس ةعلالأ »8 :ىلاعت هللا لوق باب - ۲

 ٍزرخُم نب َناوفَص نع ةداتق يندح : لاق ٌماّمه انَثَّدح ليعامسإ نب یسوم انثّدح 233

 فيك : : لاقف ُلُجر َضَرَع ذإ هديب ذآ امهنع للا يضر َرمع نبا عم يشمأ انأ امنيب» : لاق ٌينزاملا



 ه١ ملاظملا باتك- 1

 َنمؤملا يندب هللا َّنإ : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاقف ؟ىَوجّنلا يف ا هللا لوسر تعمس

 .ٌبر يأ معن : لوقيف ؟اذك َبْنذ فرعتأ « اذك َبْنذ ٌفرعتأ : لوقيف هرتسي دو فتك هيلع عضیف

 كل اهئفغأ انأو « اينّدلا يف َكيِلع اهُترتَس : لاق كله هنأ هسفن يف ائأرو ِهبوُنْذب ُهَرَوق اذإ ىح

 اوْيَدَُك تريلا لت » :ٌداهشألا ٌلوقيف َنوقفانملاو دفاكلا اًمأو . 0
 19814 « 7010 « 4384 : يف هفارطأ 144١ ثيدحلا] . «َنيِيِلبظلا ىلع أ ٌةَنَعَل الآ هير لَ

 . ميسي الو ملسملا ٌملسملا ُمِلظَي ال باب ؟

 َّنأ ةَربخأ املاس َّنأ باهش نبا نع ٍِليَقُع نع ُْتَللا انئّدح ريك نب ىبحي انئّدح - 4۲

 E وجا وعلا" لاق هلك هللا لوسر َّنأ هَربخأ امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 ةنع هللا جرف ةبرُك ٍمِلَسُم نع جرف نمو « هتجاح يف هللا ناك ويخأ ٍةجاح يف ناك نمو «هملسي الو

 196١[. : يف هفرط- ۲٤٤١ ثيدحلا] . «ةمايقلا موي هللا ةَرتس املس تس نمو «ةمايقلا تابرك نم ةبرک

 ًامولظَم وأ ًاملاظ َكاخأ ْنعأ باب - ٤

 سا نب ركب يبأ نب هللا ٌديِبُع انربخأ ميشه انّثَّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح - 5447
 وأ ًاملاظ َةلاخأ رصنا» : لك ئبنلا لاق :لوقي هنع هللا ىضر كلام نب سناعيس ليوطلا ٌديَمَح
 .[1407 « ۲٤٤٤ :يف هافرط_ ١447 ثيدحلا] . «ًامولظَم

 لاق :لاق هنع هللا يضر ستأ نع ٍديَمُح نع ٌرِوَتعُم انئّدح ٌدَّدسُم انثدح - 4
 « ًامولظَم هرصنن اذه « هللا لوسر اي :اولاق « ًامولظَم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا» : ب هللا لوسر

 ۲٤٤١[. :ثيدحلا رظنا] . (هيّدي ٌقوف ٌلُخَأت : لاق ؟املاظ هرّصنن فيكف

 مولظملا رصن باب ٠

GT 516ا دل ل  

 4 ا 34 مالا ¢ ا كيش ¢ زئانجلا اا 3 .ضيرملا ةدايع َركَّذ

 ١١۳۹[. :ثيدحلا رظنا] . (مّسقلا َرارئإو < يعادلا ةباجإو

 ER مهول SEC ةةونم ري 11

 نيب ٌكِبْشو .ًاضعب ُهَضعب ٌدْشَي ِناينبلاك نمؤملل ٌنمؤملا» :لاق يب ئبنلا نع ُهنع هللا يضر
 ٤۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «هعباصأ



 ملاظملا باتك- 5 041

 ملاظلا َنم راصتنالا باب 5

 ياد )الع امیج دو ر نم ال لولا ىو رها ا ب ا # » : هركذ لج هلوقل
 .اوفَعاوردق اذإف « اوُلْذَتْسُي نأ َنوهركيي اوناک : ميهاربإ لاق . دورن م قبلا مجب اسا اإ

 مولظملا وفك باب-۷

 * ارد اوفع ناک هلآ َّنإَف يوس نع اوفعت وا وفخم وأ يَ اودی نإ 5: یلاعت هلوقل
 4 2 8 e 35 وو يم دل - EOE 3 ا

 ِنَمَكَ (ي)) نيِمليظلا ٌبحيال يقلع اک 1 لقب o E ES 14 ءاسنلا]

 ريق ضرألا ىف دوو سالا يومي نأ لع لیلا ۲ © یس دي میک ات کیک ییا دب صا
 اورام َنيِِلالَعلا رو . . . رومال ٍمْرَع ْنِمَل كلذ نل َرَفَعو بص نمو © هيأ ب رادع مهل كل تلجأ یل

 5١٠-55[. :ىروشلا] ليس نّصردرم لاله حب وادا

 ةمايقلا موي ٌتامّلُظ ٌملظلا باب۸

 نع رانيد نب هللا دبع انربخأ ٌثوشجاملا زيزعلا دبع انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح قي

 .«ةمايقلا موي تامل ُّلُظلا» : لاق ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 مولظملا ةوعّد نم ٍرَّدحلاو ِءاقّتالا باب 4

4Aٍنب یحی نع عيكملا قاحسإ نب ٌءايركز انئَّدح ٌعيكَو انثّدح یسوم نب ىبحي انثّدح -  

 لَك يبنلا ّنأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوَم ٍدَبْعَم يبأ نع عئفيص نب هللا ٍدبع
 . «باجح وللا نيبو اهنيَب سيل اهنإف « مولظملا ةوعّد يا :لاقف نمّيلا ىلإ ًاذاعُم تعب

 ١155521١5908[. ۰ ۱۳۹۰ : ثيدحلا رظنا]

 ؟ُهَتَملظَم ُنِّيبُي له هل اهلّلحف ٍلُجَولا دنع ةمَلظَم هل تناك نم باب- ٠

 ةريره يبأ نع ُيِرْبقملا ٌديعس انٿدح ٍبئذ يبأ نبا انئَّدح سايإ يبأ نب ب مدآ انثدح 4۹

 هللحتيلف ءيش وأ هضرع نم هيخأل ٌةملظَم هل تناك نم» : الب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 هتملظَم رذقب ُهنم دخ ٌحلاص لمع ُهل ناك نإ 2 مهد الو ٌرانيد ٌنوكي ال نأ لبق ويلا ُهنم

 . «هيلع لمُحف هبحاص تائّيس نم ّدخأ ٌتانسَح هل نكت مل نإو

 ةيحان لزني ناك هنأل ّيربقملا يمس امنإ : سيوا يبأ ْنب ب ليعامسإ لاق :هللا دبع وبأ لاق

 ¢ ٍديعس يبأ نب ديعس وهو ¢ ِثيَل ينب ىلوَم وه ٌئربقملا ٌديعسو ا ولا .رباقملا

 .[1974 : يف هفرط-۹٤٤۲ ثيدحلا] . ناسك دخ يبأ مساو



 0۹۳ ملاظملا باتك- 5

 هيف ٌعوجر الف هملظ نم ُهلَّح اذإ باب- ١١

 هللا يضر ةشئاع نع هيبآ نع ةورُع نب ٌماشه انربخأ وأ هللا كع ارا دمخ انثذجت د }0°

 سيل ةأرملا ٌةَدنع ٌنوكت ٌلجرلا :تلاق « اار وأ ارو العب نم َتَاَح آرا نإ اهنع

 يف ةيآلا هذه ثّزنف 5 ل ىف ناش الآ :لوقتف « اهقرافُي نأ دیری اهنم رثكتسمب

 .[1050356 ٠ 450١ 75915 : يف هفارطأ_ ١46٠ ثيدحلا] . كلذ

 وه مك ْنّيِبُي ملو ُهّلحأ وأ هل َنِذأ اذإ باب - ١
 ّيدعاسلا ٍدعس نع ٍرانيد نب مزاح يبأ نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انئّدح- ۲0١

esخايشألا وراسي نعو الع هزيم د نعو - ةنم َبرَّشف بارشب يت كيش  - 

 يسب روا ال ا لوسر ااو : ُمالغلا لاقف ؟ِءالّؤه يطعأ ْن نأ يل ذأ : 00
 .[77537 ۰ ۲۳۰۱ :ثيدحلا رظنا] . (هذي یف ا هلل هللا لوَسرُدَلَمَف ؛ لاق .ًادحأ كنم

 ٍضرألا َنم ًائيش ٌملَظ نم مثإ باب ١

Caف  

foنأ هللا | ٍدبع نب ةحلط ينثّدح : لاق ٌيرهُزلا ٍنع ٌبيعش انربخأ ِناميلا وبأ انثّدح -  

 تعمس :لاق ةنع هللا يضر ديز نب ديعس نأ ةربخأ لهَس نب ورمع َنب نمحرلا دبع

 . (َنيضَرَأ عبس نم ُهقوُط اعيش ضرألا نم ملظ نما ٌلوقي ا هللا لوسر

 .[7 1١94 : يف هفرط_ 7557 ثيدحلا]

 :لاق ريثك يبأ نب ئىبحي نع ُنيِسُح انَثَدح ِثراولا دبع انَنَدح رَمْعَم وبأ انئّدح 540

 ةشئاعل َرَكَذَف < ةيرصخ اا نيبو هيب تناك هنأ هن هثدح ةملس ابأ َّنأ ميهاربإ نب دمحم ينثّدح

 َنم ربش َديِق مِلَظ نم : لاق لكي يبنلا َّنِإف « ضرألا بيتجا َةَملَس ابأ اي : تلاقف اهنع للا يضر
 .[7 196 : يف هفرط_ 7507 ثيدحلا] . ؛نيضرأ عبَس ني ُهَقٌوُط ضرألا

 نع َةبقُع نب ئسوم انثّدح ِكَرابملا نب هللا دبع اننّدح ميهاربإ نب , ملسُم انثّدح 4

 هب فسخ ِهّقح ريغب ًائيش ضرألا نم ذخأ نم» : دايو ئبنلا لاق : او نعال a نع ملاك

 : هللا دبع وبأ لاق : : متاح يبأ نب رفعج وبأ لاق :ٌيرْبَرْفلا لاق «َنيِضَرَأ عبس عبس ىلإ ةمايقلا موي

 . ةرصبلاب مهيلع ىلمأ « كرابملا نبا ثك يف َناسارخب سيل ثيدحلا اذه

 .[7 ١95 : ىف هفرط_ 7555 ثيدحلا]
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 زاج ًائيشَرْخآل ٌناسنإ َنِأ اذإ باب- ٤

fooٍقارعلا لهأ ضعب ب يف ةنيدملاب انك : ةلَبَج نع ٌةبعش انّئدح رمع نب ُصْفَح انثّدح -  

 : لوقيف انب ّمَي امهنع هللا يضر َرمع نبا ناكف ٠ للا انقر ريّرلا نبا ناكف « هنس انباصأف
 . «هاخأ مكنم ٌلجرلا َنذأتسي نأ الإ « نارقإلا نع ىهت هللا لوسر َّنإ»

 يف هفارطأ_١ 506 ثيدحلا] : ۲٤۸۹ ٠ ۲٤۹۰ « ٥٤٤١[.

 َّنأ» ٍدوعسَم يبأ نع ٍلئاو يبأ نع ٍشمعألا ٍنع ةناوَع وبأ انئّدح ِناَمَعّنلا وبأ انثدح- ٦
 ٌماعط يل عنصا : بيعش بيعش وبأ هل لاقف « ٌماَحل ٌمالَع هل ناک بیَعش وبأ : :ُهل لاقي راصنألا نم ًالجر
 مهَعبتف « ةاعّدف - عوجلا لك يلا وجو يف َرصبأو - ٍةسمخ سماح كلي يبنلا وعدأ يعل ٍةسمخ

 .[7 0841١ : ثيدحلا رظنا] .«معن : لاق ؟هل ُنَدأتأ « انَعِبَتا دق اذه َّنِإ : ةو خيبنلا لاقف عدي مل لجر

 [؟١ ؛ :ةرقبلا] «ِواَصِخْلأ لأ وهو » ىلاعت هللا لوق باب-

 ٍنع اهتعللا يضر ةشئاع نع ةكيلُ يبأ نبا نع جيرج نبا نع صاع وبأ انثذح - ” ها
 7690184 « ٤۲۳ : يف هافرط- ۲٤۵۷ ثيدحلا] . «بصَحلا ُدَلألا للا ىلإ لاجرلا ضغبأ َّنإ» لاق الب يبنلا

 هُمَلعي وهو لطاب يف ٌمّصاخ نَم مثإ باب- ١5

f0۸نبا نع حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ ينثح : : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثذح -  

 e نب ةورغ ينربخأ : : لاق باهش

 لإ جرخف < هترجُح بابب ةموصخ عمس هنأ» لكيلا وسر نع اهتربخأ كي ئبنلا جوز اهنع
 ةنأ حاف « ضعب نم غلبأ وكي نأ مكّضعب لملف مصخلا ينيتأي هنإو ٌرشب انآ امنإ :لاقف
 وأ اهذُخأيْلف « رانلا نم ةعطق يه امنإف ملسم ّقحب هل ٌتيضق نمف « كلذب هل يضقأف ٌقدّص
 .[الاقم ۷۱۸۱ ‹ ۷۱۹۹ 259510774٠ : يف هفارطأ_ ١108 ثيدحلا] . «اهكذتيل

 َرجف َمصاخ اذإ باب- ١١
 نب هللا ٍدبع نع َناميلس نع ةبعش نع ٍرفعج ْنب دمحم انربخأ دلاخ نب ٌرشب ب انثّدح 48

 ناك هيف نك نَّم عبرأل : : لاق لكي يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع قورسم نع هرم

 ثّدح اذإ :اهَعَدَي ىّتح قافتلا َّنم ٌةلصَح هيف تناك عبرأ نم ٌةلْضَح هيف تناك وأ « ًاقِانُم

 .[74 :ثيدحلا رظنا] . (َرَجَف مصاخ اذإو « ردع دهاع اذإو < َفلخأ دعو اذإو « َبذك

 هملاظ لام َدَّجو اذإ مولظملا صاصق باب ۸

 ١75[. :لحنلا] يب قوعام ٍلْمِعِاوبِقاَمَف َمُسَنقاَعْنِإَو» أرقو «هصاقي : نيريس نبا لاقو
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 اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ٌةَورُع ينثدح يرهزلا نع ٌتْيَعَش انربخأ ناميلا وبأ انثدح - ٠

 لهف « كيّسِم لجر َنايفُس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف ةعيبر نب ًةبتع ُتنب دنه تءاج» : تلاق
 7 و 1 2 7-0-2 ا 52 م عا يب

 .«فورعملاب مهيمعطت نأ ِكيلع جرح ال :لاقف ؟انلايع هل يذلا ّنم معطأ نأ ٌجَرَح ىلع

 771١[. :ثيدحلا رظنا]

 نع ٍريَخلا يبأ نع ٌديزي ينّتَّدح :لاق ُثيللا انثَّدح تفسوي نب هللا بع انثّدح - فكل

 لاقف ؟هيف ىَرت امف « اننورقُي ال موقب ُلزننف انشعبَت َكنإ :ةللكي ئبنلل انلق» :لاق ٍرماع نب ةبقُع

 قح مهنم اوذُحف اولعفي مل نإف « اولبقاف فيضلل يغبني امب مكل َرِمَأف موقب متلزن نإ :انل

 .[7171 :يف هفرط_7 571١ ثيدحلا] . «هفيضلا

 ةدعاس ينب ةفيقَس يف ةباحصأو هلي يبنلا َسّلِجو .فّئياقّسلا يف ًءاج ام باب 9

a 0 ل ا ياحي 1Y 

SG Cy 18 ين لا قوت رح لاق یھ 

 «ةدعاس ينب ِةَفيِقَس يف مهانئجف « انب َقِلَطْنا : ركب يبأل .

 . 177117585065859 50371 ۳۹۲۸ ‹ "14142 : يف هفارطأ_ ۲٤۹۲ ثيدحلا]

 هرادج يف ةبشخ َنرغي نأ ُهَراج راج ٌعنمَي ال باب-٠

 ةريره يبأ نع جرعألا نع باهش نبا نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح ¬ ۳

 لوقي مث . . هرادج يف هبشخ زرغي نأ ٌةَراج راج عنمی ال» : لاق كولا لوسر نأ ةنع هللا يضر

 . «مكفاتكأ َنيِب اهب ٌنيمرأل هللاو ؟َنيضِرعُم اهنع مكارأ يلام :ةريره وبأ
 .[27754 2 25517 : يف هافرط_ 7 477 ثيدحلا]

 قيرطلا يف رمخلا بص باب-١

Y4انثّدح ليز ُنب ُداَمَح انّنّدح ُناَمع انربخأ ئبحي وبأ ميحرلا ٍدبع نب دمحم ينثّدح -  

TS 

 ةحلط وبأ يل لاقف :لاق . ٌتَمّرَح دق رمح ا نإ الا : يداني ايدانُم لكي هللا وسر رمأف حيض

 موكا نقل لي لا ل ل ا

.[VYoY co YY « 01+ ¢ OOAE « OOAY COOAY (OOA* (° Ss 
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 تادٌعصلا ىلع سولجلاو , اهيف سولُجلاو رولا ةيِفأ باب - ١"
 ءا لح قضت نا رفلا ارفيو هيف لصوت هزادوادفب ادعم ركب وبأ 'ىتتناف': ةشئاهغ تلق

 . ةكمب ذم وي لكي ئبنلاو « هنم َنوِبِجْعَي مهؤانبأو نيكرشملا

 نع ٌملْسَأ نب يووم نسم و صلع درع وا اناج ةلاضف ني ذاعم اند 076

 ىلع سولجلاو كاا: لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر ّيردُخلا ٍديعس يبأ نع راسي نب ءاطع
 سلاجملا ىلإ متيتأ اذإف : لاق . اهيف ُثّدحتن انسلاجم يه امنإ « د ُب انل ام :اولاقف . تاقرُطلا
 درو « ىذألا ٌفكو « رصبلا ٌضغ» :لاق ؟قيرطلا ٌّقح امو :اولاق «اهقح قيرطلا اوطغغأف
 .[ 9 : يف هفرط- ١ 110 ثيدحلا] .«ركنملا نع موهنو فورعملاب رمأو 3 مالسلا

  eا 0

 لم طناف يي لح انیس ل يل ےس يضر ورم يآ نم تسل

 E ينم علب ناك يذلا ثم شطعلا نم بلكل اذه علب دق: : لجرلا لاقف
 :لاقف ؟ارجأل مئ ئاهبلا يف انل َّنِإو « هللا لوسر اي :اولاق . هل َنَمْعَف هل هللا رکشف « بلكلا ىقّسف
 ۲۳٣۳[. « ۱۷۳ :ثيدحلا رظنا] . (كثجأ ةبطَر ٍدبك ٍتاذ لك يف

 ىذألا ةطامإ باب- ٤

 . «ةقدص قيرطلا نع ىّذألا طيمُي» : ةي :ربنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٌماَّمَه لاقو

 اهريغو حوطُسلا يف ةفرشملا ٍريغو ٍةفرشملا ِةّيَلُعلاو ٍةفْرُعلا باب- 6

 يز نب ةماسأ نع ةورُع نع ٌيرهزلا نع هني نبا اننَدح دمحم ب ثلا دبع ينئدح - <34 ۷

 ؟ىرأ ام نورت له : لاق َه مث ةنيدملا ماطآ نم ٍمُطَأ ىلع كي ئيبنلا فرشأ" : : لاق امهنع هللا يضر

 .[۱۸۷۸ :ثيدحلا رظنا] . «رطقلا م عقاومك مكتويُب لالخ ِنَئْفلا عق ةاوَم ئرأ ينإ

 | :لاق باهش نبا ٍنع و - ۸

 نإ » :امهّلد هايس مل رم
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 تم اس رس ساس یم

 ءاج مث « ٌروبتف « ةوادإلاب ُهَعم ٌتلّدعو َلَدَعف « REL اكل تقع ا

 جاوزأ نم ناتأرملا ع ِنَم « نينمؤملا َريمأ اي :ٌتلقف .أَّضَوَتف 5 وادإلا نم هيدي ىلع ٌثبكسف

 كل ًابجعاو : لاقف أكن ےک یک ركل اون نإ : امهل لجو زعل هللا لاق نال لك بلا

 نم يل راجو تنك ينإ :لاقف هقوسي ٌثيدحلا ُرمع لبقتسا مث . .ةصفحو ةشئاع « ساع نب اي

 ‹ لب يبنلا ىلع لورّتلا ُبَواَنَتن اًنكو - ةنيدملا يلاوع نم يهو - ٍديز نب َةّيمَأ ينب يف راصنألا

 لعف لن اذإو « هريغو رمألا نم مويلا َكِلذِرَبَح ني هت ترن اذإف « آموي ٌلزنأو امو زت

 « مهؤاسن مهلت موق مه ْذِإ راصنألا ىلع انْمِدَق املف « ءاسنلا ُبِلْعَت شيَرق رشم انکو . هلثم

 نأ ٌثركنأف < ينتعَجارف « يتأرما ىلع ُتحصف « راصنألا ءاسن بدأ نم نأ انؤاسن قفط

 ًنهادحإ َّنإو « هتغجا رل لي يبنلا جاوزأ نإ هللا وف ؟َكَعجارَأ نأ نت ملو : تلاقف . يّتعجارت

 يلع ثعمج مث . ميظعب ٌنهنم تلف نم تياخ : تلقف . ينتعزفأف . ليللا ىتح مويلا ُهرَجِهَتل
 تح ويلا 4 لا لوسر نكادحإ تاقتا « ةصفح نأ : ٌتلقف ةصفح ىلع ٌتلخدف يبايث

 ؟نيكلهتف هلوسر بضغل هللا بضغَي نأ نمأتفأ . ترسحو تّياخ :ٌتلقف . معن :تلاقف ؟ليللا

 . كل ادب ام ينيلَّسو « ِهيِرُجْهَت الو « ٍءيش يف هيعجارت الو « هلا لوسر ىلع يرثكتست ال
 اتكو .(ةشئاع ٌديري) ةا هللا لوسر ىلإ ٌبحأو كنم ًاَضْوأ يه ِكّتراج تناك نأ كْندْعَي ال

 يباب ترو انني E عام كرد انوزخل E كاف ذأ انذحن
 تلق « ميظع ذمأ ٌثّدح و ‹ هيلإ تجرخف ٌتعزفف ؟وه مث :لاقو اذيدش ار

 لاق 6اس لك هلا لوو ولط « لوطأو هنم مظعأ لب ءال : لاق ؟ٌناّسغ ثءاجأ « وهام

 ‹ يبايث يلع ثعمجف « نوكي نأ كشوي اذه َّنأ ٌنظأ تنك .ْتَرِسَحو ةصفح ْثّياخ دق

 ay اهيف لزتعاف هل و ا

 تلاق ؟ِهنلك هللا لوسر ر نك مل وأ .كيكبُي ام :ثلق ..يكبت يه

 : مهب يكيي طط ةلوح اذإف ‹ َربنولا تئجف ٌتجرخف .ةبرشملا يف اذوه ‹ يرد ال

 :ةوسأ ُهل مالل تلف < ء اهيف وه يتلا ةبرشملا تئجف ُدِجأ ام ينبلغ مث . اليلق مهعم ٌتسلجف

 تخ تف ضفاف . ٌتَمَصف هل َكَتركذ : لاقف جّرخ مث < ال يبنلا َمّلكف لخدف ومحل ذاا

 عم ٌتسلجف - هلثم ركذف - TT .ٍربنملا دنع َنيذلا طهرلا عم ثسلج

 - هلثم رکذف - َرمعل نذأتسا : ُلقف العلا ُثئجف أ ام ينبلغ مث . ربنملا دنع نيذلا طهرلا

 وه اذاف « هيلع ثلخدف « ةا هلل هللا لوسر كل َنذأ : لاق ينوعُدَي ُمالْعلا اذإف ًافرّصنُم :ُم تيلو اًملف

 ةداسو ىلع ىكّتم « ِهبنجب لاما َرَّثُأ دق « شارف هدو هت نیل ا ريصَح لامر ىلع عجطضُم
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 لإ ةرصب عرف ؟كءاسن َتقّلط : ئاق انأو ُثلق مث « هيلع ُثمّلسف .فيل اهُوْشَح مدأ نم
 ٌبِلغن ٍشيّرق رشعَم انكو ينتيأر ول « هللا لوسر اي :ٌسسنأتسأ خئاق انأو تلق مث .ال :لاقف
 ينتيأر ول :ٌتلق مث اب ئبنلا مّسبتف e a e ءاصلا
 6 يللا ىلإ ٌبحأو كنم اضؤأ يه كراج تناك ْنأ كر ب آل تلقف ةصفح ىلع ُتلخَدو

 هللا وف « تيب يف يرصتب ُثعفر مث . . منين ةنيار نيح تدلع نرخ منسف « (ةشئاع ديري)
 سراف إف « كتم ىلع مُسَويلف هللا ٌعْذا : ثلقف ُتلقف « ِثالث ِةَبَعأ ريغ رصبلا ُةْرَي ائيش هيف ثيآر ام
 ّتنأ كش يف وأ :لاقف ًائكّتُم ناكو . هللا نودع ال مهو اينّدلا اوطغأو مهيلع حسو موُولاو
 للا لوسر اي : ٌتلقف 0 يي ؟باطخلا نب اي
 دق ناكو « َة ةشئاع ىلإ ةصفح ُهْيّشفأ ّنيح ٍثيدحلا كلذ لجأ نم ةي عوبنلا لزتعاف . يل زفختسا

 عست ثضم اًملف .ُللا ُهَبَتاع َنيح ٌنهيلع هتدجوم ةّدش نم « ًارهش ٌنهيلع لخادب انآ ام : : لاق

 انيلع ّلخدت ال نأ تمسقأ َكنإ :ٌةشئاع هل تلاقف « اهب ْأَدَبَف ةشئاع ىلع َلخد َنورشعو
 « نورشعو عست ٌرهشلا : لكي يلا لاقف « اَدَع اهُدُعأ ةليل َنيرشعو عستب انحبصأ اتإو , ًارهش
 :لاقف ةأرما َلوأ يب ًادبف « رييختلا ةيآ ثّزأف : ةشئاع تلاق . نيرشعو ًاعست ُرهشلا كلذ ناكو
 1 ّيوبأ َّنأ حلعأ دق :تلاق . كيوب يرمأتست ىتح يلَجعت ال نأ ِكيلع الو « أرمأ كل ٌركاذ ينإ
 4اًميِظَع » : هلوق ىلإ € کبر لق لا ایات » :لاق هللا َّنِإ :لاق مث . كقارفب ينارُمأي انوكي
 لثم َنلّقف هءاسن ريح مث .ةرخآلااتلاو ةلوسرو هلا يأ ناف « يوبأ ياتسا اذه يفأ : تلق
 . [۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةشئاع تلاق ام

 : لاق هنع هللا يضر سن نع ٍليوُطلا ٍديِمُح نع ُيرازَفلا انربخأ مالس نبا ينثدح - 4
 : لاقف ُرمع ءاجف ؛هلةيأُع يف َسلجف « ُهمَدق ثّكفنا ٍتناكو « ًارهش هئاسن نم للا ٌلوسر ىلآ»

 لخدف لزن مث ٠ : نيرشعو ًاعست ثكمف . ًارهش ّنهنم ُثيَلآ يثكلو ءال : لاق ؟كءاسن َتَقّلطأ

 NAY IIE «A0] لال" لالالا »1۸۹ ۳۷۸ : ثيدحلا رظنا] . «هئاسن ىلع

 ٍدبسملا باب وأ « طالّبلا ىلع ُهَريعَب َلَقَع نم باب- 5

 نب َرباج تيتا :لاق ئجانلا لكوتملا وبأ انثَدح ليقع وبأ انثدح خلسُم انثدح
 ةيحان يف لمجلا ُتلَقَعو هيلإ ٌثلخدف ةجسملا ل عبنلا لحد : لاق امهنع هللا يضر وللا دبع

 .«كل ْنمثلاو لمجلا : لاق ٍلمجلاب ٌفيطُي يطب لعجف جرخف « ٌكّلمج اذه : :ٌتلقف طالبلا

[YE1 4E «1A0 «°۹ ۰, ۲°۹۷ 1801 447 [ثيدحلا رظنا: 



 0۹۹ ملاظملا باتك 5

 موق ةطابس دنع ٍلوّبلاو فوقؤلا باب - ۲۷

 هللا يضر ةفيح نع لئاو يبأ نع ِروصنم نع ةبعش نع برح نب اه ا ۷1

 . «ًامئاق َلابف موق ةطابس الك ئيبنلا وأ دقل : لاقرأ لك هلا لرسر تيار دقل» :لاق هع

 Y1 Yo YY] : ثيدحلا رظنا]

 هب ئمرف قيرطلا يف َسانلا يِذْوي امو َنصْغلا ّدخأ نَّم باب-۸

 ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ْعهَمْس نع كلام انربخأ ول ولا كاع انتة قف

 قيرطلا ىلع كوش نص جَو قيرطب يشمي ٌلجر امنيب» : : لاق ةي هلل هللا لوسر َّنأ ةنع هللا يضر

 .[1167 :ثيدحلا رظنا] . (ُهل َرَفَعف هل هللا رکشف لاف

 رد مت - قيرطلا نيب نوكت ُةبحّرلا يهو - ءاتيملا قيرطلا يف اوفّلتخا اذإ باب - <39

 عُرذأ ةعبس قيرطلل اهنم َكرّتف < ناينُّبلا اهّلهأ

VTةمركع نع ِتيرخ نب ٍريبزلا نع مزاح ُنب ُريِرَج انّنّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح -  

 E NRE : لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ ثعمس

 . ؟عُرذأ

 بهتنن ال نأ 5 ّيبنلا انعياب :ٌةدابُع لاقو .هبحاص نذإ ريغب ْىِبْهَتلا باب
 ديزي نب هللا دبع ُثعمس تبا نب يدع انّنَدح ٌةبعش انَنَدح سای يبأ نب ٌمدآ انئّدح -4

 . «ةلثملاو ىبُهَنلا نع كك ئبنلا ئهت» :لاق أ وبأ ُهَُدَج وهو  ّيراصنألا

 .[0915 : يف هفرط_ ۲٤۷٤ ثيدحلا]

 نع باهش نبا نع ٌليَقُع انٿدح ُثيللا ينثّدح :لاق ريقع نب ٌديعس انئّدح - ٥۵

 ينازلا ينزي ال١ : كَ ئبنلا لاق : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ركب يبأ

 قرسي َنيح رسب الو « ٌنمؤم وهو برشي َنيح رمخلا ُبرْشَي الو « ٌنمؤم وهو ينزَي َنيح

 نعو «نمؤم وهو اهبهتنَي َنيح مهّراصبأ اهيف هيلإ نمانلا عفر ةبهث ُبهتني الو « نمؤم وهو

 .ًةبهنلا الإ « ٌةلثم . . . لكي ءىبنلا نع رره نبأ نع ةملش یا وای

 و و و .ءاو 5 37 ع 5 4 و ع 9 ف 5

 ديري « هنم عزني نأ هريسفت :هللا دبع وبأ لاق» رفعج ىبأ طخب تدجَو :ئرْبرفلا لاق

 A1] » 5ملالا Oo» : يف هفارطأ 1476 ثيدحلا] .«ناميإلا



 م١٠
 ملاظملا باتك- 5

 ريزنخلا ٍلتقو بيلّصلا رسك باب-١
 نب ڈيعس ينربخأ :لاق ُيِرِهّزلا انَثَّدح ُنايِفُس انثّدح هللا دبع نب مولع انثدح _- 57

eSمكيف لزني ىتح ٌةعاسلا ٌموقت ال :  

 لاملا ضيفيو « ةيزجلا عضيو « ريزنخلا لتق « تبيلصلا َرسكيف < ًاطِسقُم امکح میرم نبا

 .[۲۲۲۲ :ثيدحلا رظنا] . «دحأ ُهَلِبقَي ال ىح

NERE 

 ملف رسک روبنط يف حيَرش يت ا ا را اينما انس سك إب ر و
 . ءيشب هيف ضي

۷Vعوكألا نب ةملَس نع ٍديِبَع يبأ نب , ديزي نع ٍدلْخَم نب ُكاحّضلا مصاع وبأ انثّدح -  
 لق: لاق ؟نارینلا هذه قوت الع : لاقف ربي موي دقو نارين أر كو يبنلا َّنأ» هنع هللا يضر
 ا NE اولاق . اهوقيرهو اهورسكا : لاق . ةيسنإلا رمحلا

 . نونلاو فلألا بصنب «ةيسنألا رمحلا» :لوقي سيوأ يبا نيا ناك : هللا دبع وبأ لاق

 .[5ىق1 5١95 , /1491 5148.6 ١ 1""5  : يف هفارطأ_ ۲٤۷۷ ثيدحلا]

 نع ٍدِهاجُم نع حيجَت يبأ ْنبا انّثّدح ٌنايفس انئَّدح وللا ٍدبع نب يلع انئّدح 7

 ةبعكلا لوحو ةكم ايب ئبنلا لخد» : لاق هنع هلا يضر دوعسم نب هللا ٍدبع نع ٍرِمْعَم يبأ
 بانو +. درع رج صو ع هذ م صر

 E :لوقي َلَعَجو هدي يف ِدوُعب اهنعطي لَعجف « بّصُن نوتسو ةئمث ةئمثالت

 «ةيآلا ٠ ثيدحلا]  ۲٤۷۸يف هافرط : ٤۲۸۷ « ٤۷۲۰[.

 0 ا 00

 11١9[. , ه908 « 0984 : يف هفارطأ_؟ 49 ثيدحلا] ٠ «امهيلع

 هلام ّنوُد لتاق نم باب 7

 ينثّدح :لاق  بويأ يبأ نبا وه  ٌديعس انْثَّدح ديزي نب هللا دبع انثذح - ٠



 al لوقي

 هريغل ًائيش وأ ةعْصَق رسک اذإ باب 4

 كك يبلا نأ ةنع هللا يضر سنأ نع ٍديِمُح نع ٍديعس ْنِب ىبحي انئّدح دّدسم انثدح ۲۸۱

 ْثَيرضف « ماعط اهيف ٍةعْضَقب مداخ حم َنينمؤملا ِتاهّمأ ئدحإ ْثّلسرأف ؛ هئاسن ضعب دنع ناك

 ةعصقلاو َلوستلا َسبَحو .اًولك :لاقو ماعطلا اهيف لعجو اهّمضف < ‹ ةعصقلا تّرّسكف اهديب

 انربخأ :ميرم يبأ نبا لاقو «ةروسكملا َسِبَحو ةحيحصلا ةعصقلا عفدف « اوغرف ىتح

 .[0778 :يف هفرط_١148 ثيدحلا] . كي ئبنلا نع سنأ انْثّدح ٌديمح انئَّدح بويأ نب ىبحي

 هّلثم نيّيلف ًاطئاح َمَدَه اذإ باب

 نع َنيريس ِنب ٍدمحم نع مزاح ُنِب ُيِرَج انئّدح ميهاربإ نب ملسم انثذح لح 2 ۲

 ٌجيَرُج هل لاقي ليئارسإ ينب يف لر ناک : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 مهلا : تلاقف ُهْنَتأ َه ا يلضا را اجا a ىبأف « ُةتعدف هما ةتءاجف « يّلصُي

 ننتفأل :ةأرما تا ‹ هِتعَموص يف حيرج ناكو .تاسموملا هة هوجو ُهَيِرُث ىتح تمت ال

 :تلاقف امالُع ْتَدَلوف « اهسفن نم ةنكمأف ايعار ْثَنآف . ىبأف « ُهئمّلكف هل ثّضوعتف ٠ اجي

 ماعلا یت نأ مث ٠ ىلصو أّضوتف < ُهوُهَسو ُهولّزنأو « ُهَتعموَص اورسكو ُهْوَتأف . . جيرج نم وه

 U : لاق ؟بهذ نم ٌكَتعموص ينبن : اولاق . يعارلا : لاق ؟ُمالُغ اي كوبأ نَم : لاقف

 ١5١5[. :ثيدحلا رظنا] . «نيط



 ةكرشلا باتك - ۷ ا

 ا ا ا ارو دست

 ةكرشلا باتك- ۷

 ٍضورُلاو ِدِهَّنلاو ماعطلا يف ةكرشلا باب- ١

 ًاسأب ِدِهَّنلا يف نوملسملا ري : مل امل ‹ ةضبق ةضبق وأ ةفّراجُم ُنّرويو لاكي ام ٌةمسق فيكو
 .رمتلا يف نارقلاو « ةضفلاو بهذلا ةفَراجم ٌكلذكو .اضعب اذهو ًاضعب اذه لكأي نأ

YAYهللا دبع نب رباج نع ناسيك نب بهو نع كلام انربخأ فُّسوي نب هللا دبع انثّدح -  

 ب ةديبع ابأ مهيلع ر ءأف « لحاسلا لبق اقع ةا ف هللا لرش تعا :لاق هنأ امهنع ُهللا يضر
 رمأف « دازلا ينف ٍتيرطلا ضعبب انك اذإ ىتح . .انججَرخف « مهيف انأو ٍةئمْئالث مهو « حاّرجلا
 موي لك هانثوقَي ناكف « رمت ْيَدَوْزِم داف ٠ هّلك َكلذ عوُجف شيجلا كلذ داوزأب ةديبع وبأ

 دقل : لاقف ؟ةرمت ينغُي امو تاق ةر ةريت الإ اضن 1 د نكي ملف « یف یتح ًاليلق ًاليلق

 كلذ هنم لكأف « برقا لثم ٌتوُح اذإف ءرحبلا ىلإ انيهتنا مث : لاق  ْتَيَِف ّنيح اهدقف انَذَجَو

 ةلحارب َرمأ مث < ابصنف هعالضأ نم ِنيَعلِضب ةديبع وبأ َرمأ مث . ةليل ةرشع ينامث شيجلا

 .«امهْبِصُت ملف « امهّتحت ثم مث ثتَلِحْرَف
 ثيدحلا]  ۲٤۸۳يف هفارطأ- : ۲۹۸۳ , ٤۳1۰ ٠ 2۳٦۱ ‹ ۳۹۲ 5491 04954[.

 ةملَس نع ٍديِبُع يبأ ِنب ديزي نع ليعامسإ نب متاح اَننَدح موحَْم نب وشب انثّدح- 3715

 « مهل َنِذأف مهلبإ رحن يف لي يبنلا اوتأف « اوقلمأو موقلأ داوزآ ثّمَح» :لاق ُهنع هللا يضر

 للا لوسر اي : لاقف ال يبنلا ىلع َلَخدف ؟مكلبإ دعب مكؤ اقب ام :لاقف ٌءورّبخأف دمع مهّيقلف
 َكلذل طيبق ٠ مهداوزأ لضفب َنوتأي سانلا يف دان : اک هلل هللا لوسر لاقف ؟مهلبإ دعب مهؤاقب ام

 ىئتخاف مهتّيعوأب مهاعد مث « هيلع كبو اعّدف كي هللا لوسر ماقف ‹ عطّتلا ىلع هولعجو طن
 . هللا لوسر ينأو « هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ : لكك هللا لوسر لاق مث « اوغرف ىّبح ٌنمانلا

 . [۲۹۸۲ : يف هفرط ١ 184 ثيدحلا]



 ۳ ةكرشلا باتك- ۷

 ٌتعمس :لاق ٌمْشاَجَّنلا وبأ انّثَّدح موعازوألا انثدح فسوي نب دمحم انثدح - 06
 رشع ْمَسْقَتَف « اروزَج ُرَحْننف رصعلا ايب يبنلا عم يلصُن اتك : لاق نع هللا يضر جيدَح نب عفار

 . (نسمشلا َبرغت د نأ لبق ًاجيضن ًامحل ٌلكأتف « مَّسق ق

Aىسوم يآ نع ةدْرُب يبأ نع ٍةديَرُب نع ًةماسأ نب ُداَمَح انّنَدح العلا نب دمحم انثدح- ٦ 

 اوعمَج ةنيدملاب مهلايع ٌماعط لق وأ وزّعلا يف اولّمرأ اذإ َنيِيرَعشألا َّنِإ» : ب ئبنلا لاق : لاق
 .«مهنم انأو يتم مهف « ِةيوّسلاب ٍدحاو ِءانإ يف مهنيب ُهوُمَسَتقا مث « دحاو بوث يف مهّدنع ناك ام

 ةقدصلا يف ِةَّيوّسلاِب امهنيب ناعجارتي امهّنِإف ٍنيِطيِلَخ نم ناك ام باب۲

 ات نأ سّنأ نب هللا دبع نب ةمامُث ينئّدح : لاق ىتشملا نب هللا دبع نب دمحم انثّدح - ۷ ١
 ناك امو : لاق ءال هللا لوسر َضَرف يتلا ةقّدصلا ةضيرف هل بنك هنعللا يضر ركب ابأ» َّنأ ةثدح

 . (ةّيوّسلاب امهتيب ٍناعَجارتَي امهنإف نيطيِلَخ نم
 ا ام حملا و ارا هر قيس در

 ٠ مْنَعلا ةمسق باب
 نع ٍقورسم نب ٍديعس نع ةناوع وبأ انثَّدح ٌييراصنألا مكحلا نب ب ٌىلع انثذح دح 0 ۸

 باصأف « ةفيلحلا يذب ال يبنلا حم اًنك» لاو نع عی ورب مقار نإ ةعافر نب ةيابع

 اولجعف « موقلا تايرخأ يف قي يلا ناكو :لاق ٠ ًامَْعو ًالبإ اوباصأف « عوج سانلا
 متغلا نم ةرشع َلّدعف « م تكف ٍرودّقلاب هك عيبنلا رمأف رل اار صو اوبو

 مهنم لُجر ىّوهأف « ةريسي ٌليَح موَقلا يف ناكو « مهايغأف ُه ٌةوبلطف « ديعب اهنم ّدنف « ٍريعبب
 هب اوعّتصاف اهنم مكبلَع امف « ٍشْحّولا دياوأك ديإوأ مئاهتبلا هذهل نإ :ل لاق مث . هللا ةّسبحف مهس

 حذف « ۍدُم انعم تلو ادع يالا فاضت وات وجر 5 : يَّدَج لاف انک

 قع کا او لاو شلال ةولكف ةع هلا مسا َركْذو ملا َرهنأ ام : لاق ؟بّصقلاب

 . «ةشبحلا ىَدُمف ُدُمظلا امأو « مّظَحَف سلا ام : كلذ

 O06 O0] ¢ 0004 ¢ 00۰7 « 00۰ م1980 ۰۷0 ‹ ¥0۰ : يف هفارطأ ١ 588 ثيدحلا]

 ُةَباحصأ َنِذاتْسَب ىتح ٍءاكَرشلا َنيب ٍرمتلا يف نارقلا باب - ؛

 زمع نبا رت لاق مح نب ٌةلََج اند نایفس انئّدح ىبحي نب ُدالَخ انئدح  ؟
 َنذأتسَي ىتح ًاعيمج نيترمتلا نيب لجرلا َنْرَقَي نأ كي ئبنلا ىهّنا :لوقي امهنع هلا يضر
 ۲٤٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «هّياحصأ



 ةكرشلا باتك- ۷ 1٤

 َناکف « هنَس ائَباصأف ةنيدملاب انك : لف عاش الا أ انثدح د ۰

 نع 'ىَهّن ب ئبنلا َّنإف 4 اال :لوقيف انب ُدُمَي َرمع نبا ناكو « َرمتلا انقرري تزل نبا

 ۲٤۸۹٩[. 2 5408 : ثيدحلا رظنا] . «هاخأ مكنم لجَّرلا َنْدَأتْسَي نأ الإ ‹ نارقلا

 لدغ ةميقب ٍءاكّرشلا َنيب ِءايشألا ميوقّ باب

 َرمع ٍنبا نع عفان نع ُبويأ انثدح ِثراولا دبع انثّدح َةَرَسيَم نب نارمِع انئدح- 0١

 لاق وأ 3 ًاكرش وأ - ٍدبع نم هل ًاصقش 068 قنعأ نما 0 را :لاق امهنع هللا يضر

 . 2َّقَتَع ام هنم قتع دقف آلإو « ٌقيتع وهف لدعلا ةميقب همّ غلبي ام هل ناكو -آبيصت

 ا ا ا : عفا نو ةلزق ا كتخا ةدلوق يرد 9 لق

 .[1 016 ۲۵۲۲ ۲ ۲۵۲۳ ۲ ۲۵۲۲ ۰ 1611. ۲۰۰۲ : يف هفارطأ_ 1441١ ثيدحلا]

 IG اع ع انثذح- ۲

 نمل لاف ا لا نع هنغ ا حر: ريرع يبا نك بيت نب رب نع انآ نب رظغلا

 ا ات ل هصالخ هيلعف هكولمم نم ًاصيقش

 ۲٥۲۷[. « 5615 ۲۰۰۲ : يف هفارطأ_ ١1497 ثيدحلا] . هيلع قوَقُْشَم ريغ یعستْسا

 هيف ماهتسالاو ؟ةمسقلا يف ٌعَرقُي له باب٦

 ريشب نب نامعُتلا ٌتعمس : لوقي ارماع تنس نافل ان ا

 يملا م ا م١: : لاق كي يبنلا نع امهنع هللا يضر

 َنِم اوقتسا اذإ اهلفسأ يف نيذلا ناكف «٠ « اهلَمسَأ مهضعبو اهالعأ مهّضعب باصأف ٍةنيِفَس ىلع

 نإف « انقوف نم ْذْؤُت ملو اقر انبيصت يف انقَرَخ اَنأ ول :اولاقف « مُهقوف نم ىلع اوُرَم ِءاملا

 .«ًاعيمج اوَجنو اوَجَن مهيديأ ىلعاوذَخأ نإو « ًاعيمج اوكَلَم اودارأ امو مهوكتي

 .[7745 : يف هفرط ١ 497 ثيدحلا]

 ثاريملا ٍلهأو ميتيلا ةكرش باب -

 حلاص نع ٍدعس نب ميهاربإ اند عرسيَوألا ٌيرماعلا وللا دبع نب زيزعلا بع انثّدح- 4 ١

 سنوي ينثدح :ُثيّللا لاقو . . . اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع لأس هنأ ةورُع ينربخأ باهش نبا نع
 :ىلاعتوفا لوق نع اهنعالا يضر شتاع لاس نأ ألا ب ورع يتربخأ : لاق باهش نبا نع

 ةكراشُت اهّيلو ِرْجح يف ٌنوكت ٌةميتَيلا يه « يتخأ نب اي : تلاقف . « يرو » ىلإ فخ نو



 0° ةكرشلا باتك- ۷

 ٠ اهِتادَص يف طييقُي نأ رت اهجوزتي نأ اهيلو دیری ٠ . اهلامّجو اهّلام هبجعُيف « هلام يف
 نهي ىلعأ نهب اوغلو هل اوطِسقُي نأ الإ ٌنهوحكني نأ اوھنف « هریغ اهیطیام لثم اهیطخیف

 ةشئاع تلاق ةورُع لاق . ٌنهاوس ءاسنلا ّنم مهل َباط ام اوحكن نأ اورِأو « يقادصلا ّنم

 ا :هنلا َلّرنأف « ةيآلا هذه دعب لب هللا لوسر اوتفتسا سانلا َّنِإ

 يتلا ىلوألا آلا باتكلا يف مكيلع ىل ةن هنأ هللا ركذ يذلاو . نشون نأ َنوُبَعرَتَو » : هلوق
 هللا لوقو : ةشئاع تلاق اسيا َن نو كل باط امنا باف اورق الآ مف نو $ :اهيف لاق
 هرجح يف نوكت يتلا هتميتيل مكدحأ ةبغَر يه ينعي 4نطوُحكَت نأ وبراد :  ىرخألا ةيآلا يف

 ءاسنلا ماتي نم اهلام يف اوبغَر ام اوحكنَي نأ اوهنف « ٍلامَجلاو ٍلاملا ةليلق نوحي نی
 « ۲۷٦۴ , ٤0۷ « 0۷٤ « ٤٦٠٠ : يف هفارطأ ١ 1944 ثيدحلا] . «ًنهنع مهتبغر لجأ نم طسقلاب الإ

[110 col هاالا o OITA هدارلا 0۹4۲ دكت 

 اهريغو َنيِضَر ألا يف ةكرشلا باب - ۸

 نع ةَمَّلَس يبأ نع ّيرهرلا نع مغ انربخأ ماش انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثڌح ٥
 اذإف « ْمَّسَْقُب مل ام لك يف َةعفّشلا كي ئبنلا َلعَج امّلإ» : لاق امهنع ُهللا يضروثلا ٍدبع نب رباج
 .[؟؟6ا ۰۲۲۱۲ ۰ ۲۲۱۳ : ثيدحلا رظنا] . ةغفش الف ٌقرطلا تفرصو ٌدودحلا ٍتعقو

 ةعفش الو ٌعوجُر مهل سيلف اهّريغ وأ َروُدلا ٌءاكَرشلا مس اذإ باب-۹

 نع ةَملَس يبأ نع ٌّيرهّزلا نع رمجت انثَّدح ٍدحاولا بع اتن ددم انت د 7455

ENTEِتَعَقو اذإف < مَسْقُي ل ام لك يف ةعفشلاب لكي ئبنلا ىضق» :  

 ١ ۰۲۲۱٤ ۲۲٣۷ ۲٤۹١[. ۲۲۱۴۳ :ثيدحلا رظنا] . ةي ذلف ٌقرظلا تقصو ةودحلا

 فرّصلا هيف ُنوكَي امو ٍةّضفلاو بهّذلا يف كارتش تالا باي ٠

 ت ةوسألا نبا تعي اب نع يم اش ربا ا ولع ني ی ىتلجم ؟1458- 44۷
 :لاقف يب ًادي ٍفرَّصلا نع ٍلاهنملا ابأ تلأس : لاق ملسم يبأ نب نامیلش ينربخأ :لاق
 انأ ٌتلعف : لاقف ُهانْلآاسف بزاع نب ٌءارَبلا انءاجف « هيس ديب أدي ًائيش يل ٌكيرشو انأ ُثيَرتش كل

 ا واع اهو دخن دن اناا لاقف ٌكلذ نع لكي يبنلا انلأسو مقرأ نب ٌديز يكيرشو

 .[۲۱۸۰ 237051 :ثيدحلا رظنا][۹۷٤۲ :ثيدحلا] .(«هودّرف

 .[۲۱۸۱ 27051١ :ثيدحلا رظنا][؟ 548 :ثيدحلا]



 ةكرشلا باتك- ۷ 365

 ةعرازُملا يف َنيكرشملاو ّيّمَّذلا ةكراشُم باب١

 هللا يضر هللا دبع نع عفان نع َءامسأ نب ةيريوج انثَّدح ليعامسإ نب 'ئسوم انئّدح- 4
 جرحي ام طش مهلو « اهوعّرزَيو اهولمعَي نأ دوهيلا َربيَح لك هللا لوسر !ىطغأ» : لاق هنع

 .[ 1774 ۲۲۸١ ‹ ۲۳۲۸ ۰ ۲۳۲۹ ۰ ۲٣۳۱ :ٹیدحلا رظنا] . (اهنم

 اهيف ٍلْدَعلاو مْذغلا مْسَق باب 5
 ت 5 5 3 1 ا ف 3

 نع ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع ثيللا انئَّدح ٍديعس نب ةبيتق انثدح - 5

 « اياحض هتباحص ىلع اهُمِسقَي ًامنغ ُهاطعأ لي هللا لوسر نأ» هنع هللا ىضر رماع نب ةبقَع

 .[؟١٠7 :ثيدحلا رظنا] .2َتنأ هب حض :لاقف هللا لوسرل ُهَرَكَذَف « ٌّدوتَع ۍقبف

 هٍريغو ماعطلا يف ةكرشلا باب_ ۳

 .ةك رشُهل َّنأ مع ىأرف « رخآُهّرَمَكف اعيش مَواس ًالُجَر َّنأ رکيو

 ديس ربا : لاق بهو نب هللا دبع ينربخأ لاق ٍجرَفلا نب ْعَبْضأ انئّدح ا لش 0۰|

 ُبنيز ُهمأ هب ثبَهَذو « لكك يبنلا كرد دق لاکو - ٍماشه ٍنب هللا بع دج نع بعم نب ةرهز نع

 ا لاقف « ُهَعياب هللا لوسر اي :تلاقف ةا هللا لوسر ىلإ ٍديمح ُثنب

 يرتشيف يقوسلا ىلإ ماشه نب هللا دبع ُهُذَج وب ٌجْرْحَي ناك هنأ ٍدبعَم نب ةرهز نعو - هل اعدو

 اعد دق ةا ئبنلا َّنإف < انكرشأ : : هل نالوقيف مهنع هللا يضر يزل ُنباو رمع نبا اليف  ماعطلا

 . «لزنملا ىلإ اهب ُتَّعبَيف يه امك ةلحارلا باصأ امّبرف « مهكرشيف « ةكربلاب كل
 .[71701 : يف هفرط_ ۲٠٠۲ ثيدحلا] 7١١![. : يف هفرط_١١75 ثيدحلا]

Me 

  006ديت ودق لاه ذل ناك نإ هلع نعي 1 ل

. 1 e. . قتعملا ُليِبَس ىَلخُيو مهّتّصِح ةؤاكرش ىطعُيو ِلذَع ةميق ُماقُي» 

  - "0نب ٍريشَب نع ٍسْن أ ِنب رضنلا ٍنع ةداتق نع مزاح نب ُريرَج اند نامعتلا وبأ انثّدح

 لاق الڳ يينلا نع هنع هلا يضر يره يبأ نع كايه ٠ نإ هلك َقِتعَأ دبع يف هل ًاصْفش 6 قثعأ نما

 :ثيدحلا رظنا] . (هيلع قوقشَم م ريغ عستسُيآلإو ۰ لام هل ناك 5497[.



 1۷ ةكرشلا باتك - ۷

 نْدُّبلاو يذلا يف ِكارتشالا باب

 . ىّدهأ ام دعب ِهيذَم يف الجر ّلجرلا كرشأ اذإو

Yo “_ 0۰0نع ٍجيرج نب ِكلملا دبع انربخأ ٍديز نب ُداَمَح انّنَدح ِنامعُتلا وبأ انئدح-  

 هئاحصأو ال4 عينلا مق : الاق مهنع هللا يضر سابع نبا نع سوواط نعو . . رباج نع ِءاطع

 معاشات ف اترا اقع ايلف ءيش مهُطلخي ال جحلاب يلهم ٍةجحلا يذ نم ةعبار حص

 ىنم ىلإ اندحأ ٌحوريف :ةباج لاقف :ٌءاطع لاق . هلاقلا كلذ يف شف ْتّشْفَف .انئاسن ىلإ لحن نأو

 ًاماوقأ َّنأ ينغلب : لاقف ًابيطخ ماقف « ي ال يبنلا كلذ غّلبف - هفكب باج لاقف - ا طفي دو

 ٹزبذتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينآ ولو « مهنم هلل ىقتأو بأ انأل هللاو « اذكو اذك نولوقي

 :لاقف مشغج نب كلام اس ماقف .تللحأل َيڏدهلا يعم َّنأ الولو « ٌتيّدهأ ام

 لاقف « بلاط يبأ ُنب ٌمولع ءاجو : لاق .دبألل لب « ال : لاقف ؟ِدبَألل وأ انل يه « هللا لوسر اي
 : ةلككرشا لوسر ةّجَحب كي : حالا لاقو « ةا هللا لوسر هب لهأ امب كيبل : لوقي امهذحأ

 . (يْدّهلا يف ةكرشأو « همارحإ ىلع ميقُي ا نأ ايب ئبنلا َرمأف

 :ثيدحلا رظنا][؟6١٠56 : ثيدحلا] ٠١86 « ١555[.

 :ثيدحلا رظنا][5١٠76 : ثيدحلا] 561١ ۱0۷۰ › ۱0٦۹۸ 2 ۱٥۱۷ل ل460 ١[.

 مْسَقلا يف ٍروُرَجِب منغلا َّنم ةرشع َلَدَع نَم باب ١5
 دج نع ةعافر نب ةيابَع نع هيبأ نع َنايفُس نع عيكو انربخأ دمحم ينثّدح 0۹۷

a eوأ ًامنغ انْبّصأف ةماهت نم ةفيلحلا يذب يب ئبنلا عم اتك»  

 E E هل سر N رامات وقّلا لجعف ٠ لبا

 لاقف « ٍمِهّسِب هسبحف ٌةريسي ليَ آلإ موقلا يف سيلو َدَن ًاريعب نإ مث .روزجب منغلا ّنم

 .اذكه هب اوعنضاف اهنم مكيلَع امف « شحّلا دباوأك ةباوأ مئاهبلا هذهل نإ : : الع هللا لوسر

 « ۍدُم انعم سیلو « ًادغ ٌوُدَعلا ىقلت نأ - ٌفاخن وأ وجرت اَنِإ هللا لوسر اي : يَّدج لاق : لاق

 نسل « اوك هيلع شاد مسا َركْذو مدل رهن ام .ينزأ وأ « لججسعا :لاقف ؟بصقلاب ٌحبذتفأ

 . «ةشبحلا ىَدَمف ذ دفعا امأو « ةظعف سلا اأ : e و



 نهرلا باتك- 8 ۸

 نهرلا باتك- ۸

 نيك اود ت ْمَكَوِرَمَس لع رسک نو 4 » :لجو نع متلا لوقو , رّضَحلا يف ٍنهّولا يف باب- ١
 :YAY] ةرقدنا] ةر قعَو

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع دات اندح ٌماشه انک ميهاربإ نب ب ملسم انثدح 54

 دقلو . ٍةخِنَس ٍةلاهإو ريعش زبخب لو يبنلا ىلإ ُتيْسَمو «ريعشب ُهَعرد 8 هلا وسر َنهَر دقّلو»

 .«تايبأ ةعستل مهنإو ٠ 'ىسمأ الو عاص لإ لكي دمحم لآل َحَبصأ ام :لوقي ُهُيِعمَس

 ۲۰٠۹۹[. : ثيدحلا رظنا]

 هغر َنَهَر نم باب- ؟

 َنهرلا ميهاربإ دنع انْرَكادَت :لاق شمعألا انَثَّدح دحاولا دبع انّتَّدح ٌدّدسم انثّدح - ۹

 E ا ا ل

 19583 ۰۲۲۲ ۰۲۲۵۱ 3500 5:95 754 :ثيدحلا رظنا] . (هعرد ٌةّتهرو لجأ ىلإ ًاماعط ٌيدوبي

 حالسلا نهر باب

 هللا دبع َنب ٌَرباج ٌثعمس :وُرمع لاق ٌنايفس انّنَدح هللا دبع نب يلع انئّدح - 0۱۰

 هللا یڏآ دق هنإف ؟فرشألا نب ٍبْعَكِل نَم» ا ا لوو لا :لوقي امهنع هللا يضر

 N انك نا انرأ :لاقف هاتأف .انأ :ًةملسَم نب دمحم لاقف . ل هلوسرو

 SESS a اولاق . مكءاسن ينونهرا :لاقف

 ٌراع اذه ؟نيَقْسَو وأ ٍتسَوب َنهُر :لاقُيف مهدحأ ٌتَسيف انءانبأ كهرب فيك :اولاق . مكءانبأ

 اوت مث ٠ ةولتقف « ُهَيِتَأَي نأ هدعوف- حالسلا : : ينعي : : نايف لاق ةمأللا َكْنهَرَت انكلو « انيلع

 .[4011/ « ۳۰۳۲ « ۳۰۳۱ : يف هفارطأ_ ١5٠١ ثيدحلا] . ؟هوربخأف ةا جيبنلا

 بولُحَمو بوكرَم نهّرلا باب ٤

 . هلثم ْنهَرلاو .اهفلع رذقب بلح ٠ اهِفَلَع رْدَقِب ُهَلاضلا ُبكرُت : ميهاربإ نع ةريغُم لاقو



 544 ْ نهرلا باتك- 8

 كك يبنلا نع هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع رماع نع ًءايركز انثّدح ٍميعُن وبأ انثّدح ؟مذزأ

 .« ًانوهرم ناك اذإ ٌرّدلا بل ُبَبْشُيَو « هتقفنب بكري نهَرلا» : لوقي ناك هنأ

 101١[. : يف هفرط_ 550١١ ثيدحلا]

o1ةريره يبأ نع َيِبعَّشلا نع ٌءايركز انربخخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمحم انك لح  

 ردلا نّبَو « انوهرم ناك اذإ هتقفنب ُبَكرُي ُرْهَطلا» : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 . «(ةقفنلا برشيو ُبكري يذلا ىلعو « ًانوهرُم ناك اذإ هتقفنب ُبَرشُي

 مهريغو ٍدوهيلا دنع نهرلا باب ه
 ا 1 8 م 5 20 9

 هللا يضر ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع ٌريِرَج انئَّدح ةبيتق انثدح _ ۴۳

 . «هعرد هتهرو ًاماعط ٌيدوهي نم ةي هللا لوسر یرتشا» : تلاق اهنع

.[¥0*4 (TTA (o YYoY o YYO) C۹ ° 275١95 05554 : [ثيدحلا رظنا 

 ٦ يعّدملا ىلع ةنيبلاف هوحنو ُنهّنرملاو ُنهارلا ٌفلتخا اذإ باب ‹

 . هيلع ئعّدملا ىلع ُنيميلاو

o1نبا ىلإ تبتك» لاق : : ةكيلُم يبأ نبا نع رمع نب عفان انثَدح ىبح نب ُدالَح انثّدح ٤ 

 . «هيلع'ىعدملا ىلع َنيميلا َّنأ 'ىضق ةا ئبنلا َّنِإ : ّيلإ بتكف ساع

 .[1007 « 7574 : يف هافرط_ ١0١5 ثيدحلا]

 لاق :لاق يلئاو يبأ نع روصنم نع ٌريرَج انّنَدح ٍديعس نب بيق انثادح "ه1

 هيلع وهو هللا يقل وجاف اهيف وهو الام اهب نحمس , نيمي ىلع َفلَح نم : هنعُهللا يضر ولا دبع
 -ىلإ أرقف - دبات قار را دب دك يلا ئ 3 : كلذ قيدصت هللا لرنأ مث « نابضغ |

 مكنّدحُي ام : لاقف انيلإ جرح سيق َنب َتَعشألا َّنِإ مث .[۷۷ :نارمع لآ] 4 ميا ْباَذَع©

 لر نيو ی فتاك < تلد هرقل + قدح“ لاف لاقت اد لاق ؟ وحلا دبع أ

 . هيمي وأ كادهاش : لك هللا لوسر لاقف « لكي هلل لوسر ىلإ انمَصتخاف رک يف ةموصخ
 الام ام اهب قحتسی نیمی ىلع َتفلَح نم : ال هللا لوسر لاقف . يلابُي الو َتفلحَي ًاذإ هنإ : تلق
 ل : ةيآلا هذه ارتقا مث . كلذ قيدصت هللا َلَرنأ مث . ٌلابضغ هيلع وهو هللا يل ر جاف اهيف وهو
 . 42يا ادعو 8- را - ايق كنار دم دا ا

 ۲۳٣۷ ۲٤۱۷[. : ثيدحلا رظنا][5١75 :ثيدحلا] .[7 515 0778657 : ثيدحلا رظنا] [۲۰ ۱۰١ :ثيدحلا]

 كف ډ# ډک



 قتعلا باتك 4 11°

 قتعلا باتك- ۹

 هلضفو قتعلا يف باب- ١

 ١۳ ٠١[. : دلبلا] 4ةّبرَفَم اد امي 9 بسم ىد موب فمع وأ 9ر كَ » : ىلاعت هلوقو

 : لاق ٍدمحم نب ٌدقاو ينئّدح : لاق ٍدمحم نب ٌمصاع انئَّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح - "1

 لاق هنع هللا يضر ةريره وبأ يل لاق : لاق ٍنيسحلا نب يلع ٌبحاص ةَناجرَم نب ديعس ينئّدح

 لاق .رانلا ّنم ةنم ًاوضع ٌهنم وضع كب هل هللا ةقْلتسا املس أرما َقتعأ ٍلُجر امأ» : ديب خيبنلا

 امهنع هللا يضر نيسحلا نب عيلع َدمعف « نيسحلا نب يلع ىلإ هب ُتْقلطناف : ةّناجرمم نب ٌديعس

 . . «ةقتعأف  رانيد َفلأ وأ - مهرد ٍفالآةرشع رفعج نب هلا دبع هب ةاطعأ دق هل دبع ىلإ

 ٦۷٠١[ . ٤ : يف هفرط-۱۷١۲ ثيدحلا]

 ٌلضفأ باقّرلا يأ باب - ۲

 ٍَذ يبأ نع حوارُم يبأ نع وببأ نع َةورُع نب ماشه نع يسوم نب لا ديب انثدح - 7

 . هليبس يف داهجو للاب ٌناميإ : لاق ؟لضفأ لمعلا يأ : الب يبنلا ثلأس» : : لاق هنع هللا يضر

 ؟لَعفأ مل إف :ُتلق .اهلهأ دنع اهّسفنأو « نمت اهالعأ :لاق ؟لضفأ باقّرلا أف :ٌتلق
 اهّنإف « ٌرشلا نم سانلا ٌعَدَت :لاق ؟لعفأ مل نإف :لاق . قرخأل ُعَنصَت وأ , ًاعئاض ُنيِعُت :لاق
 .«كسفن ىلع اهب ٌقَّدَّصت ٌةَقدَص

 ِتايآلا وأ فوسكلا يف ةقاتكلا ّنم ٌٍبحتسُي ام باب-*

 ٍتنب ةمطاف نع ةورُع نب ماشه نع ًةمادق ُنب ةدئاز انندح دوعسم نب يسوم انئّدح - 4

 ٍفوسُك يف ةقاتعلاب ةي ٌموبنلا رم أ :تلاق امهنع هللا ىضر ركب يبأ ِتنب ًءامسأ نع رذنُملا

 .«سمشلا
 ت



 31١ قتعلا باتك 4

 . «ماشه نع ٌيدزوارَّدلا نع مولع ُهَعَبات

 ITVY Y0 E OPEV]. ديس كلا

 N EET نبأ نب دينم اناا

 . «ةقاتعلاب فوسُحلا دنع رمو ون انك» : تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ ٍتنب ًءامسأ

 ]0914¥ ا را ل CVI o ا ا ا ا ١ ١85 A۲ 87 :ثيدحلا رظنا]

 ٍءاكّرشلا َنيِب ةَمأ وأ « ٍنيّنئا َنيب ًادبع ّقتعأ اذإ باب ٤

o۲۱يصل 0022222  

Tee 

YoYYيضر رمع نب هللا ٍدبع نع عفان نع كلام انربخأ : :لاق َفّسوي نب هللا دبع انثّدح _  

 موق ٍدبعلا مث غلبت لام ُهل ناكف ٍدِبَع يف هل ًاكرش قتع نما : لاق ل هللا لوسر َّنأ امهنع للا

 . «قتع ام هنم تع قتع دقف الإو « دبعلا هيلع قتَعو مهّصّصح ٌهءاكرش ىطعأف ِلْدَع َةميق هيلع ُدبعلا

 :ثيدحلا رظنا] 25591١ ۲٣۰۴۳ ۲٥۹۲۱۰[.

YoYيضر رمع نبا نع عفان نع للا ٍديَبَع نع ةماسأ يبأ نع َليعامسإ نب ديبع انئدخ  

 ُهل ناك نإ هلک ةقتع هيلعف ِكولمم يف هل ًاكرش قتعأ نَم١ : هلي ع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا

 . (َقَتْعَأ ام ُهنم قغف : ملا ىلخ دع هت هيلع وقيام هل نكي مل نإف ت ا

 .ةرّصتخا . . . هللا ديّبع نع رشي انئّدح دّدسم انثَّدح

e 

 ۲٤۹۱ ۰ ۲۰۰۴۳ ۲٣۲۱۰ ١ ۲٣۹۲۲[. : ثيدحلا رظنا]

YoYامهنع هللا يضر ّرمع نبا نع عفان نع َبوُيَأ نع ُداَمَح اندح ٍنامعتلا وبأ انئّدح _  

 لب ام املا َنمُهل ناف دبع يف ُهل ازش وأ ِكلولمم يف ُهل آبيصتَنّمعأ نما : لاق الڳ ةوبنلا نع
 يشأ يردأ ال : ٌُبويأ لاق . قتع ام هنس تع َءدقفالإو : عفان لاق . ٌقيِتَع وهف لذَعلا ةميقب ةتميق

 ۲٠۲۳[. ۰۲۱۲۲ ۰۲۰۲۱۰ ۲۰۰۳ ۰۲۲۹۱ :ثيدحلا رظنا] . «ثيدحلا يف ٌءيش وأ « عفان ُهلاق

YoYoينربخأ ةبقَع نب ىسوم انَنَدح َناميلُس ْنب ٌليَصْلا انّنَدح ماد نب ٌدمحأ انثدح _  

 قي ءاكرش َنيب نوكي ةمألا وأ بعلا يف ينفي ناك هنأ امهنع لا يضر رمع نبا نعا عفان

 نم موب غلبي ام لاملا ّنم قتعأ يذلل ناك اذإ هلك ٌهقتع هيلع بجو دق : لوقي ُهنم ُهَبيِصَن مهّدحأ



YFقتعلا باتك_ 8  

 رمع نبا كلذ ُريْخُي « قّتعملا ُليِبَس ىَّلْخُيو مهؤابصنأ ٍءاكرّشلا ىلإ عَفدُيو « ٍلدَعلا َةميق هلام
 . يو يبنلا نع

 نع ةّيمأ نب ليعامسإو ٍديعس نب ىيحيو ةيريوجو قاحسإ ¿ نباو ٍبئذ يبأ نباو ُثيَللا هاورو

 ارم . . الب يتلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان

[YoY o YoYT o. YoYY [لادا اكد 551: ثيدحلا رظنا 

 م

 ٥ هيلع قوقشَم ريغ ُدبعلا ّيِعْسّتسا لام هل َسيلو دبع يف ًابيصن قّتعأ اذإ باب- ‹

 ةباتكلا وحن ىلع

 ُتعمس مزاح ُنِب ُريرَج انثّدح مدآ نب  اىيحي انّثَّدح ِءاجَر يبأ نب دمحأ ينثّدح - 05

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِكيهَن ِنب يشب نع ِكلام ِنب ٍسّنأ نب رضا ينئّدح :لاق ةداتق

 ١۲٤۹۲ ۲٠٠٤[. :ثيدحلا رظنا] .« . . . . دبع نم ًاصيقش ّقّدعأ نَم١ : كَ ئبنلا لاق : لاق

 نع سن نب ٍرْضّنلا نع ةداتق نع ٌديعس انّثّدح ٍعَرُز نب ديزي انّنَدح ُةّدسم انثّدح - 1۲۷
 يف - ًاصيقش وأ - ايت عا نم لاق ايب يبنَلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِكيِهَّن نب ٍريشَب

 . هيلع ٍقوَقْشَم ريغ هب َيِعْمُسساف هيلع موق آلإو « لام هل ناك نإ هلام يف هيلع ةصالخف ٍكولمم

 س م و

 عش رصتخا ع ةداتق نع فح نب ىسومو نابأو ٍجاَجَح نب جاجح هعَبات

 roro » ۲٤۹۲] :ثيدحلا رظنا]

 ىلاعت هللا هجول آلإ ةقاتَع الو ‹ هوحنو قالطلاو ةقاتَعلا يف نايسنلاو أطخلا باب - 5

 ءىطخملاو يسانلل ةّيذ الو .«ىّون ام ٍءىرما لكل» :ِةلَك ٌيبنلا لاقو

 ا ل ل 00

 ©. ى نب و ر

E o4: ياترا ۲٠۲۸ [ثيدحلا . e 

N رس دس و ورجل 19۹4 

I دل كرس ورا ىلإ برم تقع نتا ىو ام ورمل ؛ لاب امسال لاق 

 . (هيلإ َرَجاه ام ىلإ هُثرجهف اهُجّوّرتي ةأرما وأ اهبيِصُي اينُد ىلإ هثرجهه ٍتناك نمو < هلوسرو

 .[55 ١ ٠ : ثيدحلا رظنا]



 11۳ قتلا تاک

 قتعلا يف ُداهشإلاو , قتعلا ىَّوْنو هش ّوه ٍهِدِبعل لاق اذإ باب-۷

eنا ب ني لماما نع ل يدع ضع فاز ديان واو  
 نم امهنم ٍدحاو لک لض - ا عفو مالسإلا ديري لبقأ امل هنأ هنع هللا يضر ةريره يبآ

 اذه يره انااا : 445 ئبنلا لاقف « لَك يبنلا عم ٌسلاج ةريره وبأو كلذ َدعب َلَبقأف « هبحاص

 : لوقي نيح وهف لاق . رح هنأ َكّدِهشَأ ينإ امأ : لاقف « كاتأ دق َكُمالَغ

 ٍتّجَن رفكلا ةرادنِماهّنأ'ئىلع امهئانعواهلوط نِمًةليلاي
 ثيدحلا]  ۲٣۳۰:ىف هفارطأ_ 5817١ , ۲٣۳۲ , 47917 [.

 ةريره ىبأ نع سيق نع ٌليعامسإ انّنَّدح ًةماسأ وبأ انَثَّدَح ٍديعس نب هللا ُديَبُع انئّدح _ ۱

 : يتيرطلا يف تلق لك بنلا ىلع تمد امل» : لاق ةنع للا يضر
 تيت رشفكلا ةراد ن اهنا ىلع ااو اا ا

 ا ا ا ىلع كمر نلف: لاق « قيرطلا يف يل ٌمالغ ينم قبأو : لاق
 ةحّوه :ٌتلقف . كاا < رھ انآنان : غلي هللا لوسر يل لاقف « ٌمالْعلا عل ذإ ُهَدنع

 . «هتقتعأف « هللا هجّول

 ۲٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . (ُوُح» : ًةماسأ يبأ نع بيرك وبأ ْلْقَي مل :هللا دبع وبأ لاق

 E E ٌباهش ينثّدح ”؟

 امهدحأ لضأف « مالسإلا ٌبلطي وهو - هُمالُغ 4 هَعمو - هنع هللا يضر ةريره وبأ لبقأ

 .[1 011 ۰ ۲۰۳۰ :ثيدحلا رظنا] . «ُهنأ كدهشأ ينإ امأ_ لاقو اذهب - . . . ةبحاص

 ٍدلَولا مآ باب 8
 . «اهكر ةمألا دلت نأ ةعاسلا ٍطاَرشأ نم» : 4 يبنلا نع ًةريره وبأ لاق

 نأ ريبٌرلا ¿ن نب ةورُغ ينثّدح :لاق ّيرهُزلا نع ٌبيَعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئدح لح _ ۳

 نأ ٍصاَقَو يبأ ِنب دعس هيخأ ىلإ َدِهَع صاقَو يبأ ُنب ُةبْثُع ناك : تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع
 دعس دخأ حتفلا نمز كيلا لوسر مق امل . ينبا ةنإ : ةبتُع لاق َةعْمَر ةديلو ّنبا هيلإ ضيق

 :ٌلعس لاقف .ةعمز نب ٍدبعب ةعم لبقأو « ي هللا لوسر ىلإ هب َلبقأف ةعمّر ةديلو َنبا
 « يخأ اذه هللا لوسر اي :ةعمّر نب دبع لاقف . نبا هنأ ىلإ َدِهَع « يخأ نبا اذه هللا لوسر اي

 سانلا ُهَبشأ وه اذإف ةعمز ةديلو نبا ىلإ اي هلا لوسر َرَظنف .هشارف ىلع دلو « َةعمّرز ةديلَو نبا
 لاق . هينا شارل ىلع دلو انآ لجأ ني عامر يب اا و : ا هلل هللا لوسر لاقف « هب



Eعلا ناك  

 جوز َةدْؤَس تناكو .َةبْثْعِب ههبش نم ىأر اّمم . ةعْمَر َتنب ةدوس اي ةنم يبجتحا : ي هللا لوسر ص 7 2 ° 0 5 6 ر نا هٺ
 ۲٤١١[. « ۲۲۱۸۰ ۲۰۵۴ : ثيدحلا رظنا] . اللي ےیبنلا

 ربدملا عيب باب 1

 نب رباج ٌتعمس رانيد نب ورمع ا e انثّدَح سايإ نبأ ن ب مدآ انثّذح <55:

 لاق عاف ذب هلو لااعرف نعمل ادع ام ]جر نكح أ : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع

 .2لَوأ ماعم مالعا تام : : باج

 هتّيهو ِءالّولا عيب باب- ٠
 نب هللا دبع ٌُتعمس رانيد نب هللا دبع ينربخأ :لاق ةبعش انثَدح ٍديلَولا وبأ انثّدح 5” ٥

 . «هتبه نعو ءالّولا عيب نع كي ئبنلا ىهت» : لوقي امهنع هللا يضر َرمع

 د وسل

 لكي ينال كلذ ُتْوَكَذف « هالو اهلهأ ًطرتشاف « ةريرب ثيرتش شا : : تاتاال يضر ةا

 نم اهرّيَحف كك ئبنلا اهاعدف « اهّتقتعأف .ّقرّولا 'ىطعأ نمل ءالّولا ناف اهيقتعأ :ل :

 را ل

 ثيدحلا رظنا] : ٤٥٦ « 21١597 375١668 5١58[.

 ؟ًاكرشم ناك اذإ ىَدافُي له ُهَّمع وأ ٍلُجرلا وخأ رسا اذإ بام - ١

 ٌبيصَت هل ولع ناكو .«ًاليقع ٌتيَدافو ىسفن ٌتيَداف : كي ءوبنلل ٌنساَبعلا لاق» : ٌنسنأ لاقو

E. 

 اونذأتسا راصنألا م نم 03 0 هنع ا يصر تأ ينزع : لاق باهش نع َةبقع

 ةنم ٌنوعدت ال :لاقف « هءادف سابع انتا نبال كرتلف انل ْنَّدئا :اولاقف لک هللا لوسر

 ENA ۰٤۸] : يف هافرط ۲١۳۷ ثیدحلا] . «ًامهرد

 كرشُملا قتع باب- ١

 نب ميكح َنأ» يبأ ينربخأ ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ نب ٌديَبْع انثدح _- 4



 11٥ لا تاک

 ىلع لمح ملسأ اًملف . ريعب ةئم ىلع لمحو « ةبقر ةئم ةيلهاجلا يف قتع قتعأ هنع هللا يضر مازح

 ءايشأ تيازأ 6 هللا لوس اي : تلقف كك هللا لوسر ُتلأسف : لاق .ةبقر هئم قتعأو ريعب ةئم

 : ل هللا لوسر لاقف :لاق اهب روبن ينعي اهب ُثّدحتأ تنك ةيلهاجلا يف اهْعنصأ تنك

 .[؟ هانم ۲۲۲۲۰ 145+ :ثيدحلا رظنا] ريخ نم كل فلس ام ىلع ٌتملسأ

 ل ا و ا دع د ا للا
 قى و و سج رر

 دل نك عل عا ب :ىلاعت
 2 ےس ل مشرڪ را وور وم جم ھے مے کب

Yo. ۹0  

 نو ةولأسف َنزاوُه دف ةءاج َنيِح اق ال بنا َّنأ ةاربخأ ةمرخَم نب َروسِملاو ناور لأ ٌةورُع

 ‹ هقدصأ ىلإ ِثيدحلا ُبَحَأو « نورت نَم َيعَم َّنِإ :لاقف مسو مهلاومأ مهيلإ دري

 ال غيبنلا ناكو - مهب ُتيِنأتسا تنك دقو « يبّسلا امإو لاملا اَمِإ َنيتفت فئاطلا ىّدحإ اوراتخاف

 الإ مهبلإ دار ريغ لي بلا أ مهل نق احلف - بفتاطلا َنم لَك َنيح ًةلبل ةرشع حضي مهرظتنا
 ُةلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف سانلا يف ةا عيبنلا اقف . انّيْبَس ٌراتخن اًنِإف :اولاق نيتفئاطلا ىدحإ

 ٌبحأ نمف ؛ مهس مهيلإ َدْرَأ نأ تير ينإو « َنيبئات انوؤاج دق مكتاوخإ إف دعب امأ : لاق مث

 ٍلَوُأ نم ُهاَيِإ ُهيِطعُت ىتح ِهَطَح ىلع نوكي نأ ٌبحأ نمو « َلعْفيْلَف كلذ َبّيِطُي نأ مكنم

 نيم وعم نا سيرت الانإا لاق . كلذ كل انبّيط : نمانلا لاقف . ٌلَعفَيلف انيلع هللا ٌءيِمُي ام

 مث < مهؤافرُع مهمّلكف ٠ يا مرت“ مكرمأ مكؤافرع انيلإ عري ىتح اوعجراف ا

 سن لاقو . نزاوه يبس نع انَعلب يذلا اذهف . اونذأو اوبّيط مهنأ ٌةوربخأف ةا يبنلا ىلإ اوعجر

 . ًاليقَع ٌثيَداف : كك عيبنلل سابع لاق

 ۲۳٠۸[. :ثيدحلا رظنا][؟٠55 :ثيدحلا] .[۲۳۰۷ :ثيدحلا رظنا][؟ 07٠١ : ثيدحلا]

 E لاق ٍنوَع نبا انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا ْنِب يلع انثّدح - ؟ه١

 2 ءاملا ىلع ىقسُت مهُماعنأو َنوُداغ مهو قِلَطْضُملا ينب ىلع راغ لي يبنلا نإ : ىلإ ٌبتكف

 كلذ يف ناكو « َرمع نبا هب ينَّنَدح . ةيريوج ذئموي باصأو مهّيرارَذ ئبَسو مهتلتاقُم لتقف

 .(شيجلا

 نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبَر نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح _ ۲



 قتعلا باتك - 4 3

 :لاقف هتلأسف هنع هللا يضر ٍديعس ابأ ٌتيأر» :لاق ٍزيِريَحُم نبا نع َناَبَح نب ىبحي ِنب دمحم

 ءاسنلا انيهتشاف برعلا يبس ب نم ًايبَس انبصأف يتلطصُّملا ينب , ةوزغ يف كيل لوسر عم اچ رخ
 اار نا لع ان لاقف ةا هللا لوسر انْلأسف < ٌلزَعلا انيبحأو ٌةبزعلا انيلع ثّدتشاف

 .[۲۲۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةنئاك يهو آلإ ةمايقلا موي ىلإ ٍةنئاك ٍةمَسَن نم

 نع َةعْرُز يبأ نع عاقْقلا نب ةرامع نع ٌريرَج اَّنَدح برح ُنِب ريز انثّداح _ ۴

 E . ميمت ينب ُبحأ لازا ال» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 نع ةراَمُم نعو . ةريره يبأ نع َةعْرُ يبأ نع ثراحلا ٍنع ةريغُملا نع ٍديمحلا دبع نب ُريرَج
 هي هللا لوسر نم ُتعمَس ثالث ُذنم ميمت ينب ُبِحَأ تلر اما :لاق ةريره يبأ نع ةعرز يبأ

 لاقف مهتاقدص تءاجو :لاق .لاجّدلا ىلع ىت مَا ٌدشأ مه :لوقي ةتعمس « مهيف لوقي

 دلو نم اهنإف اهيقتعأ : لاقف ةشئاع دنع مهنم س تناكو . انموق تاقدص هذه : ةا هللا لوسر

 .[4777 : يف هفرط_ 7057 ثيدحلا] . «ليعامسإ

 اهمّلَعو ةَتيراج بدأ نَم لضف باب- 4

 نع يبعَشلا نع ٍفْرَطُم نع ٍليَّضف نب دمحم عمس ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح لح _ 15

 اهمّلعف ةيراج هل تناك نَم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر ئسوم يبأ نع ةدرُب يبأ

 .[97 :ثيدحلا رظنا] . «نارْجَأ هل ناك اهَجّوزتو اهقتعأ مث ٠ « اهيلإ ّنسحأف

 دوك اذ امه O E 1ك يلا روق باو

 َيْرُشْلا ىو اًندسخإ دلوبو اعيش وپ اکرن الو هَل اوُدبْعَاَو # » :ىلاعت هلوقو
 هو ییا نار لاب يجاکلار بجلال برشا ىذ راجو نكدسَملاَو لاَ
 يذ : هللا بع وبأ لاق[ : ءاسنلا] خم لاما نم ببال هلا ن کسی ْككَلَم
 يرل لاو قلا : ننرقلا

 ٥ نب مدآ انثذح  TTلاق ت :

 تصر را ا لاق ٍديَوُس نب روُرعملا  eلش بالش ىلع

 درّيعأ : كي ئبنلا يل لاقف < يب ئبنلا ىلإ يناكشف الجر تيبس ينإ : :لاقف َكلذ نع ُةانلأسف

 ا « مكيبيأ تحت هلا مهلعج ملوح مكلاوخإ لإ : لاق مث ؟هّمأب

 مهومتفّلك نإف « مِهُيِلْعَي ام مدلك الو باس شي لم اس نيل 52007

 «مهونيعأف ٠ :ثيدحلا رظنا] ١"7[.
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 هدّيس عصَنو « هّبر ةدابع ّنسحأ اذإ دبعلا باب- 5

 نأ امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع ِكلام نع ًةملسم نب هللا دبع ينثّدح - 04٦

 . «نيتّرم هرجا هل ناک بر ةدابع ّنسحأو ُهَدِّيس َحصَن اذإ ٌدبعلا» : لاق ی هللا لوسر

 1969٠[. :يف هفرط_01457١ ثيدحلا]

Yoنع ةدْرُب يبأ نع َيِبعّشلا نع حلاص نع ٌنايفس انّربخأ ريثك نب دمحم انثدح -  

 َنسحأف اهب ةيراج هل تناك ٍلَجر امُيأ» : لكي عيبنلا لاق هنع ُهللا يضر ّيرعشألا ىسوم يبأ

 :نارجآ هل ةبلاوم ٌقحو هللا حت ئّدأ دبع اما و« نارا هلف اهجورتو اهقتعاو اهميلغت
 .[16544 « ٩۷ :ثيدحلا رظنا]

CSهر ند هج دو دن سجس 0  

 ا تومأ نأ تحال ئای حلاو يس يف اجلا لول« دي رمل ناز

 .(كولمم

 اوا انكَدح ِشمعألا نع ةماسأ وبأ انثدح رص نب ٌقاحسإ الح 48

 حصْنيو ¢ هير ةدابع نسحب مهدحأل اًمعن)» : ديم خيبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . «هدّيسل

 يتم وأ يدبع هلوقو ‹ قيقّرلا ىلع لواطَتلا ةيهارك باب-۷

 يار . 4 كوم اَدَبَعل :لاقو « 4 مُكِيَمَو فابن يلو : ىلاعت وللا لوقو
 .؟مكدّيس ىلإ اوموق» : لكي ئيبنلا لاقو . تكول كييك نِ و » :لاقو ‰بابلا اَدَلاَهَدَيَس

 . ؟مكذّيس نمو . كدّيس : ير دنع نرڪڏآ لو

 نع هنع هللا يضر هللا دبع نع عفان ينثّدح هللا ِديَبَْع نع ىيحي انّثَّدح ٌدَّدسُم انثدح- ۰
 . «نيتّرم هرجأ هل ناك هّبر ةدابع نسحأو هدّيس دبعلا حصن اذإ» : لاق كي عيبنلا

 .[7؟085 :ثيدحلا رظنا]

 ئسوم يبأ نع ةدْرُب يبأ نع ِديَرُي نع ةماسأ وبأ انَثَّدح ءالعلا نب دمحم انثَّدح 0١

 هل يذلا هدّيس ىلإ يدوي « هبر ةدابع ُنِسحُي يذلا كولمملل» : لاق ةي بتلا نع هنع هللا ىضر

 .[70547 237045 « ٩۷ :ثيدحلا رظنا] . «نارجأ < ةعاطلاو لاو وحلا خف هيلع



 قتعلا باتك 4 11۸

 ةريره ابأ حمس هنآ هُم نب مامّه نع رمغق انربخأ ٍقاَررلا دبع اندح دمحم اتث3ح ۷

 . كبر ءىّضو « كر ميطأ : مكذحأ لقي ال» : لاق هنأ ايک يبنلا نع ُتدحُي هنع هللا يضر

 .«يمالغو يتاتفو ياتف : علو يتَمآ « يدبع : مكدحأ لقي الو . ياالوُم يدّيس : لقيْلو

 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع مزاح نب ُريِرَج انَثَدح ِنامعُتلا وبأ ينئّدح - 98
 هيلع موق هتميق غلبي ام ٍلاملا نم هل َناکف ٠ ٍدبعلا نم هل ًابيصَت قتعأ نم» : لكك ئبنلا لاق :لاق

 ع ان هدم قتعأ دقف إو لاهي وم قدعأو لالخ ةي

 هنع هللا يضر هللا دبع نع عفان ينثّدح : لاق هللا ِليَبع نع ىبحي انثَدح ٌدَّدسُم انئّدح-4

 عار وهف سانلا ىلع يذلا ٌريمألاف : هتَيعَر نع لوؤسمو عار مكلك١ : لاق كي هللا لوسر أ

 ٌةأرملاو « مهنع ٌلوؤسَم مو لا ىلع عار لَجَولاو « مهنع لوؤسم وهو مهيلع
 لوؤسم وهو هدّيس لام ىلع عد ٌدبعلاو ٠ 1 ةلوؤسم يهو هدلّوو اهلعب تیب ىلع ةيعار
 ۸٩۴ ۲٤١۹[. :ٹیدحلا رظنا] .( هتئعر نع لوؤسم مكلكو عار مكّلكف الأ .هنع

 هللا ُديبُع ينثّدح ّيِرهّزلا ٍنع ٌنايفُس انثّدح ليعامسإ نب , كلام انثّدح 7005-7-56

 هوذا جاف ٌةمألا تر اذإ» : لاق قي يتلا نع للاخ نب ديرو هنع هللا يضر ًةريره ابأ ٌثعمس

 .(ِريفَضب ولو اهوعيبف ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف اهودلجاف ْتَنَر اذإ مث اهوٌدِلْجاَف تَنَ اذإ مث

 .[77774 ۲۲٣٣ الاهل 07107 : ثيدحلا رظنا][؟5000١ : ثيدحلا]

 .[۲۲۳۲ 7١65 :ثيدحلا رظنا][505١ :ثيدحلا]

 هماعطب ةمداخ مكّدحأ ىتأ اذإ باب - 6

 ُتعمس دايز نب دمحم ينربخأ :لاق ٌةبعش انثّدح ٍلاهنم نب ٌجاَجَح انثّدح - 661
 ةعم ةسلجُي مل نإف هماعطب هّمداخ مكّدحأ یت أ اذإ» :كَي يبنلا نع ُهنع هللا يضر ةريرُه ابأ

 045١[. :يف هفرط_ 7١601 ثيدحلا] . (هّجالع َىَلَو هن ةنإف ءنيَتلكَأ وأ ةلُكأ وأ « ِنيَممَقُل وأ مقل هَلوانيْلف

 دّيسنلا ىلإ لاملا لب يبنلا ّبَسْنو .هدّيس لام يف عار ٌدبعلا باب - 4

Yo0۸نع وللا دبع نب ٌملاس ينربخأ :لاق ٌّيرهّزلا نع ٌبيَعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح -  

 نع ٌلوؤسمو عار مكلك» : لوقي يب هللا لوسر حمس ُهنأ امهنع هللا يضر ّرمع نب وللا دبع

 ؛ هتيعر نع لوؤسم وهو عار هلآ يف لجرلاو « ِهتيِعَر نع لوؤسمو عار ٌمامإلاف : : هنّيعَر

 وهو م وديس لام يف ٌمداخلاو « اهتيعر نع ةلوؤسم يهو ةيعار اهجوز تيب يف ةأرملاو
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 يف لجّولاو : و د ِءالؤه ٌثعمسف : لاق « هتيعر نع لوؤسم

 هتيعر نع لوؤسم مكّلكو < عار مكّلكف - هتّيعر نع لوْؤسّمو عار هيبأ لام

 ۸٩۹۳ ۰ ٠۹ +5٠ 54 ١[. : ثيدحلا رظنا]

 ةجؤلا ٍبْنَتْحَيلف َدبعلا برض اذإ باب ٠
 :لاق سنا نب كلام ينثّدح :لاق بهو ُنبا انّنّدح هللا ٍديِبُع نب دمحم ينثّدح - ۹

 للك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع ٌيرْبقملا ٍديعس نع ِنالف نبا ينربخأو
 هللا يضر ةريره يبأ نع مامَه نع مع انربخأ قالا دبع انيَدح لمم نب هللا دبع ينئّدحو

 . «ةجّولا بيَتْجَيْلف مكذحأ لتاق اذإ» : لاق كو يبنلا نع هنع



TY °بتاكملا باتك- ۰  

 یتاکملا تاتك- ٠

 ٌّمجن ٍةنَّس ّلك يف ةموجنو بتاكملا باب- ١
 لاس ن 7 موا اب مین معن مرک مكي د 1: و بتلا وع نزلو 3 هلوقو

 E ٌبجاوأ : ءاطعل تلق ٍجيَرَج ِنبا ٍنع ّحِوَر لاقو Nis : رونلا] 4 مگا ىٍ

 نع هر 26 : ءاطعل تلق رانيد نب وُرمع لاقو . ًابجاو الإ ٌةارأ ام : کک

 ا

 َريثك ناكو -ة ةبتاكملا است لأس َنيريس نأ ٌهَربخأ سن نب ىسوم ّنأ ينربخأ مث . ال :لاق ؟دحأ

 ولتيو ةّرّدلاب هّبرضف « 'ىبأف « هئتاك : اوس ا ا ل لاملا

 اكف 4اب ملط مهو > رع
 هللا يضر ةشئاع تلاق : ةورُع لاق باهش نبا نع هدر :ُثيَّللا لاقو _ ٠۰

 E م ل ا ا
 كّلهأ ِكُعيبيَأ ةدحاو َةَدَع مهل ُتْدَدَع نإ ِتيأرأ - اهيف ٌتَسْفَن - ٌةشئاع اهل تلاقف ؟ نينس

 الإ ال .اولاقف « مهيلع كلذ خضرمف اهلهأ ىلإ ريت ثيحذف ؟يل كژالو نوكيف عا

 اهل لاقف « هل َكلْذ ٌثركذف كلك هللا لوسر ىلع ٌتلخدف :ٌةشئاع تلاق . ةالولا اهل نوكيا

 لاب ام :لاقف ةا هللا لوسر ماق مث . قتعأ نمل ٌءالولا امّنإف « اهيقتعأف اهيرتشا : ةا هللا لوسر

 « لطاب وهف هللا باتك يف سيل ًاطرش ًطرّتشا نم ؟هللا باتك يف تسيل ًاطورش َنوطِرَتْسَي ٍلاجر

 ١ ل ا

 , بتاكملا طورش نم زوجي ام باب- ۲
 لَك ّيبنلا نع َرمع نبا نع هيف « هللا باتك يف سيل ًاطرش ٌطرتشا نمو

 هثربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةورع نع باهش نبا نع ُثيللا انّئَّدح ةبيتق انئدح- ١ 2 ء- و 2 4 5



 1۲۱ بتاكملا باتك- ۰

 :ةشئاع اهل تلاق . .ًائيش اهتباتك نم ْتّضق نكت ملو « اهتباتك يف اهُنيعتست ثءاج َةريرَب َّنأ»

 كلذ ثّركذف . ٌتلعف يل كالو نوكيو كتباتك ِكنع يضقأ نأ اوُبحأ نإف كلهأ ىلإ يعجرا

 000 انل كؤالو ّنوكيو ْلعْفَتلَف كيلع َبِسّتِحَت نأ ثءاش نإ : :اولاقو اوبأف اهلهأل ةرير

 قّتعأ نمل ٌءالَّولا امنإف « ىقتعأف ىعاتبا : ال للا لوسر اهل لاقف « لكي هللا لوسرل كلذ

 نم ؟4لا باتك يف تیل اطورش دوطرتش ا : لاقف ل ثلا لوسر ماق مث :لاق
lo BR 

 :تیدحلا رظنا] ٤07 ‹ ۱٤۹ ‹ ۲۱00 ۲۳۹۲۱۹۸ 0]

o1۲هللا يضر رمع نب هللا ٍدبع نع عفان نع كلام انربخأ فّسوي نب هللا دبع انئدح -  

 َّنأ ىلع : لس ولا ب ع ل : لاق امهنع

 قتعأ نمل ءالولا امنإف « كلذ كُعنمَي ال : ةا هللا لوسر لاق .انل اهَءالَو

 ثيدحلا رظنا] : 2351١65 5١59[.

 َساذلا هلاؤُسو بئاكملا ةناعتسا باب-؟
 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثّدح ليعامسإ نب ُديِبُم انثّدح- 1

 . ينينيعأف ةيقوأ ماع لك يف يئاوأ عست ىلع يلهأ ُثبتاك ينإ : تلاقف ةريرب تءاجاا : تلاق اهنع

 . يل كالو َنوُكيف ُثلعف ِكّقتعأو ةدحاو َةدَع مهل اهّدُعأ نأ ِكّلهأ ٌبحأ نإ : ةشئاع تلاقف

 نوكي نأ لإ اوبأف « « مهيلع كلذ تضر دق ينإ : تلاقف « اهيلع َكلذ اوبأف ءاهلهأ ىلإ ثّيهذف

 مهل يطرتشاو اهيقتعأف اهيذُح :لاقف هن زبخأف ينلأسف لكيلا هللا لوسر كلذب عمسف . مهل ٌءالّولا

 ىّلأو هللا دمحف سالا يف كيلا لوسر ماقف ةشئاع تلاق . قتعأ نمل ةالولا َّنإف « َءالّولا

 رب وت ب مكنم ٍلاجر لاب امف « دعب اَمأ :لاق مث هيلع

 SNES هللا ةايقتنا» « طرش ةئم ناك نإو لطاب وهف هللا باتک يف سيل ناك

 . «قتعأ نمل ٌءالولا امنإ ءالّولا يلو ُنالف اي ْقِتعأ مهٌّدحأ ٌلوقي مكنم ٍلاجر لاب ام

 .[|195) ه5 2707852071584 71686 ٤٥٦ , 2١497 :ثيدحلا رظنا]

 ءيش هيلع ّيقب ام دبع وه :ةشئاع تلاقو .يضَر اذإ ٍبّتاكملا عيب باب- ؛

 نإو تام نإو شاع نإ بع وه :ّرمع نبا لاقو .مهرد هيلع يقب ام :ٍتباث نب ڈيز لاقو
 . ءيش هيلع يقب ام ىنج

 ٍتنب َةرْمَع نع ٍديعس نب ىيحي نع كلام انربخأ سوي نب هللا دبع انثّدح - ٤



٠ 1Y۲بتاکملا باتك-  

 نإ :اهل تلاقف « اهنع للا يضر َنينمؤملا ّمأ ةشئاع ُنيعتست تءاج ةريري نآ» نمحرلا دبع

 اهمال كل ةر ترك تلف كعاو ةو ةف ةبص كتمث مهل بص نأ ِكلهأ ٌبحأ

ONENثركذ ةشئاع نأ ةرمع ثمعزف :' يحي لاق كلام لاق .  

 . «قتعأ نمل ءالولا امنإف « اهيقتعأو اهيرتش ثا :لاقف ب هللا لوسرل كلذ

 YoY] هكا »01° 703571١54171086 215937 , 207 : ثيدحلا رظنا]

 كلذل ُةارّتشاف ‹ ينقتعأو ينِرَدْشا ُبتاكملا لاق اذإ باب- 5

 ٌتلخد) : لاق ْنميأ يبأ ينّثّدح : لاق نمي نب ٍدحاولا دبع انثّدح ٍميَعُن وبأ انثّيرج 6

 مهنإو « ةونب ينثروو تامو بهل يبأ نب ةبتعل ًامالغ تنك : ُتلقف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع

 ةتاكم يهو ا : تلاقف TS ؛ ورمع يبأ ل

 للا ةهغلب وأ - دا یتا كاذب عمن ا : تلاقف

 ةشئاع اهترتشاف ‹« اوؤاش ام اوطرتشي ي مهيعدو اهيقتعأو اهيرتشا : لاقف ‹« اهل تلاق ام

 ثم اوطرتشا نإو « قتعأ نمل ءالّولا : يك ئبنلا لاقف « َءالّولا اهلهأ طرتشاو « اهنمتعأف
[Yoo TIT o YoY (Yo لا CTIA CTI C۹. » 155 ثيدحلا رظنا] . «ط رش: 



 ا اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك- ١

 ةريره يبأ نع هيبأ نع ٌيرْبقملا نع ٍبئذ يبأ نبا اننَدح ولع نب مصاع انئّدح _ ۲٥٦٦

 َنَسْرِف ولو اهتراجل ةراج ٌَنَرقحت ال « ِتاملسملا َءاسن اي» : لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر

 .[1011/ :يف هفرط_577١1 ثيدحلا] . «ةأش

YoYنب ديزي نع هيبأ نع مزاح يبأ نبا انّنَدح ئسيوَألا هللا دبع نب زيزعلا بع انئّدح _  

 ااف نإ 4 خا ناد :ةورخل كلاق اهنأ اهنف هللا يصر فاع نع ورع نع نامو

 .ران كك للا ٍلوسر ٍتايبأ يف دقو امو « ِنيَرهش يف ةَ ةثالث ٠ « الهلا مث الهلا ىلإ
 ناك دق هنأ الإ .ءاملاو ُدمتلا نادوسألا :تلاق ل ناک اه ۽ ةلاغ اين تلف

 نم كك هللا لوسر ٌنوحنمي اوناكو « ٌحئانم مهل ثناك راصنألا ّنم اريج ةي هللا لوسرل
 .[1509 ٠ 51408 : يف هافرط_10717 ثيدحلا] . «انيقسّيف مهنابلأ

 ةبهلا نم ليلقلا باب- ۲

 مراتي يبأ نع َناميِلُس نع ًةبعش نع ٌيدَع. يبأ نبا انّثَّدح راش نب دمحم انئّدح ۲0۸

 ولو « ْثبَجأل عارم وأ عارذ ىلإ ُتيِعُد ولا : لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .[0174 : يف هفرط_7078 ثيدحلا] ٠ «ُتلبَقل ٌعارُك وأ عارذ ئلإ يدهأ

 ًائيش هباحصأ نم َبَهؤتسا ِنَم باب"
 «أمهَّس مكّعم يل اوبرضا» :ِةلَع ٌيبنلا لاق :ديعس وبأ لاقو

 هللا يضر ٍلهَس نع مزاح وبأ ينئّدح : لاق َناَسَع وبأ انّثَّدح میرم يبأ نبا انثدح ۲4

 كدبع يرُم : اهل لاق راَجن ّمالغ اهل ناكو َنيرجاهملا نم ةأرما ىلإ لسرأ ةا بنلا َّنأ» هنع

 اًملف . ًاربنم هل منصف « ءافرّطلا ّنم عطَقف بهدف « اهّدبع ُتَرمأف < « رّبتملا داوعأ انل لمعَيلف



 اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك- 1٤ ١
 ٌةلَمَتحاف « هب اوؤاجف « ىلإ هب ىلسرأ :لاق .ٌءاضق دق ُهنإ :هللت عربنلا ىلإ تلسرأ ُءاضق
 65084 ٩۱۷ ۰ ۲6۸ ۰۲۷۷ :ثيدحلا رظنا] . (نورت تح ُدَعّضَوف لي ئيبنلا

 نع مزاح يبأ نع رفعج نب دمحم ينئّدح : لاق هللا ٍدبع نب زيزعلا دبع انثّدح - 10۷°

 نم ٍلاجر حم اسلاج اموی ُثنكا : لاق هنع ُهللا يضر هيبأ نع يملا ةداتق يبأ نب هلا دبع

 انأو َنومِرْحُم موقلاو  انّمامأ زان لكي هللا لوسرو - ةكم يتيرط يف ٍلزنم يف ةي ئبنلا باحصأ

 اوُيحأو « هب ينونذؤُي ملف  يلعت فصخأ ٌلوخشَم انأو  اّيشحو ًارامح اورّصبأف « مرحُم ريغ
 طولا تيسنو ٠ ثبكر مث  ةتْجَرسأف سرلا ىلإ ُثمقف « ةترّصبأف كفتلاف  ُةتْرَصبأ ينأ ول
 ادعم لاو ال :اولاقف « َحمُولاو طولا ينولوان : مهل ُثلقف « َحمولاو
 دقو هب تح ثدج مث . ةتزقتف رامحلا ىلع ُتذَدشن ثبكر مث ٠ امهتذَحأف تلف « تضف

 ااو انحرف « « مرح مهو ُهاَِإ مهلكأ يف : اوُكش مهنإ مث ةنولكأي هيف اوعقّوف « تام
 « معن : E :لاقف َكلُذ نع ُانْلأسف ٠ اک هللا لوسر انكردأف - - يعم

 نع راسي نب ِءاطع نع مّلْسُأ نب , دير هب ينحف . «مرخُم وهو هدمت ىتح اهلكأف َدّضَعلا هتلَوانف
 .[1854 ۱۸۲٣۳ ء ۱۸۲۲ 21851١ :ثيدحلا رظنا] . زاك ئبنلا نع ةداتق يب ا

 «ينقسا :ِِّي يبنلا يل لاق» :ٌلهس لاقو .ئقُسّتسا ِنَم باب - ٤

 ةمسا  ةلاوط وبأ ينثَّدح :لاق الب نب ٌناميلس انّنَّدح ِدَلُخَم نب ٌدلاخ ينثّدح - ۱
 يف ايي هللا لوسر اناتأ» : لوقي هنع هللا يضر ًاستأ ُتعمس :لاق نمحرلا ٍدبع نب هللا دبع

 ركب وبأو « ةتيطعأف « هذه انرئب ءام نم ُهتبَش واو ما ل ع

 و را اذه :ٌرمع لاق رف اًملف .هنيمي نع ئيبارعأو ُهَّهاِجُت * 0 وراسي نع
 . هس يهف ٠ هس يهف : لسنا لاق . اونشيف الأ « نونميألا نونميألا : لاق مث « ةلضف َيبارعألا

 YroY e]. .؟تاّرم ثالث

 EGE ول

 م eT هان نم انا يق

 اهيذخف :لاق اهيخف وأ - اهكرَوب ا هللا لوسر ىلإ تيتو اخت دك سلط بأ اني ناف

 .(هلبق : دعب لاق مث . هنم لكأو : لاق ؟هنم لكأو : تلق . ُهَليقف- هيف كش ال

 .[ همام ¢ 08 : ىف هافرط_ ۲ ثيدحلا]



 ١ - اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك 110
 ل ل ل يي سيم ا اذ

 ةيدهلا لوبق باب
YoYدبع نب هللا يع نع باهش نبا نع كلام ينٿ ا لاق ليعامسإ انثّدح -  

 ا ل ا

 يف ام ىأر املف < هيلع درف َناَدَوِب وأ ِءاوبألاِب وهو - ًايشحو ًارامح لكي هللا لوسرل

 !امأ :لاق
0 
 ۱۸۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «مْرَح انآ الإ كيلع هرن مل ان

 ةيدهلا لوبق باب

 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه اَنّنّدح ٌةدبَع انتدح ئىسوم نب ٌميهاربإ ينثّدح - 7” ها/ 5

 ةاضْوُم َكلذب َنوغتبي وأ - اهب َنوغتبي ةشئاع موي مهايادّهب ٌنوّوحتي اوناك سانلا َّنأ» اهنع

 .[۳۷۷۵ « ۲۵۸۱ « ۲۵۸۰ : يف هفارطأ ١51/4 ثيدحلا] . ا هلل هللا لوسر

YoVoلاق سايإ نب رد ل  e 

 ىلغ لكأف ؛ ا راسل يلا و

 . ل هللا لوسر ةدئام ىلع لك ام امارح ناك ولو « لكيلا لوسر ةدئام

 .[الا ٥٤٠۲ 98٠ « ۵۳۸۹ : يف هفارطأ_ ۲٠۷۰ ثيدحلا]

 نع َلامُهَط نب ميهاربإ يئّدح : ناف نعم اتالم. ىدتملا نب ار اقدح دح - ۲۹۷۹

 : هنع لأس ماعطب يأ اذإ كيا لوسر ناكا : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دايز نب ٍدمحم

 َبَرَض « ةيده :َليق نإو .لكأي ملو « اولك : ياجمال لايم ا

 مهَعم لكأف ةا هديب

 كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش انَنّدح ٌرَدْدُع انًنَدح ّدح ٍراشب نب دمحم انثّدح - 7 تالا/

 « ٌةقّدص اهل وه :لاق « ةريرَب ىلع ٌقّدِصُت : ليقف « محلب هل بتلا يتأ» : لاق هنع هللا يضر

 ٠٤۹١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةيده انلو

  YoVAمل يا ا را يسال 0

 اوطّوتش مهنأو « ةريرب يرتشت رتشت نأ تدارأ اهنأ» اهنعُهللا يضر ةشئاع نع مساقلا نع هنم ةتعمس

 يدها قتعأ نمل ٌءالّولا امنإف « اهيقتعأف اهيرّتش شا: لي بتلا لاقف ل بنل ركذف « اهءالو

 .ةيده انلو ةقدص اهل وه : كي ئبنلا لاقف « ةريرب ىلع ٌقّدَصَت اذه : لَو يبنلل ليقف < ‹ محل اهل



 اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك- 573 ١

 نع نمحرلا دبع ُتلأس : عع لاق د یا وک اور : ندحارلا دع لاف ترخو
 .«دبع مأٌرحأ يردأ ال : لاق « اهجوز

[Yoo Yo YoY لهل (01° «OF 1. ۲۱1۸ « 10° 1597 . 455 [ثيدحلا رظنا: 

 نع ءاّذحلا ٍدلاخ نع هللا ٍدبع نب ٌدلاخ انربخأ نسحلا وبأ ٍلتاقُم نب دمحم انثدح ۲0۷۹4
 2 لاقف اهنع هللا يضر ًةشئاع ىلع ال عربنلا لخد : تلاق ةيطَع أ نع َنيريس ٍتنب ةصفح

 ٌهنِإ :لاق . ةقّدصلا ّنم اهيلإ َتْشعَب يتلا ةاشلا ّنم ةيطع ٌمأ هب ْتَثَعَب ةيشأآلإ ءال : تلاق ؟ٳيش
 21١515 ١5954[. :ثيدحلا رظنا] ٠ اه تلا

 ضعب َنوُد هئاسن ضعب ىّرحتو , هيحاص ىلإ ىّدهأ نَم باب-۸

 ام ل تاي ل ؟

 ov : ثيدحلا رظنا] E ) هل ثوكذف ¢ نعمتجا

 ةيلُف

 يبحاوص نإ ههل

 نع يبا نڪ ةورغ ني ماشع نع ناميلس نع يآ يد : : لاق ليعامسإ انثدح ۲۸۱

 ةيفصو ةصفحو ةشئاع هيف تزحف : ِنيبزج نك ايب هللا لوسر ءاسن ّنأ» اهنع للا يضر ةشئاع

 اوملع دق دوملسملا ّناكو « ي هللا لوسر ءاسن ئاسو ةملَس ٌمأ رخآلا ُبزحلاو « ةدوسو

 الك للا لوسر ىلإ اهّيِدهُب نأ ُديِرُي ةيده مهدحأ دنع تناك اذإف « ةشئاع يللا لوسر بح

 يف هقول لرسو ىلإ ديلا سابع ا

 دار نَم : ٌلوقيف سانلا ملكية هلا لوسر يملك : اهل َنلقف ةملس ّمَأ بز َمّلكف . ةشت
TT 

 ُةنَمَّلكف : تلاق « هيملكف : اهل نلّقف ءآئيش يل لاق ام : تلاقف اهتلأسف « آئيش اهل ْلّقَي ملف « « نلق
 ا اهل َنلقف . ًائيش يل لاق ام : تلاقف اهتلأسف ٠ ًائيش اهل لقي ملف < ٠ ًاضيأ اهيلإ َراد ّنيح

 يف انأو ينّتأي مل يحّولا دف « ةشئاع يف ينيذؤت ال : اهل لاقف ُهْممَّلكف اهيلإ رادف . كّملكُي ىتح
 َتنب ةمطاف َنوَعَد َنهنإ مث .هللا لوسر اي َكاذأ نم هللا ىلإ ُْبوتأ :تلاق .ةشئاعالإ ٍةأرما بوث
 . ركب يبأ ٍثنب يف لدعلا كنذشني كءاسن َّنإ : لوقت : كي هللا لوسر ىلإ ثَلسرأف اک هللا لوسر
 :َنلّقف « نهنربخأف نهيلإ ْتَعِجَرف . ا تلاق ؟ُبحأ ام يبحث الأ « ةي اي :لاقف ُهتملكف
 كا تلاقو ْتَظَلغَأف ُهَْئأَف « ٍشحَج تدب تنيز َنْأَسرأف . جرت نأ ْتَبَأَف ١ هيلإ يعجرا

 ٌةدعاق يهو ةشئاع ثلَوانت ىح اهّتوُص ثَعفَرف « ةفاحف يبأ نبا ٍتنب يف َلدعلا هللا َكّئدُشني



YY اهيلع ضيرحتلاو .اهلضفو ةبهلا باتك ١ 

 ىلع درت ةشئاع ثّملكتف : : لاق « ْمّلكت له ةشئاع ىلإ ريل الك هللا لوسر نإ ىتح ٠ دكسف

 . ركب يبأ ثنب اهنإ : لاقو ةشن ةشئاع ىلإ ايب خربنلا ٌرظنف : تلاق : ایکس يع قير

 ٌّيرِهّزلا نع لر نع ةورغ و نع ُدَكْذُي ةمطاف ُهّصق ُريخألا مالكلا : ٌيراخبلا لاق
 نوّرحتي نمانلا ناك» ا نع اقم نغ ناورتاوبأ لو مك

 ةشئاع موي مهايادهب

 Ee ع عاد نا لول ا
 . «ٌةمطاف ْتَنَدَتساف لب بنا دنع تنك : ٌةشن ٌةشئاع تلاق» ماشه نب ثراحلا

 ثيدحلا رظنا] : ۲٣۷۴٤ « 75908٠[.

 ةيدهلا نم دري الام باي -4

 ينثّدح :لاق ٌيراصنألا ٍتباث نب ةرْزَع انَثَّدح ِثراولا ٌُدبع انّتَدح ٍرمْعَم وبأ انثّدح- 7 /
 دري ال هنع هللا يضر ٌنسنأ ناك :لاق « ًابيط ينلوانف هيلع ثلخد» : لاق وللا دبع نب ةمامث

 .[90979 :يف هفرط_ 7087 ثيدحلا] . ا د ال ناك ةا ۍبنلا َّنأ ٌسسنأ معزو : لاق . تلا

 ةزئاج ةبئاغلا ةبهلا ىأر نم باب- ٠

۲٣۸۹ - YoYباهش نبا نع ليقع ينتدح : لاق ثيللاانَنَدح میرم يبأ نب ٌديعس انثّدح-  
eS 

 ر ر ا تلت نأ كتم كنا شن مهس مهيا أ نأ تير ينإو نينا

 . (َكل انبّيط : سانلا لاقف . انيلع هلا ٌءِيفُي ام ٍلَّوأ نم ُهاَيِإ يطعن ىح ِهَظَح ىلع دوکي نأ ٌبحأ

 .[7079 2 ۲۳۰۷ :ثيدحلا رظنا][7084 :ثيدحلا] 755٠[. ؛ ۲۳۰۸: ثيدحلا رظنا] [1 087 : ثيدحلا]

 ةبهلا يف ةأفاكملا باي-١1

 اهنع هلا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع سنوي نب ىسيع انئّدح ٌدّدسم انئّدح- 56

 نع ماشه نع» ٌرِضاَحُمو ٌعيكَو ْرُكذَي مل . «اهيلع ُبيِثُّيو ةيدهلا لبقية الگ هللا لوسر ناك» :تلاق

 . «ةشئاع نع هيبأ

 ٍدلَولل ةبهلا باب_- ١١

 هيلع ُدَهْشُي الو « هلثم ُدَخآْلا ىطعُيو مهنيب َلِدَعَي ىّبح ْرْجَي مل ًائيش هيلو ٌضعب 'ىطعأ اذإو

 لكأي امو ؟هتّيطَع يف عجرَي نأ ٍدلاولل لهو . (ةّيِطَعلا يف مكدالوأ َنيِب يب اولدعا» : يم ئبنلا لاقو



 اهيلع ضيرحتلاو . اهلضفو ةبهلا باتك- 11۸ ١

 رمع َنبا ءاطعأ مث ًاريعَب رمع نم هي ئبنلا ئرتشاو» ؟ىّدعتي الو فورعملاب هِدلَو لام نم

 کک :لاقو

 كيش يل

 . «(ةعجراف : لاق .ال : لاق ؟هّلثم ٌتلحن َكِدَلَو كأ : لاقف . ًامالغ اذه ينبا ٌثلَحَن ينإ : لاقف

 ]¥10۰ » YoAY : ىف هافرط_ 7087 ثيدحلا]

 ةبهلا يف ٍباهشإلا باي- ١١

YoAVٌثتعمسلا :لاق رماع نع ٍنيِصُح نع ةناوع وبأ انثدح َرمع نب ٌدماح انثّدح -  
 ٌةرمع تلاقف « ٌةيطع يبأ يناطعأ :لوقي ربنملا ىلع وهو امهنع للا يضر ريشب َنب نامل
 ينبا ثيطعأ ينإ : لاقف هلک هللا لوسراىتأف 464 لوسر دينك ىتح یف را ل" ةحاور ثني

 كد فاس كيظعأ »لاق ها لوسو اي كدهشأ نأ ى ماف < ةيظع ةحاور تنب ةرمع نم
 . «هتيطع ٌدَرف عّجّرف : لاق . مكدالوأ نيب , اولدعاو هللا اوقّتاف :لاق .ال :لاق ؟اذه

 .[79585 :ثيدحلا رظنا]

 اهجوزل ةآرملاو هتأرمال ٍلُجرلا ٍةَبه باب- ٤

 يف ةءاسن ةا ئبنلا نذأتساو . ناعجري ال :زيزعلا دبع نب ٌرمع لاقو .ةزئاج : ميهاربإ لاق

 لاقو : اهئيق يف ٌدوعي ٍبلكلاك هته يف ڈئاعلا» : اي ئبنلا لاقو .ةشئاع تيب يف َضرمُي د نأ

 ىح ًاريسي الإ ثكمي مل مث « هلک وأ ِكقادص ّضعب يل يبه : هتأرمال لاق نميف - ُيرِهُزلا

 يف سيل سفن بيط نع ُهْتَطعَأ تناك نإو « اهبّلَخ ناك نإ اهيلإ ُدُرَي : لاقيت تعكف ايفل
 E2 E اسف ووی نع کل نبط ناک :  یلاعت ُهللا لاق « زاج ٌةعيدخ هرمأ نم ٍءيش

 و أ :لاق ّيرهْرلا نع ٍرَمْعَم نع ٌماشِ انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثذح 4

 َنّدأتسا هجو ٌدتشاف هاب ئيبنلا لقت امل :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق» هللا دبع نب هللا ٌديبُع
 نيبو سابعا نيب اكو « ضرألا ءال طح ِنيلُجر َنيب جركف هل وأف « ضّرمُي نأ ةَجاوزأ

 ِنَم يِردت لهو : لاقف a ٌتركذف : هللا ٌديَبَع لاقف .رخآ لجر

 .«بلاط يبأ ْنِب يولع وه :لاق « ال : تلق ؟ةشئاع مست مل يذلا ُلُجرلا

 VITIT] اللا كحال TAT» »1۷۹ > 110 2555 ‹ 1۹۸ :ثيدحلا رظنا]



 1۲۹ اا5 نكن رتل و اق وةلا تاك هلا

 سابع نبا نع ِهيبأ نع سوؤواط نبا انثّدح ٌبيَهُو انَدح ميهاربإ نب ملسم انثّدح -84
 . دئيق يف ُدوعَي مث ٌءيقي بلكلاك هتبه يف ٌدئاعلا» : اي ئيبنلا لاق : لاق امهنع هللا ىضر

 2375751١ 553717 , 1۹۷٥[. : يف هفارطأ_ 7١689 ثيدحلا]

 نكت مل اذإ ٌرئاج وهف ‹ جور اهل ناك اذإ اهقتعو « اهجوَّز ٍريغل ةأرملا ةّبم باب - ٠١
 ! 0 4 اا يما 1 ا E اذإف ةهيفَس

 :لاق ؟ٌقَّدصتُأف 0 : تلاق اهنع هلا يضر

 .[1 484 ء۳۳٤۱ :ثيدحلا رظنا] . «كيلع اىعوُيف یعوت الو « ىقّدصت

 ةمطاف نع ةورغ نب ٌماشه انُثَّدح ٍريِمُن نب هللا ُدبع انّثَّدح ٍديعس نب هللا ُديِبُع انثّدح- 0١

 يعوت الو « ِكيلع هللا يصخُيف يصحت الو « يقفنأ» :لاق ةي هللا لوسر نأ َءامسأ نع
 .[2940 1474 ۱٤۳۳ ١ :ثيدحلا رظنا] . «كيلع هللا يِعوُيف

o۹۲ّنأ» سابع نبا ئلوم ٍبيَرُك نع ٍريَكُب نع ديزي نع ثيّللا نع ٍريكُب نب ىبحَي انثّدح -  

 تاك اعلا هي ا ريح اهنع ألا يضر تراخلا تياومبت

 .«كرجأل مظعأ ناك كلاوخأ اهتيطعأ ول ِكنإ امأ :لاق . معن : تلاق

 تقتعأ ةنوميم نإ» : بيرك نع ٍريكُب نع وِرمَع نع َرْضُم ْنب ركب لاقو
 .[؟095 : يف هفرط 5597 ثيدحلا]

0 
 e تقتع

1o۹۲نع ةورُع نع ّيرهلا نع سوي انربخأ هللا دبع انربخأ ىسوم ُنب ُناَبِح انثّدح -  

 رخ هاف « هئاسن َنيب َحرقأ ًارفَس دارأ اذإ الڳ هللا لوسر ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 يفر ادب هدو أ ريغ اهتليلو اهني نهتم رارما نعل ميكي تاكد همااهب ع اهكهس

 . ا هللا ٍلوسر اضر كلب يغتبت تبت لَو يبنلا جوز ةشئاعل اهتليلو اهّموَي ثبه

 « ۷٤۹ 4596 121 < 4050 ۲۸۷۹ ‹ ۲۹۸۸ ‹ ۲07۱1 ‹ ۲7۳۷ :يف هفارطأ ١097 ثيدحلا]

.[Vofo (Vo CVV CVT ”تججحالا تككأال عما « EVOV « EV 

  2هو 2

 ١5 ؟ةيدهلاب أدبي نمب باب_

 جوز ةنوميَم نآ» سابع نبا ىلوَم بيرك نع ٍريْكُب نع ورمع نع ركب لاقو - ٤



 اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك_- ۳۰ ١

 .«كرجأل مظعأ ناك ِكلاوخأ ضعب ٍتلصّوولو : اهل لاقف < اهل ةديلَو ثَقَتعأ كي ئبنلا

 .[؟097 :ثیدحلا رظنا]

 َنارمِع يبأ نع ةبعش انلدح رفعج نب دمحم اندح ٍراَّشَب نب دمحم ينئّدح - 040

 : ثلاق اهنع للا يضر ةشئاع نع هُم نب ميت ينب نم يلُجر - هللا ٍدبع نب ةحلط نع ينؤجلا

 . «آباب كنم امهبرقأ ىلإ :لاق ؟يدهأ امه ىلإف :نيراج يل َّنِإ « هللا لوسر اي تلق
 ۲۲٠۹[. :ثيدحلا رظنا]

 ٍةَّلعل ةيدهلا ٍلَبقَي مل نَم باب-۷

 «ةوشر مويلاو « ًةيدَه كيلا لوسر ِنَمز يف ةيدهلا تناك :زيزعلا ٍدبع نب ٌرمع لاقو

 نب هللا دبع نب هللا ٌديَبَع ينربخأ : لاق ٌّيرِهّزلا نع ٌبيَعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح- ۲9۹٦

 نم ناكو - يللا ماج نب َبعَّصلا عمس نأ هَربخأ امهنع هللا يضر ساع َّنب هللا دبع نأ ةبتُع

 IEG ُب - ةا ئبنلا باحصأ

 در انب سيل : لاق يتّيده ُهَدر يهجو يف َفرعع اًملف : ٌبعّص لاق « ُهّدرف ٌمرحم وهو

 . مرح اًنِكلو

o۹۷نع ريبرلا نب ةورُع نع ّيرهُزلا نع ٌنايِفُس انثئدح ٍدمحم ُنب هللا دبع ينثّدح -  

 هيلا نبا هل لاقي دزألا ىم اجر الب ئبنلا َلَمعَتسا» :ل اق ُهنع هللا يضر ٌيدعاسلا ٍديَمُح يبأ

 ا هيبأ تيب يف َسلج الهف : لاق . يل َيِدهأ اذهو مكل اذه : ا ىلع

 e N همأ تيب

 هديب عفر مث - - رعيت ةاش وأ « راوخ اهل ةرقب وأ « ءاغُر هل ًاريعب ناك نإ « هتبقر ىلع هلوحي ةمايقلا

 ٠٠۰۰[. ءوكه :ثيدحلا رظنا] . «ًاثالث . ُتْعّلِب له هللا « ُتَّْلب له َمهّللا هيطبإ ةَرْفُع انيأر ىتح

 هبلإ ّلصَت نأ لبق تام مث َدعَو وأ ةبه بهو اذإ باب - ۸

 نكت مل نإو « هتثرول يهف عح هل ىَدهُملاو ٌةيدهلا تلصف تناكو اتام نإ : : ةديبع لاقو

 اذإ هل ىدهُملا ةث رول يهف لبق تام امه :نسحلا لاقو .ىدهأ يذلا ةثرول يهف ْتَّدِصُف

 .لوسرلا اهضبق

 هلا يضر ًارباج ٌُتعمس ردكنملا ُنبا انّئَّدح نايف انثّدح هللا دبع نب ولع انثّدح- ۸
 ىتح « مَدْقَي ملف « (ًاثالث) اذكه َكّتيَطعأ نيّرحبلا لام ًءاج ول : لب ئبنلا يل لاق» : لاق هنع



 ١ اهيلع ضيرحتلاو . اهلضفو ةبهلا باتك 1۳۱

0 

 . انتأيلف ٌّنيَد وأ ٌةَدِع لي ءربنلا دنع هل ناك نم يا دا رك حا حاف ۽ قي يتلا يف و

 ۲۲۹١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاثالث يل ىشحف . يندعو اب ئبنلا َّنِإ :ٌتلقف ت ا

 غاتَملاو ٌدبعلا ُضَبِقُي فيك باب_ 9
 هللا دبع اي َكَل وه :لاقو يک يبنلا ٌةارتشاف « بعص ِرْكَب ىلع تنك :رمع نبا لاقو

 يضر ةمَّرْخَم نب ٍرَوْسِملا نع ةكيلُم يبأ نبا نع يللا انندح ٍديعس نب ٌةبيَتق انئّدح - 54

 ينب اي : : ةمرخم لاقف « ائيشاهنم ةمرخم طعُي ملو ةيبقأ لكك وفا لوسر مق : لاق هنأ امهنع هللا

 ATE لاق « يل هعداف لدا :لاقف هعم هعم ٌتقلطناف ٠ ةي هللا لوسر ىلإ انب قلنا

 . «ةمرخُم يضر :لاقف هيلإ رظنف : لاق . كل اذه انَأبَح :لاقف اهنم ءابق هيلعو هيلإ جرف

 ]۳۲ ۰ ۸۹۲ <« 5۸۰۰ ۳۱۲۷ ۰ ۲۹۵۷ : یف هفارطآ_ ۲۰۹۹ ثيدحلا]

 تليق لقّي ملو ٌرخآلا اهضبقف ةبه ّبهو اذإ باب- ٠
 نع ٌيِرِهّزلا نع ْدِمْعَم انثّدح حاولا دبع انثدح بوبحم نب دمحم انثّدح 0°

 : لاقف ةا هللا لوسر ىلإ ٌلَجر َءاج» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ِديَمح

 : لاق . الل : لاق ؟ةبقَر ٌدجتأ : لاق“: نامر ىف هاب دقو لاق 4 كاد انو لاقت + تكلم

 ؟ًانيكسم نيس معطت نأ عيطتستف :لاق .ال :لاق ؟نيَعبانتُم نيّرهش موصت نأ عيطتست لهف

 اذهب ْبَهذا :لاقف « رمت هيف لتكولا قّرعلاو ٍقَّرَعِب راصنألا نم ٌلَجر ءاجف :لاق .ال :لاق

 تيب لهآ اهينبال نيټ ام ٌقحلاب كعب يذلاو ؟وللا لوسر اي ام َجّوْحأ ىلع : لاق .هب ُقَّدَصتف

 .[1599/ « 190+ :ثيدحلا رظنا] .(كّلْهَأ ةْمِعطأف ْبَهْذا :لاق مث .اًنم ٌجَوْحَأ

e 

I للخيل وأ ا اع ا نع[ هل يللا : ١ 
 اولو يطئاج رمت ڈ اولي نأ هءامَرغ كي خيبنلا لأسف آبي٤.

 نبا نع سنوي ينثدح : يللا لاقو نسوي انربخأ هللا دبع ارا ناد افاد 41*۲

 لتق ابآ نأ ُةَربخأ امهنع للا يضر وللا دبع نب رباج نأ كلام نب بعک نبا ين دخ لاق باهش

 ولقب نأ مهلأسف « ةتملكف ا لوسر ثينأف « مهقوقُ يف ملا دتشاف اديهش ٍدحأ موب

 نإ ٌكيلع ودغأس : لاق نكلو « مهل ل ل ا



 اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك- 1۳۲ ١

 N دم جنتي د مدعم .هللا ءاش
 ربخأف ٌسسلاج وهو ةي هللا لوسر ٌثئج تلج مٿ ٠ .ةّيقب اهرمث نم انل يقبو « مهقوقح مهُتْيَضقف

 ل لاقف .ٌرمع اي- ٌنسلاج وهو  ْعّمسا : َرمعل ل هللا لوسر لاقف َكلذب
 .[1106 ۰ ۲۳۹۹ 7196 , ۲۱۲۷ :ثيدحلا رظنا] . «هللا لوسرل كّنِإ هللاو ؟هللا لور

 تثرو :قيتع يبأ نباو ٍدمحم نب مساقلل ءامسأ تلاقو .ةعامجلل ٍدحاولا ةبه باب - ۲۲ ٠

 امكل وهف « فلآ ةئم ةيواعُم هب يناطعأ دقو .ةباغلاب ةشئاع يتخأ نع

o 55ا ا ل ل د سا  

 pp تيم نعو + برشف بارشب يل 6 ينا لا

 م

[Yo T11 «| ا .«هدي 

 بهو دقو ةموسقملا ٍريغو ةموسقملاو ‹ ةضوبقملا ٍريغو ةضوبقملا ةبهلا باب - ۳
 موسقم ٌريغ وهو مهنم اومنغ ام نزاوهل هّباحصأو ب يبنلا

 ُتيتأ» هنع هللا يضر رباج نع براحم نع دعس انّنَّدح ٍدمحم نب ُثباث ينثّدح - ۳
 .«يندازو يناضقف < ‹ دجسملا يف ةي عيبنلا

[YEY 5١5ل YTAE اللمع لال (TAV ام ١ ١ 44 : [ثيدحلا رظنا 

 نب َرباج ٌتعمس براحُم نع ةبعش انّثّدح دنع انتدح راسب نب دمحم انثڌح - ٤

 ِتئا :لاق ةنيدملا انيَتأ احلف « ٍرْفَس يف ًاريعب ايك يبنلا نم تعب" :لوقي امهنع هللا يضروللا دبع

 .«َنّروف . ن دلا

 . «ةّحلا موي ماشلا لهأ اهباصأ ىتس يش اهنم لاز امف «حجرأف يل َدزّوفُارأ : ةن لاف

 YT] لال EV سالت TTPA خلع CTT ACY إل لمحل :EET ثيدحلا رظنا]

 َّنأ» ةنع هلا يضر ٍدعس نب لهس نع مزاح يبأ نع ِكلام نع ةبيتق انئدح لح ا ۵

 نأ يل ُنَدأتَأ : مداعلل لاق 2 ٌمايشأ هِراسَي نعو ٌمالُع نيمي نعو ٍباَرَّشب يتأ لكي للا لوسر

 . هدي يف ُهّلتف . ًأدحأ ٌكنم يبيصنب ٌروأ ال « هللاو ال : مالغلا لاقف ؟ءالؤه يِطعأ

 ۲۳١۱ 2 035465177555 15١57[. : ثيدحلا رظنا]

 : لاق َةملَّس نع ةبعش نع ىبأ ىنربخأ :لاق ةلبج نب نامثع نب هللا دبع انثّدذح 5



 ا اهيلع ضيرحتلاو ء اهلضفو ةبهلا باتك- 1

 مهف « نيد ةي هلا لوسر ىلع لجرل ناك» : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ةملس ابأ ٌتعمس

 ٠ ها اهوطعات انبي هل از فا اقري لغه لا تعامل نو وعد لاف ةقاحشأ 2
 نم كإف « ِهاّيإ اهوطعأف اهورتشاف : لاق . هنس نم ٌلضفأ يه آنس الإ انس ُدجن ال اَنِإ :اولاقف
 4۱ ۲۳۹۳ ۲۳۹۲ ۲۳۹۰ ۰۲۳۰۹ ۰ ۲۳۰١ :ثيدحلا رظنا] . ؟ءاضق مكتسحأ مكر یخ

 موقل ةعامج ّبهَو اذإ باب 4

 َّنأ ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انّنَّدح ٍريكُب نب یحی انثّدح ۔ ۲۹۰۸ ۷
 نيم َنِزاوَه فَ ةءاج نيح لاق كي جبنا نأ ةاربخأ َةمرْخَم نب روشولاو مكحما نب , ناورم

 ّيلإ ٍثيدحلا ٌبحأو «نوّرت نم يعَم :مهل لاقف مهس مهلاومأ مهيلإ دري نأ هولا

 ناكو  ثيناتسا تنك دقو « لاملا اّمإو ّييبَّسلا امِإ :نيتفئاطلا ىدحإ اوراتخاف « ُهقَدَصَأ

 دار ريع و يبنلا نأ مهل نبت اف فاطلا نم لق يح لل ةرشع عضب مهرظن هلك يلا

 هلهأ ره ادا يلع ىئاف نيملبتلا يف ماقا انيس ٌراتخن اّنإف :اولاق نيتفئاطلا ىّدحإ الإ مهيلإ

 نمف <« مهّيبَس مهيلإ درا نأ ت ُتيأر ينإو ٠ َنيبئات انوؤاج ءالؤه مكئاوخإ ّنإف دعب امأ : لاق مث

 لأ نِ ُاَيِإ ةّيطعُت ىّتح ِهَطَح ىلع نوكي نأ ٌبحأ نمو « لعْفيلف كلذ َبّيطُي نأ مكنم ٌبحأ

 نَم َيِردَن ال اإ : مهل لاقف . مهل هللا لوسر اي انئّيَط : سانلا لاقف .لعُفيْلف انيلع هللا ٌءيفُي ام

 5 يبنلا ىلإ اوعجر مث . مهؤافرغ انيلإ عفر ىّتح 9 اوعجراف ل

 . ّيرهُزلا لوق رخ اذه .َنِزاوَه يبس نم انخلب يذلا اذهو .«اونذأو اوبّيط مهنأ ٌةوربخأف

 .انّعَلِب يذلا اذهف : ينعي

 .[7084 « ۲۵۳۹ « ۲۳۰۷ : ثيدحلا رظنا][۲۹۰۷ : ثيدحلا]

 .[59087 275061٠ 7708 :ثيدحلا رظنا][۲۹۰۷ : ثيدحلا]

 قحأ وهف ُهْواسَلُج ُةَدنعو يده هل يده نَم باب
 َّعِصَي ملو .هؤاكّرش ُهَءاسَلُج َّنأ سابع نبا نع ٌُرَكْذيو

 ةَملَس يبأ نع ٍليَمُك نب ةَملَس نع ٌةبعش انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نبا انثّدح - ۹

 ‹ هل اولاقف ؛ٌةاضاقتي ةبحاص ءاجف « انس دخأ ُهن أ لَك ئبنلا نع» هنع لا يضر ًةريره يبأ نع

 .«ءاضق مكئسحأ مكّلّضفأ :لاقو هس نم لضفأ ةاضق مث « ًالاقَم حلا بحاصل َّنِإ :لاقف
 .( 151511545001 79 للا ۰ ۲۳۹۰ ل715 ۲۳۰۰ : ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر َرمع نبا نع» ورمع نع ةنييع نبا انثّذح دمحم نب هللا دبع ىنثلح _ ١ 2ش ب عع 2 و نإ ىف 2



 ‹ للي يبنلا ٌمّدقتي ّناكف « بعص ّرمعل ركب ىلع ناكو « ٍرْفَس يف ةي ئبنلا عم ناك هنأ امهنع

 وه :ُرمع لاقف « هينْعِب : لي ئبنلا هل لاقف « ّدحأ يب يبنلا مّدقتي ال هللا دبع اي :ةوبأ لوقيف

 ۲٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «َتئش ام هب عتصاف « هللا دبع اي كل وه :لاقَّمث « ُهارتشاف . كل

 ل

 . ةعاتباف 3 هيزعب رمل ل تلا لاقف ؛ ديور نق كرا فس يف كي :ربنلا عم انك

 55١[. 23116 :ثيدحلا رظنا] . هلا دبع اي كل وه : ةي ئبنلا لاقف

 اهُسيْن هَركُت ام ةيده باب ۷

 د و ا ل ا 11۲

 رتشا ول « هللا لوسر اي : لاقف ٍدجسملا باب دنع َءارّيس ةلخ باطخلا نب ٌرمع ئأَر» :

eةرخآلا يف هل قالَح ال نم اهّسَبلَي امَّنِإ :ل لاق .  e 

 : لاقف ؟تلق ام دراطع ةلح ىف تلقو اهينتوسكأ :لاقف « ةلح اهنم َرمع ةي هللا لوسر 'ىطعأف

 ٩٤۸ « 11١4[. 885 :ثيدحلا رظنا] . اکر رشم ةكمب هل اخأ دمع اهاسكف . اَهّسَبلَتل اهكشكأ مل ينإ

 هللا يضر ٌرمع نبا نع هيبأ نع ٍليضف نبا انثّدح رفعج وبأ رفعَج نب دمحم انثّدح - 11۳

 ُةركذف < كلذ هل ُتّركذف ولع ءاجو « اهيلع لحد ملف ةمطاف تيب و عيبنلا ىت 0: لاق امهنع

 َكلْذ َركذف يلع اهاتأف ؟ايندللو يلام : لاقف « ًاّيشوَم ًارتس اهباب ىلع ٌتيأر ىنإ : لاق هِي بنل

 :ةجاح مهيف كيب لهأ ٠ نالف ىلإ هب يلسرت !لاق.-داش اميؤيف يتؤمأبل :تلاقف + اهل

 :لاق ةرَّسْيَم نب كلملا دبع ينربخأ : لاق ٌةبعش انَّدح ٍلاهنم نب ٌجاَجَح انثّدح - 14

 « اهتسيلف «ءارّيس ةلخ يك ئيبنلا ىلإ ىّدهأ» : لاق هنع هللا يضر يلع نع بهو نب ديز ثعمس

 .[0840 « 5835 : يف هافرط ۲۹۱۲ ثيدحلا] . «ىئاسن َنيِب اهتْقَقَّشف « ههجو يف بَضَعلا ٌتيأرف

 نيك ٍرشملا ّنم ةيدهلا لوبق باب

 وأ كلك اهبف بوق a جامد 8: يتلا نع ةريره وبأ لاقو

 ةليأ كلم ىدهأ» : ٍديَمُح وبأ لاقو مس اهيف ٌةاَس كي ينل ثّيدهأو . (َنَجآ اهوطعأ : لاقف د انج

 .«مهرحبب هيلإ َبتَكو « ًادزُب هاسكو « ًءاضيب ةلغب ةا ئبنلل

 ا ا 5 2 3 5
 انئّدح ةداتق نع نابيش انْثَّدح دمحم نب سنوي انثَّدح دمحم نب هللا دبع انثدح - 6



1o اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةيهلا باتك ١ 

 Eg ناكر سكش هيج هلك بلل يدهأ» : لاق هنع هللا يضر نسا

 . «اذه نم ْنسحأ ةّنجلا يف ذاعُم نب ِلعَس ليدانمل هديب دمحم سفن يذلاو : لاقف « اهنم نمانلا

 ۳۲٤۸[. 2 55015 : يف هافرط_ 5515 ثيدحلا]

 . يك بدلا ىلإ ىدهأ َةَموُد َرِديَكَأ َّنإ) : سنأ نع ةداتق نع ٌديعس لاقو 5

 5711١6[. : ثيدحلا رظنا]

 نب ماشه نع ٌةبعش اننّدح ِثراحلا نب ٌدلاخ انّلَدح باهولا ٍدبع نب هللا دبع انثّدح 31۷

 « اهنم لكأف ٍةمومسم ٍةاشب لب يبنلا تأ ةيدوهب َّنأ» هنع هلا يضر كلام نب ست نع ديز

 . هيك 6 هللا لوسر ِتاوهَل يف اهفرعأ ٌثلِز امف . ا لاق ؟اهلثقن الأ : ليقف

 ee E ع انثدح نامعنلا وبأ انثدح _ ۸

 لاقف « ًةئمو َنيثالث لي بلا عم اًنك» :لاق امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا ٍدبع
 ءاج مث « َنِحُعف « هؤحن وأ ماعط نم عاص لج م اذإف ؟ٌماعط مكنم ٍدحأ عم له : لكي خيبنلا

 ؟ةّبه مأ : لاق وأ ؟ةّيطع مأ ًاعيب :الك ئيبللا لاقف «٠ اهقوسي منغب ُليوَط ناعْشُم كرشم لج

 او ىّوشُب نأ نطبلا داوسب لكي ئبنلا رمأو « ْتَعِنّصف « ةاش ةنم ىرتش ذاف .عيَب لب « ال :لاق

 اهاطعأ ًادهاش ناك نإ « اهنطب داوس نم ةَّرُح هل هال ئبنلا رح دقو لإ ةئملاو َنيثالثلا يف ام هللا

 ِتلَضفف « انعبشو نوعمجأ اولكأف « نيتَعصق اهنم لعجف « هل ًاَبَح ًابئاغ ناك نإو < ُهاَيِإ

 .[7715 :ثيدحلا رظنا] . «لاق امك وأ . ريعبلا ىلع هانلمحف ناتعصقلا

EEرکو نيل يف وِ ل نزلا نع هلآ کنت ال ۾ :ئلاعت هللا لوقو  
 [۸ :ةنحتمملا ] 4(َنِطِسْفمْلا بم هَل نإ لإ أوْطِسفتَو تهور نأ کرد نم رکو جر

 نع رانيد نب هللا دبع ينثّدح : لاق ٍلالب ُب نامیلس اند دلم نب لاح انثدح ۲۹ ١

 هذه عَنْ : هلك ينل لاقف « ٌعابُت ٍلُجر ىلع َةّلُح مع ئأَر» :لاق امهنع هللا يضر ّرمع نبا

 يف هل قالخ ال نَم هذه َُبلَي امّنإ :لاقف « ُدفَولا كءاج اذإو ةعمجلا موي اهبل هللا
 فيك :دمع لاقف « ٍةَلحِب اهنم رمع ىلإ لسرأف « للحب اهنم الب هللا لوسر يتأف « ةرخآلا

 اهب لسرأف .اهوسكت وأ اهغعيبت « ا انيكشكا مل ىلإ: ناك تلد ا او كرف شو اوا

 ۰٩٤۸ 51١4[. 885 :ثيدحلا رظنا] . «مِلْسُي نأ لبق ةكم لهآ نم هل خأ ىلإ مع

 تدب اأ نع بأ نع ماته نع ةمانسأ نأ ادع لفات نب غ اجا

 . لڳ هللا لوسر ٍدهع يف ةكرشُم يهو يّمأ يلع ْثَمِدَق» :تلاق امهنع هلا يضر ركب يبأ



 اهيلع ضيرحتلاو ءاهلضفو ةبهلا باتك ١ ص

 يلص < « معن: :لاق ؟يمأ ُلِصآفأ « ٌةبغار يهو تق يأ لإ : : تلق لكي هللا لوسر ٹیتفتساف

 ]04۷4 » 0AVA (TAY : يف هفارطأ_١777 ثيدحلا] . «كّ

 هتقّدصو هِتّبِه يف ٌعجري نأ ٍدحأل لحي ال باب-۰
 نب ٍديعس نع ٌةداتق انثَّدح :الاق ٌةبعشو ٌماشه انثّدح ميهاربإ نب حلسم انثدح 65١

 يف دئاعلاك هته ه يف ٌدئاعلا» :ِةلِكَع خيبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍبّيسملا

 .[؟0989 : ثيدحلا رظنا] . ( هئيق

 نع ةمركع نع ثويأ اتد ثزاولا دبع انتَّدَح كرابملا نب ندحرلا دبع ىندحو -1
 هتبه ىف دوعَي يذلا « ءْوَّسلا لَّثَم انل َسيِل» : ةي ئبنلا لاق :لاق امهنع هللا ىضر ساّبع نبا

 ا ل

 + ع اك يذلا دات دلل لبس سز نا تلد رب ل ل ا

 رس لاقف ايب يبنلا كلذ نع ُتلأسف « صخب ةعئاب هنأ تْنَتظو « ةنم ةيرتشأ نأ ُثدرأف

 ١59٠[. :ثيدحلا رظنا] . (دئيق يف ٌدوعي ٍبلكلاك هتقّدص يف دئاعلا َّنإف «دحاو ٍمَهرِدب هّكاطعأ نإو

 باي"

 : لاق مهربخأ ٍجيَرُج َنبا نأ فُّسوي نب ٌماشه انربخأ ىسوم ْنب ميهاربإ ينثّدح - 4

 ةرجُو نيتي اوَعذا َناعذُج ينب ىلوَم بيَهص ينب َّنأ» ةکيلُم يبأ نب هللا ِڊيبُع نب وللا دبع ينربخأ

 :ةمع نبا: اولاق ؟كلذ لعامكل دهشي نم :ناورم لاقف امص كلذ طعأ ةلكدللا لوسز نأ
 . مهل هتداهشب ٌناورم ىضقف « ةرْجْحو نيني ابيه ةا هلا لوسر ىطعأل ةهشف « هاعدف

 ئبقؤلاو ىَرْمُعلا يف َليق ام باب-۲

 .ًاراَّمَع مكلعج : « ايف ٌكَرمْحَتس أ او : هل اهلج ئرْمَع يهف رادلا ةتْرَمعأ

 : لاق هنع هللا يضر رباج نع ةملس ي يبأ نع ىيحي نع نابيش اننَدح ٍميَعُن وبأ انئّدح - 11

 . (هل تّبهُو نَمِل اهنأ ىرمُعلاب لإ ئبنلا 'ىضق»

 نع سنأ نب ُرْضّنلا ينثّدح :لاق ةداتق انّنَّدح مامه انئّدح َرمع نب صفح انثّدح -5

 . «ةزئاج ىَرمُعِلا» : لاق الب ربنلا نع هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع ِكيِهَن نب ريش
 . هلثم . . . للي بلا نع ثباج ىنئّدح :عاطع لاقو



 ۷ الع ضيردملاو ءايلضفو لا بافت ه١

 َسَرْقلا سانلا نم َراعتسا نَّم باب - ٠

 « ةنيدملاب عَرَف ناك» :لوقي ًاسّنأ ٌتعمس :لاق ةداتق نع ٌةبعش انّثَّدح مدآ انثّدح 17
 نم انيأر ام :لاق عجَر اّملف « هبكرف ُبودنملا هل لاقي ةحلط يبأ نم ًاسّرف كي ئبنلا ٌراعتساف

 21831 ۲۸٦۲ ‹ ۲۸۹٩ 2 ۲۸۵۷ « ۲۸۲۰ : يف هفارطأ 5١7737 ثيدحلا] .«ًارحبل هاندجو نإو « ٍءىش

 IYI <. TT oT] 014>. 5ة54 2 594

 SR هولا

 نظنا ا كا« مارد دخ ت را مج الف اهلل یر

 امف « لي ها لوسر ٍدِهع ىلع ځرد ّنهنم يل ناك دقو . تيبلا يف هَل نأ 'ىهزت اهنإف اهيلإ

 و ىلإ تلا الإ ةةيدهلاب بقت ةأرما تناك

 ةحيِنَملا لضف باب"

 ةريره يبأ نع جرعألا ٍنع ِدانّزلا يبأ نع كلام انثّدح ريكُب ْنب ر اىيحي انثدح 9 ۹

 ودعت يفصلا ةاشلاو « ةحنم عيفَصلا ةحقللا ةحينَملا معن : لاق الب هللا لوسر ّنأ هنع هللا يضر

 . «ءانإب حورتو ءانإب

 . ةقدصلا معن» : لاق كلام نع ٌليعامسإو َفّسوي نب هللا ٌدبع انئَّدح

 .[0704 : يف هفرط_ 5779 ثيدحلا]

 نع باهش نبا نع سنوي انئَّدح بهَو نبا انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح 5 ا

 ‹ مهيديأب سيلو ةكم نم ةنيدملا ٌنورجاهملا َمِدَق املا :لاق ةنع هللا يضر كلام نب سنأ

 لك مهلاومأ ٌرامث مهوطعُي نأ ىلع ٌراصنألا ٌمهمساقف < راقعلاو ضرألا لهآ ٌراصنألا ٍتناكو

 « ةحلط يبأ نب هللا دبع مآ تناك ميلس مآ يسن ُمأ هنأ تناكو . ةنؤملاو لمعلا مهوفكيو ماع

 نب ةماسأ َّمأ ةتالوم َنميأ مأ يب خيبنلا نهاطعأف « ًاقاذع ةا هلل | لوسر سنأ ٌهأ ثطعأ تناكف

 ربيخ لهآ ٍلاتق ْنِم حرف امل يلي يبنلا ّنأ» : كلام ْنب ُسنأ ينربخأف : باهش نبا لاق .«ِديز
 ِهّمَأ ىلإ ةا ئيبنلا رف < نييك لا د

 .«هصلاخ نم ّنهتاكم» دا ع تش ني دمها لاقو

 ٠ 117١[. 400. ۳۱۲۸ : يف هفارطأ_ 777١ ثيدحلا]



 الع نك يتلا و ااف و هلا تاك تق 1۳۸

  Nل هللا لوسر لاق :

 قيدصتو اهباوث َءاجَر اهنم ةلصخب لمعي لماع نم ام - ِنَعلا ةحينم ٌنهالعأ  َةلْضَح َنوعبرأ»

 «ةّنجلا اهب هللا ةلخدأ الإ اهدوعوم .

 ةطامإو « سطاعلا ٍتيمشتو 2 مالسلا در نم - ٍزنَعلا ةحينم نود ام انْذّدعف : نايت لاق

 . ةلصَح ةرشع سمخ ملبن نأ انعطتسا امف- هوحنو قيرطلا نع ئذألا

1Yهللا يضر ٍرباج نع ٌءاطع ينئّدح : لاق ٌميعازوألا انّثَدح َفّسوي نب ٌدمحم انثّدح  

 لاقف « فصنلاو عبؤلاو للاب اهرجارُ : اولاقف « َنيضَرأ لوضف اًنم ٍلاجرل تناك» : لاق نع

 .«هضرأ كملف ىبأ نإف « ُهاخأ اهختمّيل وأ اهْعَرْزَيْلف ضرأ هل تناك نَم : لكي ئبنلا

 7714١[. :ثيدحلا رظنا]

 ديزي نب ٌءاطع ينثدح ُيَرِهُّزلا ينئّدح ئيعازوألا انّنَدح :َفّسوي نب دمحم لاقو _ ۳

 و ا ا ةلأسف كك هللا لوسر ىلإ * ٌئبارعأ ءاجا : لاق ٍديعس وبأ ينثّدح

 . معن :لاق ؟اهتقّدص ىطعتف :لاق . .معن : :لاق ؟لبإ نم كل لهف « ديدش اهُنأش ةرجهلا َّنِإ

 نم لمعاف :لاق .معن : : لاق ؟اهدرو موي اهّيَلحَتف : لاق .معن : : لاق ؟ًائيش اهنم حتمی لهف : لاق

 ١407[. :ثيدحلا رظنا] . «ًائيش كلمع نم كري نل هللا كإف « راحبلا ءارو

 ٍسوُواط نع ورمع نع ُبويأ اندَدح ٍباهّولا دبع انّثَدح راب ُنب دمحم انثّدح 77

 ىلإ جرح هلكت ئبنلا َّنأ» - امهنع هللا يضر ساع نبا : ي ينعي  َكلذب مهُمَلعأ ينئّدح :لاق

 تاك داي اهحتم ىل هنإ امآ < لاقف. . نالف اها را: OS :لاقف « ًاعرز تهت ضرأ

 .[7847 ء۲۳۳۰ :ثيدحلا رظنا] . «ًامولعم ًارجأ اهيلع خي نأ نم ُهل ًاريخ

 هب لاقو .زئاج وهف ُسانلا ُفَراعتي ام ىلع ةيراجلا هذه َكُتْمَدْخَأ :لاق اذإ باب - "5

 ةبه هذهف ّبوثلا اذه َكتْؤَسك :لاق نإو .ةيراع هزه :سانلا

 يضر ةريره يبأ نع جرعألا ٍنع دانزلا وبأ ادد تيعش انّويخأ ناما وبأ انثّدح _ ٥

 :تلاقف ْتَعَجْرَف « َرَجآ اهؤوطعأف ٠ ةراسب ٌميهاربإ رجاه» : لاق ةي هللا لوسر َّنأ هنع هللا

 لكك يبنلا نع ةريره ىبأ نع َنيريس نبا لاقو ؟«ةديلو مَدخأو « َرفاكلا َتبك هللا َّنأ َتْرَعشأ

 ۰ .[۲۲۱۷ :ثيدحلا رظنا] . رجاه اهَمَدخأف»



 ١ اهيلع ضيرحتلاو . اهلضفو ةبهلا باتك- 1

 ةقّدصلاو ئرمغلاك وهف سرف ئلع ٌلُجر لمح اذإ باب - ۷
 اهيف َعِحرَي نأ هل :سانلا ضعب لاقو

 :لاقف ملشأ نب ديز ُلأسي ًاكلام ُتعمس :لاق ُنايِفُس انربخأ ٌيديمُحلا انثّدح 75
 « عابُي ةتيأرف « للا ٍليِبَس يف سرف ىلع تلمح : هنع هللا يضر ٌرمع لاق» :لوقي يبأ ٌتعمس

- 
 .[۲۹۲۳ 2149٠ :ثيدحلا رظنا] . «كتقّدص ىف دعت الو هرتشت ال : لاقف یب هللا لوسر ٌتلأسف «
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 ا لقا آر اب

o۲تاداهشلا باتك-  

 يعّدملا ىلع ةنَّنَبلا يف َءاج ام باب_- ١

 EET یم ربا لإ ی مدام اثم تلا هاني : یلاعت هلوقل

 0 أ مل امكح بنكي نأ اک بای اكو لدسملاب ناڪ

 ]ملف وه لِي نأ ميِطَتْسي اَلْوَأ اًميِعَصْوَأ ًهيِفَس حلا ع یل ناک ن ناعم انيك هنو شت هلو هكر دا

 نم دور نسم نات ا لرد نج تکی م نک مكاين ني نيد ها
 هوب نأ اوس الو وعد ام اإ ءاَدَهْشلا بأي دلو ىلا امه دخ دذ ام دخ ل نأ اکسل

oبارک لآ داوود ہل موقأو و  Eةردعت تركك نأ  

 ٹیگ ابی او مشيا اإ اَوُدِهْشُأَو اموت لا اج يلع دكني اهتم ةَرْضاَح

 هدم لڪي هاد ها ڪٽڪ يو نأ اره مڪي انو هئو وعدت نإ ةه الو
 قلا سل نيمو أونوك اوثما يلا اب چ > : لجو رع وللا لوقو ء ۲ : ةرقبلا] € يلع

 2 اب الك امهم وأ د ا اريِقَف وَ ادع نكي نإ نب نب ول ا دک

 ٠۳[. : ءاسنلا] 4ح وشاب ناک ها اور وأول نو أولد نأ ولآ

 ثيدح قاسو ًاريخ الإ ٌتملع ام وأ ء اريح الإ مّلعن ال :لاقف ًالُجر ٌلُجر َّلَّدع اذإ باب - ۲

 ًاريخ الإ ملعن الو َكّلهأ :لاقف « ٌةراشتسا نيح ةماسأل :ِللب ٌيبنلا لاقف ِكفإلا

 :ثيَللا لاقو « نابوث اندح يملا رمع ٠ نب وللا دبع اند جاج انثّدح قلن

 صاقو نب ةمقلَعو بّيسملا ُنباو ٍربزلا نب ةورع ينربخأ :لاق باهش نبا نع نسوي ينثّدح
 نيح ًاضعب ُقّدصُي مهثيدح ٌضعبو - اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نع هللا دبع نب هللا ٌديِبُعو

 امهٌرمأتسي ئحولا َتَبْلَتسا َنيح ةماسأو يلع كيل هللا لوسر اعّدف « اولاق ام كفإلا ّلهأ اهل لاق

 ا هع تار قا و تلاقورب ا ريع الم الو كلها لاقت تأ ماتا قرف ىف
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 لاقف .ةلكأتف نجادلا يتأتف اهلهأ نيجَع نع مانت نسلا ةثيدح ةيراج اهنأ نم َرثكأ ةصوغ

 الإ يلهأ نم ُثملع ام هللاَّوف « يتيب لهآ يف : هاذأ ينغّلب ٍلُجر يف انّرّذعي ن :ةلك رشا وسر

 ۲٠۹۳[. : ثيدحلا رظنا] ٠ : اش ل[ يلع لع ام الجر اوركذ دقلو ٠ ا

 ا

 رجافلا بذاكلاب ُلَعْفُي كلذكو :لاق , ِثيَرُخ ُنِب وُرمع ُهَّراجأو « ءىبتخملا ةداهش باب “٠

 مل :لوقي ُنسحلا ناكو .ةداهش ٌعمّسلا :ةداتقو ًءاطعو َنيريس ُنباو ٌيبعشلا لاقو
 اذكو اذك ثعمس ينإو . ءيش ىلع ينودهشُي

 ٌرمع َنب هللا دبع ُتعمس : ملاس لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انّربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح 8

 اهيف يتلا لخنلا ِناَمْؤي ٌيراصنألا بعك نب ٌعيبأو ةا هللا لوسر قلطنا» :لوقي امهنع هللا يضر

 نأ َلِتْخَي وهو ٍلخنلا عوذُجب يقي ايك هللا لوسر قفط ة5 هللا لوسر لحد اذإ ىتح « ِداّيَص نبا
 اهيف هل « « ةفيطق يف هشارف ىلع ِْجْطْضُم ِداّيَص ٌنباو « ُةارَي نأ لبق ايش اص نبا نم عَمسي
 : ِداّيَص نبال تلاقف 2 ٍلخنلا عوذُجب يقي وهو ي4 يبنلا دايص نبا مآ تأّرف ةف هز وأ ةمرمر

 ٠١٠١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ اَ هتک رت رت ول : لكك ئبنلا لاق . داّيص نبا یهانتف . دمحم اذه فاص ْيأ

 هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع ّيرهّزلا نع نايفس انتّدح ٍدمحم ُنب هللا دبع ينثّدح "مو 0

 ّتبأف ينَماطف ةعافر دنع تنك :تلاقف لكي ئبنلا ىلإ ٌموِظرُقلا ةعافر ةأرما ٍتءاج١ اهنع

 نأ َنيديرتأ :لاقف . بوثلا ٍةِبْدُه لثم ُهعم امنإو «ٍريََُرلا نب نمحرلا دبع ُتجّورتف ١ يقالط

 « ُهَدْنع لاج ركب وبأو .ِكتلْيَسُع ٌقوذيو هَتَليَسُع يقوذت ىتح ءال ؟ةعافر ىلإ يعجرت

 هذه ىلإ عمست الأ ركب ابأ اي :لاقف .هل َندْؤُي نأ ٌرظتني بابلاب صاعلا نب ٍديعس نب ٌدلاخو

 . لک هربنلا دنع هب رهجت ام

 LAE c AYO ,هالفا .هاللالو ت50 0551 °O : يف هفارطأ 1768 ثيدحلا]

 ءيشب ٌدوهش وأ ٌدهاش دهش اذإ باب - ٤

 َدهش نَم لوقب ٌمكحُي كلذب انملع ام نورخآ لاقو

 مل :ٌلضفلا لاقو < ةبعكلا يف ىّلص ةي عيبنلا َّنأ لالب ربخأ امك اذه :ٌيديمُحلا لاق

 , مهرد َفلأ ٍنالف ىلع ٍنالفل نأ نادهاش هش نإ َكلّذك .لالب ةداهشب ُسانلا دخأف « ّلَصُي
 .ةدايزلاب ىضقُي « ةئيسمخو ٍفلأب ٍنارَخآ دهشو

 ينربخأ لاق ٍنيسح يبأ نب ٍديعس نب ُرمع انربخأ هللا دبع انربخأ اح انثّدح 14°

 ٌةأرما ةننأف « زيزع نب باهإ يبأل ةنبا جّوزت هنأ ثراحلا نب َةبقُم نع ةكيلم يبأ نب هللا دبع
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 الو «ينتعّضرأ كن 0 :ُةبقُع اهل لاقف .ججّوزت يتلاو َةَبقُع ٌتعّضرأ دق :ثّلاقف
 ىلإ ٌبكرف « انتبحاص ْتَعَضرأ ٌةانملع ام :اولاقف مهلأسي باهإ يبأ لآ ىلإ لسرأف . ينتزبخأ

 .؛ةديغ اجوز تحتكتو اهقرافق ؟ ليف دقو فنك : هلك هللا لوسر لاقف هلأسف ةنيدملاب ايك ئبنلا .

 ْ ۲۰٣۲[. ۰۸۸ :ثيدحلا رظنا]

 , [۲ :قالطلا] 4 كَم ٍلَذَع َىَوَد اوُدِهْتَأَول :ىلاعت ء هللا لوقو « ٍلودُعلا ٍءادهشلا باب -

 :YAY] ةرقبلا] كما نمور نيو

 نب دمخ ناخب لاق ّيرهْرلا نع ٌبيَعش انربخأ عفان نب مكحلا انثّدح _ 41

 : لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع ثعمس : لاق َةبتُع نب هللا دبع ذأ فوع نب نمحرلا دبع
 مكذخأنامنإو «عطقنا دق يحولا َّنِإو اک رشا ٍلوسر ٍدهع يف يحّولاب َنوُذَحْؤُي اوناک اسان ن١

 «ءيش هتريِرس نم انيلإ َسيلو ُةانْئَرقو هانم ريح انل رهظ نمف ٠ ‹ مكلامعأ نم انل َرِهَظ امب نالا
 . (ةنَسَح ُهَتَريِرَس َّنِإ لاق نإو ُهَقَّدِصُن ملو ُهْئَمأن مل ًاءوُس انل َرهظأ نمو . هتريرَّس ٌُبِساحُي هللا

 ؟نوجَي مك ٌليِدعت ٌباب -
 هنع هللا يضر سنا نع ِتباث نع ٍديز نب ُداّمح انّتَّدح برح ُنِب ٌناميلس انئّدح 1

 کک .ْتَبَجَو :لاقف « ًاريَخ اهيلع اوتثأف « ةزانجب ايب يبنلا ىلع َرُم» :لاق
 اذهلو ْتِبَجَو اذهل ٌتلق هللا لوسر اي : ليقف . ُتَبَحَو :لاقف كلذ ريغ : لاق وأ -ًاًرش اهيلع

 .[ 17517 :ثيدحلا رظنا] .«ضرألا يف هللا ءادهش َنونمؤملا . موقلا ةداهش :لاق .ثبجو

 نع َةديُب نب هللا دبع انتدح تارفلا يبأ نب ٌدواد انَثَّدح ليعامسإ نب ئسوم انثدح_ ۴۳
 هوما فيس ولسا دسم : لاق دوشألا يبأ

 ينثأف ىرخأب ر مث . ْثَبِحَو :ٌرمع لاقف « اريح ينثأف ةزانج تّرمف « هنع هللا يضر رمع
 تدعو اهو تلقا :لاقف « ارش ينثأف ةثلاثلاب رم مث . .ْتِبَجَو :ُرمع لاقف « ًاريخ

Eا ةلضدأ ريخب ةعيرأ هل هَ ملسم امي : لَك ئبنلا لاق امك تلق  

 .«دحاولا نع ُهْلَأسَت مل م . نانثاو :لاق ؟نانئاو :انلق . ةثالثو :لاق ؟ةثالثو :انلق . ةنجلا

 .[ 1754 : ثيدحلا رظنا]

 ميدقلا توملاو ‹ ضيفتسملا عاضّولاو , باسنألا ىلع ةداهشلا باب -

 هيف ٍتّيثتلاو .«ٌةبيوُت ةملَس ابأو ينتعضرأ» ل يبنلا لاقو
 نع ٍريَبَرلا نب ةورع نع ِكلام نب ِكارِع نع ٌمكحلا انربخأ ةبعش انثّدح مدآ انثدح_ ٤
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 انأو ىنم نيبجّتحتأ :لاقف « هل نَذآ ملف حلفا يلع َندأتسا» :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 كلذ نع ُتلأس :تلاقف . يخأ ِنَبلب يخأ ٌةأرما ِكتعّضرأ :لاقف ؟كلذ َفيكو :ٌتلقف ؟كّمع
 . «هل ينا « حلف ٌّقدَص : لاقف م هللا لوسر

[o01 oT. oO ۷۹7 : يف هفارطأ - ۲ثيدحلا] ٤ ٠٤ 

 سابع نبا نع ٍديز نب رباج نع ةداتق انئّدح ٌمامه انثدح ميهاربإ نب ب ملسم انثّدح- 6

 مرحي ام ةعاضتلا نم مرحي « يل ٌلحَت ال :ةزمح ِتنب يف ةي ئيبنلا لاق» لاق امهنع هللا يضر
 ]01۰ : يف هفرط_ 7١756 ثيدحلا] . «ةعاضلا نم يخأ ٌةنبا يه 2 بشل لا نم

 ِتنب ةرْمَع نع ركب يبأ ِنب هللا دبع نع كلام انربخأ َفسوي ٌنب هللا دبع انئّدح- 5

 اهنأو « اهدنع ناك ةا يبنلا نأ اهنربخ :أ هك ينلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ٍندحرلا دبع

 . انالف هارأ ولا لوسر اي : ٌتلقف : ةشئاع تلاق « ةصفح تيب يف ُنِذأتسي ٍلُجر توص ثّعِوس

 :تلاق . كيب يف نذأتسي لج اذه هللا لوسر اي : ةشئاع تلاقف - ةعاضّرلا نم ةصفح معل

 ًايَح ٌنالف ناك ول :ٌةشئاع تلاقف . ةعاضرلا ّنم ةصفح بعل « ًانالف ُةارَأ : الك هللا لوسر لاقف

 اهنم مرحي ةعاضدلا نإ « معن : هلك هللا لوسر لاقف « يلع لخد - ةعاضرلا نم اهّمعل

 .[10099 ۰ ۳۱۰۵ : يف هافرط_- 55557 ثيدحلا] . «(ةدالولا نم مرْحَي ام

 نا ءاثغشلا يبأ ِنب تعشأ نع نايفس انربخأ ٍريثك نب دمحم انثّدح - 4۷

 ةشئاع اي : لاقف لر يدنعو ل يتلا لحد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ورسم

 106 امنإف « ّنكئاوخإ نَم َنْرُظنا ةشئاع اي :لاق ٍةعاضولا ّنم يخأ :تلق ؟اذه
 01١17[. : يف هفرط_ 77537 ثيدحلا] . َنايفُس نع يدهم نبا ةعبات «ةعاجملا

 ينازلاو قراسلاو ِفِذاقلا ةداهش باب-۸

  أوبات نيا ال الر © شيقل ْمُه كو 0 هددت مل واب الو : لجو رع هللا لوقو

 :لاقو مهباتتسا مث « ةريغملا ٍفْذَقب اعِفانو بعم َنب لْبشو ةركب ابأ ٌرمع َدَلَجو ٤ - ١[ :رونلا]

 نس وُواطو ريج نب ٌةيعسو زيزعلا دبع نب معو َةبتُع نب هللا دبع ةزاجأو هتداهش تليق بات نم

 .ةرق نب ٌةيواعُمو ٌحيَرُشو راثد نب ٌبراحُمو يرهلاو ةمركعو ئيبعشلاو ٌدهاجُمو

 هتداهش ثق هڳر رقغتساف هلوق نع ُفِذاقلا مج اذإ ةنيدملاب اندنع ٌرمألا : دانّزلا وبأ لاقو
 .ةثداهش ْتَلبقو َدِلُج ُهّسْفن بذكأ اذإ : ةداتقو ٌميبعَّشلا لاقو
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E 7 5 ٌةاياضقف دودحملا يضقتسا نإو « ةتداهش تزاج َنَيعأ مث ٌدبعلا دلج اذإ : ٌيروثلا لاقو 

 . ةزئاج

 ر ريغب ٌحاكن زوجي ال :لاق مث .بات نإو ٍفذاقلا ةداهش زوجت ال : سانلا ضعب لاقو

 ةداهش ٌراجأو .زُجَي مل نيدبع 8 جّوزت نإو « زاج نيدودحم ةداهشب جّوزت نإف « نيّدهاش
 ينازلا اب ئبنلا ىفت دقو :ةقياوت فرعت فك .ناضمر لاله ةيؤرل ٍةمألاو ٍدبعلاو دودحملا

 . ةليل ٌنوسمخ ىضَم ىتح هيَبحاصو ِكلام نب بعك مالك نع يب ئبنلا ى هنو « ةنس

 . سنوي نع بهَو نبا ينثّدح :لاق ليعامسإ انثّدح -

 يف ْثَقَرَس ًةأرما نأ ريبڙلا نب ءورُع ينربخأ باهش نبا نع سنوي ينئّدح : ثلا ناقو
0 0 

 اهتبوت تنسف: ةنكت ةشئاع تلاق . اهدي ْتَعِطْقف اهب َرمأ م * قلك هل هنا كويبر اهب ينام حفلا ورم

 . ذالك هلا لوسر ىلإ اهتجاح عفرأف كلذ دعب يتأت تناكو « ْتَجّرزتو
 Ac] تال VAY» » 5904 لالالا" » ۳۷۲ ‹ ۳٤۷0 : يف هفارطأ ١714 ثيدحلا]

 نب هللا ٍديِبُع نع باهش نبا نع ليَمُع نع ٹيللا انّنّدح ريکُب نب ىبحي انثدح - 64
 ٍدلَجِب ْنصْخُي ملو ىنز نميف َرمأ هنأ لكلا لوسر نع» هنع هللا يضر ٍدلاخ نب يز نع وللا دبع
 17١4[. :ثيدحلا رظنا] . «ماع بيرغتو هئم

 َدهشأ اذإ روج ةداهش ىلع ُدهْشَي ال باب 4

 نع يبعشلا نع ميلا َناَيَح وبأ انّربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثدح 5 ۹

GEا ا  

 :لاق . . معن : ن :لاق ؟ةاوس ُدَلَو َكلأ : لاق . ا ب ES هنا نإ لاقف
 . «روُج ىلع ينذهشُت ال :لاق هارأف

 .[۲0۸۷ 27085 :ثيدحلا رظنا] . (روّج ىلع ٌدّهشأ ال١ : بعسل نع زيَرُح وبأ لاقو

 :لاق ٍبرضُم َّنب َمَدْهَر ٌتعمس لاق َةرمَج وبأ انّثّدح ٌةبعش اننَدح مدآ انثّدح 556١

n : 0 ss0  

 نورذنيو < ود الو نوذهْشَيو ٤ نونمتؤ و نونوخي ر اموق مكس َّنِإ ير
 .[5190 + 7506٠ ۰ 1٤۲۸ : يف هفارطأ_١570 ثيدحلا] . (نّمَّسلا مهيف ُرَهظَيو « نوفي الو



 0 تاداهشلا باتك- ۲

 21000 0 ا 0000009 10۲

 O يما ناك a ع

 561١ 1٤۲۹ « ٦٦١۸[. :يف هفارطأ_ ١761 ثيدحلا] . (دهعلاو ةداهشلا

 ٠ دوژل تودهشی ال لاو » :ٌلجو نع نا لوق « روُرلا ٍةداهش يف ٌليق ام باب- «
 ام ا ماء إب هن نسر دلا اولفگک الو ل ةداهشلا نامتو

 .ةداهشلاب مكتنسلا اوُؤُنَت

 اتد الاق ميهاربإ نب كلملا دبعو ٍريرَج نب َبهَو َعِمَّس رينُم نب هللا دبع انثّدح - ”؟

 رئابكلا نع ال يبنلا لثس» : لاق هنع هللا يضر نا نع سنأ نب ركب بأ نب ولا ٍديَبُع نع ٌةبعش
 دغ ةعّيات .«روزلا ةداهشوب 6 نمفتلا لتقو « نيدلاولا قوقعو ا ُكارشإلا : لاق

 1۸۷١[. « ۹۷۷ : يف هافرط_ 7767 ثيدحلا] . ةبعش نع دمَّصلا دبعو ڙهَبو رماع وبأو

 نب نمحرلا ٍدبع نع ٌيريَرُجلا انثدح ٍلّضفُملا نب رشي انّثَّدح ٌدَّدسُم انثّدح - 4
 0 رئابكلا ربكأب نأ الأ : ل5 ئيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر هببأ نع ًةركب يبأ

 :- لاقف ًاكَتُم ناكو َسّلَجو  نيدلاولا ٌقوقعو « للاب كارشإلا :لاق . و

 e . تكس هَل :انلق ىتح اهُرركُي لاز امف :لاق .رورلا لوقو

 .[19419 0۹۷٦ ۹۲۷۲ ۰٩۲۷٤ :يف هفارطأ_ ١104 ثيدحلا] . . . نمحرلا دبع انّنَّدح ٌيِريَرجلا انثَّدح

 .هريغو ٍنيذأتلا يف هلوبقو هتعّيابُمو هحاكنإو هحاكنو هرمأو ئمعألا ةداهش باب ١

 تاوصألاب ُفَرعُي امو

 ةثداهش زوجت : ئبعشلا لاقو .ءاطعو ٌُيِرهُزلاو َنيريس ُنباو ٌنسحلاو مساق ُتداهش ّراجأو
 َدهش ول سابع نبا تيأرأ : ُيرهّزلا لاقو . هيف زوجت ءيش بر : مكحلا لاقو . القاع ناك اذإ

 نع لاسو .رطفأ ُسمشلا ِتَباغ اذإ « اجر ُتَعِبَي سابع نبا ناكو ؟هُدُرَت تنكأ ةداهش ىلع
 تفرعف ةشئاع ىلع ُتْنَداتسا : راسي نب ناميلس لاقو . ٍنيتَعكَر ىلص علَط هل ليق اذإف رجفلا

 بدنُج نب ٌةرُمَس زاجأو .ءيش َكيلع يقب ام كولمم َكَّنإف ْلُخْدا ؟ناميلس :تلاق « يتوص
 ۰ ۰ ةبقتنم ة ةبقتنُم ةأرما ةداهش

 ل و را بما لا رول نيب سا كج را 0 5 مر وع ١ رع رل ےک ۾ و ا



 تاداهشلا باتك- ۲ 55

 دقل « هللا همحَر : لاقف دجسملا يف أرقي ٌدلجر لكي عئيبنلا عم س : تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع

 َدَّجِهَت» ةشئاع نع هللا دبع نب ُداَبَع دازو «اذكو اذك ةروُس نم َنهّتْطَقْسَأ ًةيآ اذكو اذك ينَرَكْذأ

 ؟اذه داّبع ٌتوصأ « ةشئاع اي :لاقف دجسملا يف يلصُي داّبع ٌتوص عيسف < يتيټ يف ڀڳ ئبنلا

 .[0"171 « 5047 « ۵۰۳۸ « ۵۰۳۷ : يف هفارطأ 5١704 ثيدحلا] . «ًاداع حَحَرا هللا :لاق . معن : تلق

 نع باهش نبا انربخأ ةملَس يبأ نب زيزعلا دبع انئّدح ليعامسإ نب كلام انثدح-5

 ُنَذَوُي الالب َّنإ» : لَك ئبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع للا دبع نب ملاس

 ناكو «موتكم ّمأ نبا  َناذأ اوعمست ىتح :لاق وأ دو شح اويوشاو اولكف 1

 . تخص : سانلا هل ل وقي یتح ذوي ال یمعآ الجر موتکم ّمأ نبا

 4A] #5 تل ال ا

Y۷نب هللا بع نع بوټ انئّدح نادرو نب متاح ا يحي نب دايز انثذح  

 يل لاقف « ٌةيبقأ كب ئبنلا ىلع ُتَمِدق» : لاق امهنع هللا يضرَةمَرْخَم نب ٍرَوْسِملا نع ةكياُم يبأ

 ٌفرعف « ملكتف بابلا ىلع يبأ ماقف . ًائيش اهنم اتيطعُب نأ ئسَع هيلإ انب قلنا : ةمرخم يبأ

 « كل اذه تاب : لوقي وهو ةتساحم هيرب وهو ابق ةعمو لب ئوبنلا جرح « ُهَوّص كي ئبلا
 ۲٠۹۹[. :ثيدحلا رظنا] . «كل اذه ثأبخ

 :ئلاعت هلوقو « ٍءاسنلا ةداهش باب- ١

 18١[ :ةرقبلا] ناكاو لمَ نجر انوي مل نو »

 ايِع نع يز ينربخأ :لاق ٍرفعَج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ نبا انثذح- 8

 0 hl لاق هنأ ب يبنلا نع هنع هللا يضر ّيردُخلا ٍديعس يبأ نع ولا دبع

 .«اهلقع ناصقن نم كلذف : لاق .اىلَب : َنلق ؟لجرلا ةداهش فصن

 ]1401۲ 27١5 :ثيدحلا رظنا]

 ديبعلاو ِءامإلا ةداهش باب ١

 و .ئفوأ نب ةرارزو ٌحيَرْش هزاجأو . ًالدع ناك اذإ ةزئاج ٍدبعلا ةداهش :ٌنسنأ لاقو

 لاقو . هفاتلا ء ءيشلا يف ميهاربإو نسحلا ةزاجأو .هديسل دبعلا آلإ ةزئاج هتداهش : نر

 ام ودع رش كلك : ٌحيَرش

 >0 a ع ر2 ±
 . ح .ثراحلا نب ةبقَع نع ةكيلُم يبأ نبا نع جيرج نبا نع مصاع وبأ انئدح- ۹



 1۷ تاداهشلا باتك - ۲

 : لاق ةكيلُم يبأ نبا ثعمس : لاق ٍجيَرُج ٍنبا نع ٍديعس نب 'ىبحي انّدح وللا دبع نب يلع انئّدحو

 ةمأ تاج لاق « باهإ يبأ َتنب ىيحي ّمأ َجّورَت هنأ هنم ةتعمس وأ ثراحلا نب ٌةبقُع ينثّدح

 ُتركذف ُتيَكَتتف :لاق « ينع ضّرعأف يب ئبنلل كلذ ٌثركذف . اكتشاف“ و

 ا ا ا اوا دقو کو لاك

 .[5510 ۲۰٣۲ « ۸۸ : ثيدحلا رظنا]

 ل واللا

 تفيكو : 0 ا ا

 .[15047740 07007 ۰۸۸ :ثيدحلا رظنا] . هّرحن وأ . كنع اهَعَد ؟ليق دقو

 ًاضعب ٌنهضعب ِءاسنلا ٍليدعت باب 6

 نب حيف اننّدح - ٌدمحأ ةّضعب ينمّهفأو - دواد نب َناميِلُس عيبّرلا وبأ انئّدح -_ 1

 صاقو نب ةمقلَعو ٍبّيسملا نب ٍديعسو ٍريَبَرلا نب ةورع نع ّيرهرلا باهش نبا نع َناميلس
 لأ اهل لاق نيج ءال يبنلا جوز اهنع هلا يضر ًةشئاع نع ةبتع نب هلا دبع نب لا يبو يثيللا

 اىعوأ مهضعبو - اهئيدَح نم ًةفئاط ينثّدح مهّلكو : ُيرِهُّزلا لاق . هنم هللا اهأَرِبف اولاق ام كفإلا

 نع ينثّدح يذلا ثيدحلا مهنم ٍدحاو لك نع ُتيَعو دقو  ًاصاصتقا هل ثبثأو ضعب نم

 دارأ اذإ ا5 هلا وسر ناك» :تلاق ةشئاع نأ ارم .ًاضعب قصب مهثيدَح ضعبو « ةشئاع
 ٍةازَغ يف انتيب ٌعَرقأف . .هعم اهب جرخأ اهُمِهَّس جرخ َنهَتياف ٠ هجاوزأ َنيِب عرق ًارفَس جْرْخَي نأ

 .هيف ُّرنَأو جدوَه يف لمح انأف « باَجحلا لأ ام دعب هعم ٌتجرخف يمهَس جرخف اهازغ

 « ٍليِحّرلاب هليل َنذآ ةنيدملا نم اونو َلَفقو كلت هوز نم كولا وسر غرف اذإ ىتح انرسف

 ىلإ ُتلبقأ ينأش تيضق اًملف < « شيجلا ُتزّواج ىّتح ُتيّشمف ٍليحرلاب اوُنذآ َّنيح ُتمُقَف

 . يدقع ٌتسمتلاف ُتعَجِرف « عطقنا دق رافظأ عرج نم يل ٌدقِعاذإف « يِردَص ُتْممّلف لولا

 تنك يذلا يريعب ىلع هوُلَحرف يجو اولمتحاف يل َنولَحري َنيذلا َلبقأف .هؤاغتبا ينّسبحف
 امنإو « ٌمحللا ّن َنْهَّشْفَي ملو نفعي مل فاف هاذ ذإ ٌءاسنلا ناكو « هيف ينأ ٌنوبسحي مهو ٌُبكرأ

 ةيراج ٌثنكو « هولمتحاف جدوهلا َلَقِْثٌةوعفَر َنيح ٌموقلا ركنتسي ملف « ماعطلا َّنم َةقْلُعلا َنلُكأي
 مهّلْزنَم تثجف « شيجلا رمتسا ام دعب يدقع ٌتدجوف ؛ اوراسو لمجلا اوثعبف « سلا ةثيدج
 انأ انيبف . ئلإ دوعجريف يننودقفيس مهنأ تنظف هب تنك يذلا يلزنم ُتمَمأف « دحأ هيف سيلو
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 ِءارو نم يِناوُكَّذلا مث عيملشلا لّطعُملا نب ُناوُفَص ناكو « ٌتمِيف َيانيَع ينتبلغ ةسلاج

 « باجحلا لبق يناري ناكو « يناتأف « مئان ٍناسنإ اوس ىأرف « يلزنم دنع َحبصأف ٠ شيجلا

 ىّتح ةلحارلا يب ُدوَقَي قلطناف « اهّثبكرف اهدي :ىطّوف هتلحار انآ ىّتح هعاجزتساب ٌتظقيتساف

 َكفإلا ىَلوَت يذلا باكو . كلّه نم َكَلِهف < « ةريهظلا ٍرحن يف َنيِسرعُم اولن ام دعب شيجلا انيّتأ

 لوق نم َنوضيفُي سانلاو « ًارهش اهب ٌتيكتشاف ةنيدملا انمدقف .َلولَس نبا َيَبأ نب هلا دبع

 ةنم ىَرأ تنك يذلا فطللا كَ يبنلا ّنم ئرأ ال ينأ يعّجَو يف ينثيرّيو ٠ كفإلا باحصأ

 « ْتْهَقَت ىَتح كلذ نم ءيشب ُرُعشأ ال ؟مُكيت فيك : ل وقي مث مّلسُيف لخدي امنإ « نضرمأ َنيح

 دخن نأ لبق َكلذو « ليل ىلإ ليل الإ رخن ال « انزيم عصانملا لبق يعش أو انآ ُتجرخف

 حطشم ٌمأو انأ ثلبقأف . هزل ىفوأ ةيربلا يف لوألا ٍبَرَعْلا رمأ انزمأو « انتويب نم بيرق فيلا

 « تلق ام نشب :اهل ُتلقف .ٌحَطسم َسِصّب :ثلاقف اهطرم يف ُثرثَعف ١ يشم مهر يبأ ُتنب

 « ِكفإلا ٍلهأ ٍلوقب ينتربخأف ؟اولاق ام يعمست ملأ « ُهاَنَم اي : تلاقف ؟اردَب هش الجر نجس

 فيك :لاقف ملسف ةا هللا لوسر َيلع لخد يتيب ىلإ ٌتعَّجر اًملف . يضرَم ىلع ًاضرم ٌثذَدزاف

 َنذأف - امهلبق نم ربخلا َنقيتسأ نأ ُديرأ ٍذَيح انأو : تلاق - ّيوَبأ ىلإ يل ْنَّذئا : ثلقف ؟مكيت

 ينّوَه « ٌةينُب اي : تلاقف ؟ئسانلا هب ثّدحتي ام : : يمأل ُتلّقف « ّيَوَبَأ ُثيتأف « كولا لوسر يل

 نکا الإ: ئارَض اهلو اهب لُجر دنع ٌةئيضو طق ٌةأرما تناك امّلقل هللا وف « ّنأشلا كرفت ىلع

 ٌتحبصأ ىّتح َةليللا كلت كبف : تلاق ؟اذهب نس انلا ثّدحتَي دقلو « هللا ناحبس : ٌتلقف . .اهيلع

 بلاط يبا نب لعالم الإ لور عدن ا م . موب لجأ الو عمد يل اقري ال

 يذلاب هيلع راشأف ٌةماسأ امأف « هلهأ يقارف يف امهُريشتسَي 5 : يحولا َتَلتسا َنيح يز َّنب ةماسأو

 امأو . e ةمانسأ لاقل درا مه وق هني

 لسو « ٌريثك اهاوس ٌءاسنلاو « كيلع هللا ٍقْيضُي خب مل هللا لوسر اي :لاقف بلاط يبأ نب يلع

 تلاقف ؟ِكِئيرَيائيش اهيف ٍتيأر له ةرير ای : : لاقف ةريرب كولا وسر اعف َكقُدْصَت ةيراجلا

 ٌةفيدح ٌةيراج اهنأ نم رثكأ طق اهيلع ةصوغأ ًارمأ اهنم ثيأر نإ « قحلاب َكثعَب يذلاو ال :ة ر

 نم َرذعتساف هموي نم ي ثلا لوسر ماقف .هلكأتف ْنِجادلا يتأتف نيجعلا نع مانت نسلا

 ١ يلهأ يف : ةاذأ يتغلب لجر نم يِنٌرّذعَي نم : لكي للا لوسر لاقف « َلولَس نبا يبا نب هللا دبع

 اک و وک ل لغ اماكن ورعد دقو ا قلها ىلع ثمل امدللا دوف

 نإ هس لد دعا انا او هلأ لوسر اب لاه داف قب اقف عع لإ اها ىلع لدي

 ماقف . كّرمأ هيف انلعفف انترمأ جَّرْزخلا َنم انناوخإ نم ناك نإو « هّقنع انْيَرْض سوألا نم ناك
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 - ٌةيمحلا ُهئلَمَثحا ٍنكلو « احلاص الجر كلذ لبق ناكو - جَرزُخلا ديس وهو ةدابع نب دعس

 : لاقف ريّضحلا نب ُديَسُأ ٌماقف . كلذ 'ىلع ُرِدَعَت الو ُهلُثقت ال هللاو « هللا ُدْمَعل َتبذك :لاقف

 ُسوألا ناّيحلا راثف .َنيقفانملا نع ٌلداجُت قفانُم كّنإف « ُهّنلتقنل هللا < هللا ٌرمعل َتبذک

 . تكسو اوتكس ىتح مهّضفخف لزنف . ربنملا ىلع ةي هللا لوسرو .اوُمَه ىتح ّجَرْزَحلاو
 ًامويو يلي تيب دقو ياو يدنع َحبصأف « موب لجتكأ الو « عمد يلقي ال يموي تيك
 ةأرما ٍتنّدأتسا ذإ يكبأ انأو يدنع ٍناسلاج امه انيبف :تلاق .يدبك ٌقلاف ةاكلا ذأ طاح

 َسلجف ال هللا لوسر لخد ذإ كلذك نحن انيبف « يعم يكبت ثسلَجف اهل ُتْنذأف راصنألا ّنم

 ا ا ل ل ا
 ِكُئرَبْيَسف ةئيرب تنك نإف « اذكو اذك كنع ينَّلَب هنإف ةشئاع اي : لاق مث ڈ دهشتف : تلاق .

 ان مقاول فرع اذإ ةبعلا إف « هيلإ يبو هلل يرفغتساف يندب تملأ تدك ناو هلا

 تلقو « ًةرطق ُهنم ٌنمحُأ ام ىتح يعمد صلق هتلاقم كي ل هللا لوسر ضف الخ هيلع هللا بات

 : يّمأل تلقف . ل4 هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ال هللاو : لاق . لب هللا لوسر ينع ْبِجأ :يبأل

 انأو :تلاق . وألا لوسرل لوقآ ام يردأ اموثلاو : تلاق .لاق اميف لكل هللا لوسر ينع يبيجأ

 اذ متعمس كلا تدلع نفل هقاو يإ ٌتلقف « نآرقلا نم اا الإ لا د اج

 ينأ ٌملعي هللاو - قرم نإ مكل تلق نإو « هب متقّدصو مكيفنأ يف ٌرقوو ُسانلا هب ُثّدحتي

 هللاو . يئقّدِصُمل - ةئيرب ينأ ملعي للا - رمأب مكل ٌتفرتعا نئلو .كلذب يننوقّدصُت ال - ةئيرب

 مث . © َنوُفِصن ام لع اعمل لو ليج بصف # :لاق ذإ فسوي اب الإ ام مكلو يل ُدِجأ ام

 . ًايحَو ينأش يف لزب نأ ُتْنَدَظ ام هللاو ْنكلو . هللا يتَرَبُي نأ وجرأ انأو يشارف ىلع تلّوحت

 ىَرَي نأ وجرأ تنك يئکلو « يرمأ يف ٍنآرقلاب ملكني نأ نم يسْفن يف ُرّمحأ انألو
 ىتح ِتيبلا لهأ نم ٌدحأ جرخ الو ُهَسِلِجَم م مار ام وللا وف « ير ايؤُو مونلا يف كولا لوسر

MEE ELÎٍِقّرعلا نم ٍنامجحلا لثم ُهنم  

 لاق نأ اهب مّلكت ٍةملك َلَّوأ ناکف كحضي وهو يللا ِلوسر نع َيَرُس الف . تاش موي يف

 :ٌتلقف . لَو هللا لوسر ىلإ يموق : يمأ يل تاق“ هللا كَأَوِب دقف « هللا يدّمحا ةشئاع اي 1

 ا 2ع ِكنإلاب وُمآَج سرلا نإ # : ىلاعت هللا َلّرنأف . هل هللا الإ دَمحأ الو <« هيلإ موقأ ال هللاو ال

 هنع هللا يضر قيّدصلا ركب وبأ لاق يتءارب يف اذه هللا لَن اًملف . ١١-۲٠[ :رونلا] تايآلا

 دعب ادبأ ءيشب حطسم ىلع فن الوللاو :- هنم هتبارقل ا ةئاثأ نب حطم ىلع قني ناكو -

 :هلوق ىلإ ارث ن أ ةَ کم ضل وأ تأ الو » : ىلاعت هللا َلّرنأف « ةشئاعل لاق نأ
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 ىلإ عَّجرف « يللا رفعي نأ ٌتِحَأل ينإ « لاو اىلَب : ركب وبأ لاقف [۲۲ :رونلا] مَ وع

 « يرمأ نع شحَج َتنب َبنيز َلأسَي كي هللا لوسر ناكو .هيلع يرجي ناك يذلا حطسم

 لاو « يرّصَبو يعمّس يمحأ « هللا لوسر اي : تلاقف ؟تيأر ام ؟تملع ام ٌبنيز اي :لاقف

 :لاق .«عّولاب لا اهمّصعف « ينيماسُت تناك يتلا يهو :تلاق .ًاريخ الإ اهيلع ثملع ام
 نع يلف اننَّدحو : :لاق . هلثم ريبَرلا نب هللا ٍدبعو ةشئاع نع َةورُع نب ماشه نع حلف اننَدحو

 . هلثم ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نع ٍديعس نب ىيحيو ٍنّمحرلا ٍدبع يبأ نب ةعيبر
 .[؟ 5319 « 7098 : ثيدحلا رظنا]

 ُءافك الجر لجر ىكَر اذإ باب- 15
 . ينمهّتي هنأك « ًاسؤُبأ ُديَوُعلا ىسَع :لاق ٌرمع ينآر اًملف ًاذوبنَم تدجَو : ةليمج وبأ لاقو

 . هتقفن انيلعو بهذا « كلذك :لاق . حلاص ٌلجر هنإ : يفيرع لاق

 نع ادا دل انوع باهّولا دبع اخ مالس نب دمحم ينثدح 5 ۲

 كلو لاقف « يك يبنلا دنع لجر ىلع لجر ىنث ل: لاق هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا بع

 :لاق مث .(ارارم) كبحاص قنع تعطق < ٌكبحاص نع ٌتعطق

 نإ ؟اذكو اذك ةبسحأ .أ أ ثلا ىلع يكزأ الو . هئيسح هللاو . ًانالف بسحأ :لُقَيلف ةلاحم ال

 .[11517 0 7071 : يف هافرط_7777 ثيدحلا] . «هنم كلذ ملعب ناك

 مّلعي ام ْلَقيْلو , حدملا يف بانطإلا َّنم ُهَركَي ام باب ۷

 نع وللا دبع نب ُديَرُب يتَدح ةايركز نب ليعامسإ اندح ٍحاَبَص نب دمحم انئّدح - 11۳

 يف هيرطُيو ٍلُجر ىلع ينشب اجر لب ئبنلا حمس» : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ةدرُب يبأ
 ٠٠ u] : يف هفرط ۲٠١۳ ثيدخلا] . «لُجرلا َرِهَْظ- متعطق وأ - متكلهأ : لاقف هحدم

 مهتداهشو ٍنايبصلا غولي باب

 : ةريغُم لاقو . ]0۹ :رونلا] (اذزنكشإق مالا مكي لدل لدفطألا غلب الو : ىلاعت هللا لوقو

 نم نسیب لَو » : لجو رع هلوقل ضيحلا ىلإ ءاسنلا غ غولُبو . ةنس ةرشع يتنث نبا انأو ثملتحا
 اأ ]€ : قالطلا] 4 3: هلوق ىلإ € پاس نب ٍضيِحَمْل

 : ةنس يرشعو ىدحإ تنب ةد ال ةزاج تک رذآ

 عفان ينثَّدح : لاق هللا ٌديَبَع ينثّدح EE انثّدح ديعس نب هللا دیَبَع انثدح--٤
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 ةرشع عبرأ نبا وهو ٍدحأ موي ُهَضَرع ءاي هلا لوسر نأ» امهنع هللا يضر َرمع نبا ينئّدح : لاق 7 1 م نا هلا < 3 0 . ر مک 2 .٠

 ثمِدقف : عفان لاق .«ينزاجأف ةرشع سم ُنِبا انأو ٍقَدنخلا موي ينضرع مث « ينزجُي ملف ةنس

 « ريبكلاو ٍريغصلا َنيِب حل اذه نإ :لاقف ثيدحلا ٌةتثدحف ةفيلخ وهو زيزعلا بع نب رمع ىلع

 .[4 0917 : يف هفرط_1774 ثيدحلا] . ةرشع سمح غلب نمل اوضرفَي نأ ِهلاِّمَع ىلإ بتكو

 راسي نب ءاطع نع ٍميِلُس نب ُناوْفَص انئَدح ٌنايفس انَنَدح هللا دبع نب يلع انثّدح - "كه

 لك ىلع ٌبجاو ةعمُجلا موي لسغا : لاق الإ يبنلا هب غلبي هنع هللا يضر ٌيِردُحلا ٍديعس يبأ نع

 ۸۹٩[. ۸۸۰ ۰ ۸۷۹ , ۸0۸ :ثيدحلا رظنا] . (ملتحم

 ٍنيميلا لبق ؟ةنيب َكل له :ّيعّدملا مكاحلا لاؤس باب-۹

 للا ٍدبع نع يتيقش نع شمعألا نع ةيواعُم وبأ انربخأ دمحم انثّدح - 757-75
 اهب عطتقُيل جاف اهيف وهو - نيمي ىلع َففلَح نّم» : هك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 ناك ءللاو حیف : : سيق نب ُتَعشألا لاقف :لاق .نابضغ هيلع وهو هللا يقل ملسُم ءىرما لام

 يل لاقف < للي ىنا ىلإ ُهُيمّدقف َّدَقف ةقف يندحمتف نضرأ وهيا نم لج نيو يني ناك « كلذ

 : تلق : لاق . فلحا : ٌيدوهيلل لاقف :لاق .ال :ٌتلق :لاق ب : ایک هللا لوسر

 هلا دمع توري يذلا تإ 8 :ىلاعت هللا َلَّرنأف :لاق . م
 VV] : نارمع لآ] ةيآلا رخآ ىلإ 4كم منيو

 ٍدودُحلاو ٍلاومألا يف هيلع ئعّدملا ىلع ٍنيِمّيلا باب- ٠

 ينملك َةمْدْتُش نبا نع ُنايِفُس انّتَدَح :ٌُةبيَتَق لاقو .«هئيمَي وأ كادهاش» :ِلكي ئبنلا لاقو
 ني تاھا # : ىلاعت هللا لاق : تلقف « يعّدملا نيمّيو ٍدهاشلا ةداهش يف دانرلا ونبأ

 رَ ٠ اکر ی نأ والا م وز یکی ناک آرا رق نکی اکی مل نک مکی
 امف يعّدملا نيميو ٍدهاش ةداهشب ىفتكُي ناك اذإ : تلق .[۲ : ةرقبلا] ىلا اَمُهسَدَحِ

 . ؟ىّرخألا هذه ركذب عتصَي ناک ام < ئرخألا امهاذحإ ركذت نأ جاتحي

 .[1515 237115 ۲۳۰۲ :ثيدحلا رظنا][755757 : ثيدحلا]

 ثيدحلا رظنا][۷٦۲۹ : ثيدحلا] : ۲۳۲٣۷ « ۲٤۲۱۷ ۰ ۲٠١۱٦[.

 سابع ُنبا َبتك» :لاق ةكيلُم يبأ نبا نع َرمُع نب عفان انثّدح ميعُت وبأ انثذح -4
 .[1014 :ثيدحلا رظنا] . «هيلع ىعَّدذملا ىلع نيميلاب 'ئضق يب يبنلا نإ : ئلإ امهنع هللا يضر
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  - Ve TIAلاق ٍلئاو يبأ نع روصنم نع ڙيرَج انٿَدح ةبيش يبأ نب نامثع انثڌح :
 هلا َلّرنأ مث « ُنابضغ هيلع وهو هل هللا يقل الام اهب ٌقحتسي نيمي ىلع َفلح نم : هللا دبع لاق

VY : اغا يا ع ب 4 مصب ولأ دَ ةت بدأ 9إ  : كلذ َقيدصت 

 :لاقف « لاق امبٌُه ةانئّدحف ؟نمحرلا دبع وبأ مكد ام : لاقف انيلإ جرح سيق ّنب ٌثَعشألا نإ

 كولا لوسر ىلإ انمصتخاف « ٍءيش يف ٌةموصُخ لُجر َنيبو ينيب ناك « تَن يفَل ءَقدَص

 ىلع َفلَح ْنَم : كي ئبنلا لاقف . لات الو فلي اذإ نإ : هل ٌتلقف . هيمي وأ كادهاش : لاقف
 للى ع

 م . كلذ قيدصت هللا لّرنأف . ٌنابضغ هيلع وهو هللا يقل - جاف اهيف وهو - الام اهب قحتسي نیم

 . «ةيآلا هذه ًأَرتقا

 ۲۲۱١۹ ۰ ۲٣۱٣ ١ ۲٣١١[. 5705 :ثيدحلا رظنا] ]۲۹۹۹ : ثیدحلا]

 ۲۳٣۷ . ۲۲٢۱۷ ۲ ۲٣۱۹ . ۲٣۹۷[. : ثيدحلا رظنا][۲۹۷ ۰ : ثيدحلا]

 ةنّيبلا بّلطل قلطنيو ةنّيَبلا سِمتلَي نأ ةلف فذق وأ ئعّدا اذإ باب- ١

 سابع نبا ِنع ةمركع نع ماشه نع ّيِدَع يبأ نبا انّدح راَشَب نب دمحم انئّدح - ۲۹۷۱

 لاقف « َءامحّس . نب كيرّسب كب ئبنلا دنع ُهّتأرما ٌفذق هي ةّيمأ َنب لاله َّنأ» امهنع هللا يضر

 الجر هتأرما ىلع اندحأ ائأر اذإ « هللا لوسر اي : لاقف ٠ كرهَظ يف ٌدَح وأ « ةتّيبلا : 5 ينلا

 .«ناعللا ٌتيِدَح َركّذف . كرهظ يف ّدَح آلإو ُةنّيبلا : لوقي لعجف ؟ةنيبلا سولي قلطني

 oV VEY] : يف هافرط ۲٠۷١ ثيدحلا]

 رصقلا دعب نيميلا باب- ۲

VYحلاص يبأ نع شمعألا نع ٍديمحلا ٍدبع نب ُريِرَج انئَّدح هللا دبع ُنب مولع انثّدح -  

 مهيلإ رظنَي الو هللا ْمهُملكُي ال ةثالث» : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 عاب لجرو . ليبّسلا نبا ةنم ُعّنمي يتيرطب ٍءام ٍلضف ىلع ٌلُجر : ميلأ ٌباذع مهلو مهيّكَرُي الو

 ٍةعلسي الجر ٌمَواس ٌلجرو . هل فَي مل الإو هل 'ئَفَو ُديرُي امًاطعأ نإف « اینّدلل الإ هُعيابُي ال الجر
 .[1774.: ۲۳۰۸ :ثيدحلا رظنا] . «اهذخأف اذكو اذك اهب يطغأ دقل هللاب فلَحف رصعلا دعب

 ىلإ عضوم نم ٌفَرصُي الو  ُنيِمّيلا هيلع ْتّبِحَو امُثيَح هيلع ئعّدملا ٌفِلَحي باب - ۳
 ٠ يينملا ىلع ٍتباث نب ٍديز ىلع نيميلاب ٌناورَم ئضق .هريغ

 ناورم لعجف « ٍربنِملا ىلع َفِلحي نأ ئبأو « ُفلحي ٌديز لعجف « يناكم هل ُفِلحأ :لاقف
 سمس ودع

 3 ناكم نود ًاناكم ّيصخَي ملو «ُهنيِمَي وأ كادهاشا : دال ئبنلا لاقو هنم ٌبجعي
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۷Yنع ٍلئاو يبأ نع شمعألا نع ٍدحاولا دبع انثّدح ليعامسإ نب ىسوُم انئّدح  

 رهو هل يّ الام اهب حلعقيل نيمي ىلع لع نما لاق ةا يبنلا نع هنع هلا يضر ٍدوعسَم نبا

 ۲۳٣۲ (۲٤۱٦ ۲٣۱١ ۰ ۲٣٦٦ ۰ ۲٣۹۹[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . (ٌنابضغ هيلع

 نيميلا يف ٌموق ٌَعَراست اذإ باب- ٤

Vfةريره يبأ نع ٍماَمَه نع ٌرمْعَم انربخأ ٍقاَزرلا دبع انئّدح رص نب ٌقاحسإ ينثّدح  

 نيميلا يف م ی نا ر ماف اوعرساف َنيميلا موق ىلع َضَرَع كو يبا نأ» هنع هللا يضر

 . «فِلحَب مهب

 نمک َقَلَح ل تھک ایک نونو داعي كتم ٤ نذل » :ىلاعت هللا لوق باب- ٥

 42يا ادع ربو هيك الو ةكيقلا موي ميل ر ظني الو ها مهملڪ ي او ةر کلا

 ليعامسإ وبأ ٌميهاربإ ينثّدح ماّوعلا انربخأ ٌنوراه نب ديزي انربخأ ٌقاحسإ ينثّدح 0

 دقل هللاب َفَلَحَف ةتعلس لُجر َماقأ» : لوقي امهنع هللا يضر ايفوأ يبأ َنيوألا دبع عبس ٌميِكَسكّسلا

 .[ا/ا/ : نارمع لآ] 4اًهيَِقاَنَمَن َمِهَمْيَأَوِهَلأ دعب ورم نذل # :ثَلرَتف . اهطعُي مل ام اهب يطغأ

 ۲٠۸۸[. :ٹیدحلا رظنا] . «نئاخ بر لآ شجانلا» :ئىفوأ يبأ نبا لاق ١

 نع َناميلس نع ًةبعش نع ٍرْفعَج نب دمحم انربخأ ٍدلاخ نب شپ انثّذح ۔ ٦-۲۹۷۷
 لام عطتفيل ابذاك نيمي ىلع َفلَح نم : e O ا ل

 : نآرقلا يف كلذ قيدصت لجو رع هللا كَرنأو . نابضغ هيلع وهو هللا يقل - هيخ هيخأ لاق وأ  ٍلجّولا
 ُثعشألا ينّيقلف . 42آ ب ادع 3: هلوق ىلإ ایک البلف اتمت امك همن هلآ دهم دقني يدل 6إ »

 . «ثلزَنَأ يف : لاق .اذكو اذك : تلق ؟مويلا هللا دبع مكّتَّدح ام : لاقف

 ]۲۹۷۳ ۲۹۹۹ ۲٦۹٦ ۰ ۲۵۱۰ 271415 ۲۳۰۲ :ثيدحلا رظنا][۲ ۹۷۲ : ثیدحلا]

 ثيدحلا رظنا][۲۹۷۷ : ثيدحلا] : ۲۳٣۷ ‹ ۲٤۱۷ ۰ ۲١۱٦ ۲٣۹۷ ۰ ۲۹۷۰[.

e ۲كوءاج مث :ّلجو َّنع هللا لوقو . 4 لاب نوم 9 را ٦ 

 لإ اتدرأ نِ لنا َوُِلَحي
AG اندران ۹ 5 

 لُجرو» هلك ٌيبنلا لاقو .هللاوو شاتو شاب :لاقي ؛اَِيِفوَتَو اًتسسحإ الإ اندرأ نإ هَ
- - 

5 

 هللا ريغب ٌفَلحُي الو .«رصقلا دعب ًايزاك اب َفَلَح

YAنع ِكلام نب ليهُس يبأ هّمع نع لام ينث لح: لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح  

 وه اذإف ي هلل | لوسر ىلإ لج ًءاج» : لوفي تع هللا يضر ا ديا نر ةحلط وس اا



 تاداهشلا باتك- ۲ ش 10٤

 يلع له : لاقف « ةليللاو مويلا يف تاولص نسمح : لب هلا لوسر لاقف « مالسإلا ٍنع ُهلأسُي

 يلع له : لاقف « ناضمَر رهش ٌمايِصو : ال هللا لوسر لاقف .َعّوْطَت نأ الإ ءال :لاق ؟ةريغ

 ؟هريغ ىلع له :لاق « ةاكزلا ةا هللا لوسر هل ركذو :لاق . َعّوَطَت نأ الإ ء ال :لاق ؟اهثيغ

 ا ل ML َعَوُطَت نأ الإ ءال :لاق
 ٠ .[1 5 :ثيدحلا رظنا] ٠ «قَّدَص نإ َحلفأ : كو هللا لوسر

 هنع هللا يضر هللا دبع نع عفان رک : لاق ةيِريَوُج اندح لیعامسإ نب ىسوم انثّدح _ ۹

 .(تْمْضَيِل وأ هللاب ْفِلحَيلَف ًافلاح ناك نّم» : لاق ةا ئبنلا نأ

 .[1548 534526537١8 2 ۳۸۳۲ : يف هفارطأ_ ۲۹۷۹ ثيدحلا]

 نم هتّجحب نحلا مكضعب ّلعَل» :ِلَي ٌيبنلا لاقو « نيميلا دعب ةنَّبلا ٌماقأ نم باب - ۷

 ةرجافلا ٍنيميلا نم ٌقحأ ةلداعلا ٌةنّيَبلا :ٌحيَرُشو ٌميهاربإو ٌسوؤاط لاقو .«ضعب
 رع ا نقر نا ةورع نيوانتم نع كالاج ع ملفت نيك عاجلا ل

 نحلا مكّضعب لعلو « لإ ٌنومصتخت مكنإ» لاق الك للا لوسر أ اهنع هللا يضر ةملس ا

 الف « رانلا َنم ةعطق هل عطقأ امنإف هلوقب ائيش هيخأ قحب هل ٌتيضق نمف ٠ ضعب نم هتجحب

 .[7104 :ثيدحلا رظنا] . «اهّذَخُأَي

 ُنسحلا ةَّلَعفو . دعّولا ٍزاجنإب ّرمأ نم باب

 كلذ َركّذو « دعّولاب عوشألا نبا قو درا م يومن بككلا يف رکو )

 :لاقف هل ًارهص ٌركذو ةي ئيبنلا ُتعمس» : ةمرخَم نب ُرَوسملا لاقو . ٍبَدْنُج نب ةرُمَس نع

 .«يل ىّقوف يندعو

 . عوشأ نبا ثيدحب ٌججتحي ميهاربإ نب قاحسإ ُثيأر :وللا دبعوبأ لاق

 نع باهش نبا نع حلاص نع ٍدعس نب ميهاربإ انئّدح ةزمح نب ٌميهاربإ ينئّدح _ ۸۱
 َّنأ نايس وبأ ينربخأ :لاق ٌةَربخأ امهنع هللا يضر ساع َنب هللا دبع نأ هللا دبع نب هللا ديب

 ءافولاو فافعلاو قدصلاو ةالصلاب ر راك ضيع رد كرا ةنامتقاوا :هل لاق لقّره

 ء[61 ا ا 0 2 ا

 ف تالت قالا هيل : لاق كيش 0

 . ["# :ثيدحلا رظنا] ٠ .«فلخأ َدَعَواذإو < ناخ َنْمّتتا اذإو ءابّذَك



 100 تاداهشلا باتك- ۲

 رانيد نب ورمع ينربخأ : لاق جيرج نبا نع ٌماشه انربخأ ئسوم ُنِب ميهاربإ انثّدح - "147
 ركب ابأ َءاج ةا يبنلا تام اًمل» : لاق مهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع عيلع نب ٍدمحم نع
 هل تناك وأ « نيد ب ئئبنلا ىلع هل ناك نم : ركب وبأ لاقف ٌييمرضحلا ¿ نيدالعلا لكك قو ناب

 اذكهو اذكهو اذكه ينيِطعُي نأ كي هللا لوسر ينَدَعو تلقف :ڙباج لاق .انتأّيَلف ٌةَدِع هلق
 . (ةئمسمخ هن ةئمسمخ مث ٍةَئمَسِمَخ يدي يف َّدَعف : :ةباج لاق ترام تول بذي طقبق -

[Yo c41 : [ثيدحلا رظنا 

 E ا ل ل وا

 ىّضق ِنيَلَجألا ّيأ : ةريحلا لهأ نم ٌيدوهي ينلأس» : لاق ٍرِمَبج نب ٍديعس نع سطفألا ملاس

 : لاقف سابع َنبا ٌتلأسف ٌثمدقف . الف برسل رع ىلع مقا يت ير 1١ تلق ؟ىسوم

 . «لعف لاق اذإ اي هل هللا لوسر نإ + امه طا وان رک ضف

 اهريغو ةداهشلا ٍنع ِكرّشلا لها ٌلَأسُي ال باب ۹

 اعا :  لجو رع هلوقل ضعب ىلع مهضعب للملا ٍلهأ ةداهش زوجت ال : ٌيبعشلا لاقو

 0 ةَّدَصَت ال» : لب يبنلا نع ةريره وبأ لاقو . ١٤[ :ةدئاملا] 4ةءاحضَقبْلاَو ةواَدعْلا مهتيب
 5 مو 4

 . «ةيآلا 4لا امو هلاباكما١  :اولوقو ٠ مهوبذكت الو باتكلا

 ةبثع نب هللا ِديَبع نع باهش نبا نع سنوي نع يللا انّثَّدح ٍريكُب نب د اىيحي انثدح - 6065

 باتكلا لهأ َنوُلأْسَت فيك « َنيملسملا َرْشعَم ايا : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع
 َّنأ هللا مكّتَدح دقو ؟ْبْشُي مل ُهَنوُؤرْقَ هت هللاب رابخألا ُثَدْحأ هي هين ىلع لز يذلا مكباتكو

 وي ورشی هلأ دنع َنِماَدَه » : اولاقف باتكلا مهيديأب اورّيغو هللا بك ام اولّدب باتكلا لأ

 طق الجر مهنم انيأر اموثلاو الو ؟مهتلءاسُم نع ملعلا ّنم مكءاج امب مكاهني الفأ الام امت
E E۷۳٦۳ « ۷٥۲۲ « ۷٥۲۳[. : يف هفارطأ 7546 ثيدحلا]  

 تالكشملا يف ةعدقلا 00

 لاهو: :[44 + نارمع لاا € ى ل ا قتلا توق د ١ ٠> لجو رع ةلوقو
 ءاّيركز اهلّمكف ةيرجلا َءايركز حلق ا ةيزجلا عم مالقألا ترجف اوعّرتقا : سابع نبا
 لاقو .نيموهُسَملا نم ١5١[ : تافاصلا] 4 َنيِضَحْنْمْلا َنِي َناَكَف# عرقأ € مكا # :هلوقو

 .«ُفِلحَي مهثأ : مهتيب َمهْسُي نأ َرمَأف « اوعّرْسأف َنيميلا موق ىلع الاب عيبنلا َضَرَعا ةريره وبأ



 تاداهشلا باتك- ۲ ش 505

 ٌيبعشلا ينئّدح : :لاق شمعألا انثَدح يبأ انَثّدح ِثايغ نب صفح نب ٌرمع انثّدح - ۲۸٦

 هللا دودح يف نِهْدُملا لَثَم» : لكك ئبنلا لاق : لوقي امهنع هللا يضر ريشب نب َنامعتلا مس هنأ

 , اهالعأ يف مهّضعب راصو اهِلقسأ يف مهّضعب راصف ًةنيفَس اومهتسا موق ثم اهيف عقاولاو
 لعجف ًاسأف دخأف « هب اوَّذأتف « اهالعأ يف نيذلا ىلع ءاملاب نوئمي اهِلَفسأ يف نيذّلا ناكف

 اوذَخأ نإف « ءاملا ّنم يل دب الو يب متيذأت :لاق ؟كلام :اولاقف ُهوّنَأف « ةنيفسلا لفسأ دقني

 ۲٤۹۳[. :ثيدحلا رظنا] .«مهّسْفنأ اوكلهأو هوك ءورت نإو « مهن اوّجنو هوجن هيدي ىلع

 ٍديز نب ةجراخ ينثّدح . :لاق ٌيِرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثذح - ۷

 ٌراط ٍنوعظَم نب َنامثع َّنأ» ُهْنَر ربخأ لكي يبنلا تعا دق مهئاسن نم ةأرما ءالعلا ما َّنأ ٌيراصنألا

 اع كتف ولا ل1 تلاق رع لا ااا توتا نيس کا ىف قوش

 انيلع لحد هبايث يف ةانلعجو يفوت اذإ ىتح « ٌءانضرمف اىكتشاف « ٍنوعظَم نب ٌنامثع
 يل لاقف . هلا كمركأ دقل كيلع يتداهّشف « بئاسلا ابأ كيلع هللا ةمحر : ٌتلقف ةَ هللا لوسر

 . لاقف . هللا لوسر اي يّمأو تئ يباب يردأ ال :تلقف ؟ةّمركأ هللا َّنأ كيرذُي امو : ال عيبنلا

 ااو يردأ ام هللاو « َريخلا هل وجرأل ينإو « ُنيِقَيلا هثلاو ٌءءاج دقف نامثع امأ : الب هللا لوسر

 تهدف : تلاق . كلذ يننزخأو « ًادبأ هّدعب ادحأ يك ال هللا وف : تلاق . هب لَعفُي ام- وللا لوسر

 .؛هلمع كلذ : لاقف « هّيربخأف ةه هللا لوسر ىلإ ُتئجف ‹ يرجت ًانيع َنامثعل ٌثيِرأف

 1 .[17 847 :ثيدحلا رظنا]

 ينربخ أ :لاق ٌيرهُزلا نع نسوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمحم انثّدح - 14 نو 2
 « هئاسن نيب عرق ًارفَس دارأ اذإ كي هللا لوسر ناك١ ايس ل ا
 ةدوس لأ ريغ .اهتليلو اًهَموي َّنهنم ةأرما لكل ْحِسِقَي ناكو .هعم اهب جّرخ اهُمِهَس جرح َّنهَتيأف

 . ا هللا لوسر اضر ٌكلذب يغب ةي ئبنلا جوز ةشئاعل اهتليلو اهّموي ثَّبهَو ةعمز تنب
 :ثيدحلا رظنا] ۲٣۹۴۳ « ۲۹۳۷ 0 ۲٣١۱[.

 نع حلاص يبأ نع ركب يبا ىلوَم عوَمس نع كلام ينٿدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح- 84
 مث لوألا ٌففصلاو ِءادّنلا يف ام سالا ملعَي ول» : لاق ةي هللا لوسر نأ هنع ُهللا يضر ةريره يبأ

 ولو « هيلإ اوقبتسال ٍريِجْهَّتلا يف ام َنوملعَي ولو « اومّهّتسال هيلع اومهَتْسي نأ الإ اودجي مل
 ٠٥٤ « ۷١١[. 05718 :ثيدحلا رظنا] .«ًاوبَح ولو امهوتأل حبّصلاو ٍةَمَّنَعلا يف ام نوملعَي



 10۷ خلصلا باتک- هل

 حلصلا باتك ۴۳

 ور :لجو رع هلوقو 0 اد باب١

 . لأ ٍتاَصْرَم َهآَعِتِ أ كرد لَصْفَي نَمَو ساتل تب جنك وَ يفورعَم وأ ٍةَكَدَصِب رم نمل مه

 ]116 :ءاسنلا] 4ميِظَعاَرجأَوُن كوس

 هباحصأب سانلا َنيِب َحِلصُيل عضاوَملا ىلإ مامإلا جورُخو

 0 :لاق َفاَسَع وبأ انئَدح میرم يبأ نب ٌديعس انثّدح - 14۰
 ايب ئبنلا م | جَرَخف « ءيش مهتيب ناک ٍفوَع ِنب ورمع ينب نم اسان َّنأ» هنع هللا يضر ٍدعس

 ةالصلاب الب ناف ءال جينا تاب ملوةالصلا ٍترضحف « مهي علص هباحصأ نم سانأ يف

 لهف « ةالصلا ٍتَرَّضح دقو ؛ سبح اب ىبنلا َّنإ : لاقف ركب يبأ ىلإ ءاجف ی5 ئوبنلا تاي ملو

 ايك ئيبنلا ءاج مث < ركب وبأ َمّدقتف ةالصلا ماقأف . َتْعَش نإ « معن :لاقف ؟سانلا م موت 7 نأ كل

 ناكو « اورثكأ ىتح حيفصتلا يف ُسانلا دَحأف « لوألا ٌفصلا يف ٌماق ىّبح ٍفوفصلا يف يشمي
 ٌهَرَمأَف هديب هيلإ َراشأف 2 ةءارو ةي يبنلاب وه اذإف تفتلاف 2 ةالصلا يف ثمل داك ال ركب وبأ

 يف لخد ىتح ُهَءارو ىرّقهَقلا َعَجر مث 2 هللا دوحف هدي ركب وبأ م عفّرف < ا ناسك نإ

 اذإ « ُسانلا اهّيأ اي :لاقف سانلا ىلع َلبقأ غرف اًملف . سانلاب ىّلصف لب بنل ٌمّدقتف « فصلا

 هتالص يف ٌءيش هبان نم 5 ءاسنلل حيفصتلا امنإ حيفصتلاب متذخأ مکتالص يف ءيش مبا

 كيلإ ترش َنیح كعنم ام « ركب ابأ اي . َتفتلا لإ ٌدحأ ةعمسي ال ةنإف « وللا احب : لملف

 . لكي يبنلا يدي نيب يَلِصْي نأ ةفاحق يبأ نبال يغبني ناك ام : لاقف ؟سانلاب ٌلَصَت مل

 .[ 111411821 4231١50١0585 : ثيدحلا رظنا]

 ليق» : لاق هنع هللا يضر ًاسنأ َّنأ يبأ ُتعمس : : لاق رمتعم انثّدح دسم انئّدح - ۲۹1

 ٌنوملسملا َقلطناف « ًارامح َبكرو لإ بنا هيلإ قلطناف بأ َنب هللا دبع تيت ول : لي يبنلل
 . كرامح نت يناذآ دقل هللاو < يغ كيلا لاق 2لا هانا الف ب بس ةضرأ لهو دعم نوشت



“OAحلصلا باتک د ۳  

 هللا ٍدبعل بضغف . كنم ًاحير ُبَيطأ ال هلا لوسر ٌرامحل هللاو : مهنم ٍراصنألا نم لجر لاقف

 ٍديِرَجلاِب ترض امهنيب ّناكف « هباحصأ امهنم ٍدحاو لكل بضعف « امّتَّدف « هموق نم لج

 4 ًامتبيي أوُحلصأَم التف َنينمْوَمْلا َنِم ِناَنَماَط نل » تلر اهتأ انغليف ٠ ٍلاعّتلاو يديألاو
 .[9 :تارجحلا]

 سانلا َنيِب ٌحِلصُي يذلا ٌُبِذاكلا سيل باب - ۲
 نأ باه قبا قع ای ی وع نب وار ا دبع ا ةيعاتاخم 14۲

 كو للا لوسر ثعمس اهنأ “ ربح ةبقُع نب موثلك أ ئا نأ ةربخأ نمحرلا دبع نب َديَمَح

 . ريخ لوقي وأ ًاريخخ يمنّيف سانلا نيب ٌحِلِصُي يذلا ُباَّذكلا َسيل» : :لوقي

 ٌحلصُت ذ انب اوبهذا :هباحصأل مامإلا لوق باب -

 نب قاحسإو ْعيسيَوَألا هللا دبع نب زيزعلا دبع اننّدح هللا دبع نب دمحم انئّدح - 14۳

 َّنأ» ةنع هللا يضر دعس نب ِلهس نع مزاح يبأ نع رفعَج نب دمحم اند : الاق ُيوْرُفلا دمحم

 حِلصُن انب اوبه : : لاقف كلّذب ل هللا لوسر ٌريخأف « ةراجحلاب اوَماَرَت ىتح اولتتقا ء ءابق لهأ

 .[(1590 1۸٤ ‹ ۱۲۰۱ ۰ ۱۲۰٤ ۰۱۲۱۸۰ ۱۲۳٤ :ثيدحلا رظنا] .(« مهتیب

2 00 

 [ ١78 :ءاسنلا] يربح ُحلُصلأَواَسْلُصاَمْبتيب اَحِلَِصُي نأ ل :ىلاعت هللا لوق باب - ؛

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع نايف اّنَدح دعس نب بيق انئدح - 44 5

 هّتأرما نم یری لجّولا وه» : تلاق اسار وأ ارون العب نم تا ةأر م نِإَو #9 اهنع هللا يضر
 :تلاق . تعش ام يل مِسقاو « ينكيمأ :لوقتف « اهقارف ُديِرُيف ُهَريغ وأ ًاربك ُهبجعُي الام

 .[5 40٠ :ثيدحلا رظنا] . «ايضارت اذإ سأب الو

 دودْرَم ٌحْلصلاَف روج حلّص ىلع اوحلطصا اذإ بابه

 هللا دبع نب هللا ٍديَبُع نع ُيَرهّزلا انّثَّدح بئذ يبأ ُنبا اننَدح مَآ انثّدح - ”595565

 ا لاقف ٌعيبارعأ ًءاج» : الاق امهنع هللا يضر ينهجلا ٍدلاخ نب ٍديزو ةريره يبأ نع

 ىبارعألا لاقف . هللا باتكب انتی ٍضقا « ٌقدص : لاقف همصخ ماقف . هللا باتكب اننيب ضقا

 مودم يب كي ملا ك ىلع يل اولاقف «هّتأرماب ىن :ّرف اذه ىلع ًفيِسَع ناك ينبا

 : يم ئبنلا لاقف . aa رراو ددلا ندا تاويل ءةديلوو ِمنَعلا

 ثيرغتو ةئم دلج كنبا ىلع < كيلع ٌدَرف ُهَنَّعلاو ةديلولا امأ 2 هللا باتكب امكنيب ٌنيضقأل



 ٦0۹ حلصلا باتک۔ ۳

 و يد 9 و و ےک ا نع

 . «اهمّجَّرف نسي اهيلع ادغف .اهمجراف اذه ةأرما ىلع ٌدغاف- لُجرل سيت اي َتنأ اًمأو . ماع

 .[75159 2 5173١5 : ثيدحلا رظنا][۲ ۹۹۲٩ : ثيدحلا] 77١6[. :ثيدحلا رظنا][۲۹۹۰ : ثيدحلا]

 ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا ٍنع هيبأ نع ٍدعس ْنب ميهاربإ انئَدح ُبوقعي انثّدح _ 0
 . دَر وهف هيف سيل ام اذه انرمأ يف تّدحأ نَم» : ي4 هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر

 . ميهاربإ نب دعس نع « ٍنوع يبأ ْنِب دحاولا ٌدبعو « ٌميمَرْخَملا رفعج نب هللا دبع ةاور
 «نالف نب َّنالف ٍنالف ُنِب نال حّلاص ام اذه» ٌبتكُي فيك باب_- 5

 هبسن وأ هتليبق ىلإ ةَّيّسنِي مل نإو
 ُتعمس :لاق قاحسإ يبأ نع ةبعش انّددح دنع انتدح ٍراَشَب نب دمحم انئّدح ۔ ۲۹۸

 نب يلع ّبتك ةيبيّدُحلا لهآ اي هلل هللا لوسر َحَلاَص امل : : لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ابا

 :نوكرشملا لاقف .«هللا لوسر ٌدمحم» :تبتكف < ًاباتك مهتيب هيلع هللا و بلاط يبأ

 انأ ام :عولع لاقف . هما : عىلعل لاقف . ر كيكو لنا لور اا

 ةثالث هئاحصأو وه َّلْخدَي نأ ىلع مهحلاصو ( هديب لل هللا لوسر ةاحمف « ٌهاحمأ يذلاب

 . «هيف امب ٌبارقلا :لاقف ؟حالسلا ُناَكلُج ام :هولأسف . حالسلا ُكاَبْلُجب الإ اهولُخدَي الو « مايأ

 ۱۸٤٤[. 2 3/481 : ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ىسوم نب هلل ٌديبُع انئّدح ۲۹

 ىلع مهاضاق یتح « ةكم لدی :ُهوعَدَي نأ ةكم لهأ ىبأف ءٍةدْعَقلا يذ يف كي ئيبنلا رمتع دعا» : لاق

 , ةي هللا لوسر دمحم هيلع 'ئىضاق ام اذه :اوبتك باتكلا اوہتک اًملف . مايأ َة ا

  LLلاق . هللا دبع نبا دمحم تنأ ْنكل « كانعنَم ام هللا لوسر كأ ملعن ولف « اهب وق :
 كوحمأ ال هللاو ال :لاق «هللا لوسر» حما : ئلعل لاق مث « هللا دبع نب دمحم انأو ثلا لوسر انأ

 لخدي ال « هللا دبع نب دمحم هيلع ىضاق ام اذه :تبتكف َباتكلا ةي هللا لوسر دخأف « ًادبأ
 نم ًادحأ عنمَي ال نأو ةَعبتي نأ دارأ نإ ٍدحأب اهلهأ نم جْرْخَي ال نأو «بارقلا ين الإ حالس ةكم

 انع جرا كيحاصل لق : اولاقف ًاّيلع اوتأ ٌلجألا ئضمو اهّلَحَد اًملف . اهب ميقُي نأ دارأ هباحصأ

 ٌدخأف عيلع اهّلَوانَتف مع اي « مع اي ةزمح ٌةنبا مهنعبتف « كي ئيبنلا حرف . لجألا ضم دقف
 . :خىلع لاقف .رفعَجو ٌديزو ولع اهيف مّصتخاف .اهيليحا كّمع َةنبا كلود : ةمطافل لاقو اهِديب

 اهتلاخل كي عيبنلا اهب ىضَقف . يخأ ةنبا :ٌديز لاقو . يتحت اهُتلاخو يّمع ٌةنبا يهو اهب ٌقحأ انأ

 يقلَح َتهبشأ : رفعجل لاقو . كنم انأو ينم َتنأ :ةيلعل لاقو « ّمألا ةلزنمب ٌةلاخلا :لاقو

 :ثيدحلا رظنا] . «انالوّمو انوخأ تن :ٍديزل لاقو . يقلخو 21781 13981844[.



 حلصلا باتك - ۳ 1

 َنايفُس يبأ نع هيف .نيكرشملا ٌعم حلصلا باب-۷

 هيفو «رفصألا ينب نيبو مكتيب ٌةندُه نوكت مث» :ِلك يبنلا نع كلام نب ُفوَع لاقو
 و و

 . يو يبنلا نع ٌرَّوَسملاو ) ٌءامسأو « (لَدْنَج يبأ موي انثيأر دقل» فيّتح نب لهس

a E a a V۹نب ِءاربلا نع  

 اا ثالث ىلع ةيبيَدحلا موي َنيكرشملا الإ يبنلا حلاص١ : لاق امهنع لا يضر بزاع
 نم اهلُخدي نأ ىلعو . هوُدُرَي مل َنيملسملا نم مهاتأ نمو مهلا هدر نيكرشملا نم ةانأ نسا

 ءاجف .هوحنو سوقلاو ٍفيسلا : : حالسلا ناخب الإ اّلُحدَي الو « مايأ ةثالث اهب ميقُيو يو ٍلباق
 َنايفُس نع ٌلّمْؤُم كالي ول : هللا دبع وبأ لاق .«مهيلإ ةدرف ودويق يف ُلجحَي ٍلَدنَج وبا
 .[5599 779818414 201/41 :ثيدحلا رظنا] < «حالسلا ٌبلجب الإ : لاقو « ٍلَدنَج ابأ

 ٌرمع نبا نع عفان نع حيف انئّدح ِنامعُللا نب جرس انّنَدح عفار نب دمحم انثدح- ۳۷۰۱

 رحنف « ِتيبلا د ا يل

 ًاحالس لمحي الو « َلِبَقُملا ماعلا َرِمَتْعَي نأ ىلع مُهاضاقو « ةيِبيَدُحلاب ُهَسأر قلَحو « هّيذه

 ناك امك اهلَخدف ٍلبقملا ماعلا ّنم ٌرمتعاف .اوُمحأ ام الإ اهب ميقُي الو « ًافوُيس الإ مهيلع
 .[4707 : يف هفرط_١١71 ثيدحلا] ٠ را GS مهحلاص

V۲ةمثَح يبأ نب لهس نع راسي نب ريب نع بحي انئَدح رش ر انتدح ٌدَّدَسُم انثّدح -  

 ذئموي يهو ربیخ ىلإ دیر نی وم نب ةو چ نب هللا دبع

 .[۷۱۹۲ 1۱٤۳ < 1۸۹۸ ١ , ۳۱۷۳ : یف هفارطأ_ 71/١7 ثيدحلا] 2 ٠

 اق

 ةّيَّدلا يف حلصلا باب_- 8

V۹بولا َّنأ مِهّتَّدح آسنأ ذأ ٌديَمُْح ينَّدح : لاق ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح-  

 E NE E N N E E رضا نبا يهو -

 كعب يذلاو ال ؟هللا لوسر اي عيبا ةن رس دأ : رضَنلا نب ُسَنَأ لاقف « صاصقلاب مهّرمأف
 لآ جلا لاقف ءاوفعو موقلا يضرف ُصاصقلا هللا ُباتك ُسنأ اي :لاقف . اهني رسک ال قحاب
 ةرضرفاا سلتا نع لنيَمُح نع ئرازفلا داؤ (هدَبَأل هللا ىلع مس َمَسِقأ ول نم هللا دابع نم َّنإ»

 .[1844 + ٤٥٠١ 557١٠ < 14440 7857 : يف هفارطأ_70/0 ثيدحلا] .«ّشزألا اولبقو موقلا



 1٦۱ حلصلا باتك 0

 نأ هللا ّلعلو , دّيس اذه ينبا» :امهنع هلا يضر يلع نب نّسحلل يب ٌيبنلا لوق باب -9

 ا حلصاَق » :هزكذ لج هلوقو , نيتميظع ٍنيتئف َنيَب هب حلصُي
RS ۷46 ل  

 اا او a ترا رتا ی لوا اک رال یا

 يل نم ٠ متان يلم « ياا روما يل نق الو لوڅو والو والو لق ذإ دع

 ةرْمَس نب نطحرلا دبع - يسمش دبع ينب نم شيرق نم ِنيَلُجر هيلإ تعب ثعَبف ؟مهتعيضب

 .هيلإ ابلطاو هل الوقو هيلع اضرعاف لّجَرلا اذهل ىلإ ابهذا : لاقف E يشاع

 بلّطملا ٍدبع ونب اإ : ىلع نب ْنسحلا امهل لاقف . هيلإ ابلطو هل الاقو امَّلكتف هيلع الخّدف ُءايَتَأ

 اذك كيلع ضعي ةنإف :الاق .اهئامد يف ْثّناع دق ًةمألا هذه نإو « لاملا اذه نم انْبَصأ دق

 الإ اعيش امهلأس امف . هب كل نحن :الاق ؟اذهب يل نمف :لاق :كلأسيو كيلِإ ٌبلطيو « اذكو

 لكلا لوسر ُثيأر : لوقي و نسحلا لاقف . هحلاصف . هب كل نحن : الاق

 ك لوقيو ىرخأ هيلعو ٌةرم سانلا ىلع لقي وهو ِهبنَج ىلإ مولع نب نسحلاو - ربنملا ىلع

 . «نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب َحلصُي نأ هللا لعلو « دّيَس اذه ينبا

 اذهب ةركب يبأ نم نسحلا ٌعامس انل تبث امنإ :هللا دبع نب مولع يل لاق :هللا دبع وبأ لاق

 «۷٠٠١۹[. 71/57. ۳۹۲۹ : يف هفارطأ 707١5 ثيدحلا] . ثيدحلا

 ؟حلّصلاب ٌمامإلا ُريشُي له باب- ٠
 ٍديعس نب يحي نع َناميلس نع يخأ ينئَّدح : لاق ٍسيّوأ يبأ نب ٌليعامسإ انثّدح . 77١6

 ` ةشئاع ثعمس : تلاق ٍنمحرلا دبع َتنب ةرْمَع ُهَمَأ َّنأ نمحرلا دبع نب دمحم ٍلاجرلا يبأ نع

 اذإو « مهئاوصأ ٍةبلاع « بابلاب موصخ توصل هللا وسر عمسا : لوقت اهنع هللا يضر

 0 و :لوقي وهو yT امهذحأ

TT 

 a O سس ع ل ؟ك



 حلصلا باتك ۳ 10

 هديب ٌراشأف  ُبعك ای : لاقف كي ئيبنلا امهب ومف « امهتاوصأ ْثَعفترا ىّتح ُهَمزلف ُهيِقلف لام

 . (ًافصن كرتو هيلع هلام فصن ذخأف  َفصنلا :لوقي هنأك

 ثيدحلا رظنا] : ٤٥5۷ « ٤۷۱ ۲٤۱۸ ١ 5175[.

e 0 ١١ 

 لاف و لق یی اک ةقدص بلع سالا یم يقالش لک : ا مل هللا وسر لاق : لاق هنع

 .[۲۹۸۹ « ۲۸۹۱ :يف هافرط- ۲۷۰۷ ثيدحلا] ٠ «ةقدص سانلا نيب َلِدَعَي

 EES ٍىباف حلصلاب مافإلا ناشا اذإ بايد ۱۲

 َّنأ ريبّرلا نب ةورُع ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثدح _ ۸
 نم جارش يف هللا لوسر ىلإ ارد هش دق راصنألا نم اجر مّصاخ هنأ ثّدحُ ناك يلا

 . كراج ىلإ لسرأ م ريَ اي يتشا :ٍريِبْرلل يللا لوسر لاقف « امهالك هب نايس اناك ةّرَحلا
 : لاق مث كولا لوسر هجو نولتف . كِتّمَع َنبا َناك نآ للا لوسر اي : لاقف ٌيراصنألا بضعف
 ناكو ير هّمح لح ذئنيح ل هللا لوسر ىعوتساف «َرذجلا غلب ىّتح نسيحا مث « يتسا

 ٌيراصنألا ظَفحأ اًملف .يراصنأللو هل ةَعَس يأَرِب ريبّزلا ىلع ٌراشأ كلذ لبق كك هل هللا لوسر

 ٌبسحأ ام هللاو : :ُيبرلا لاق ةورع لاق « مكحملا حيرص يف ُهَفح ريبّزلل ىعوتسا الهلا لوسر

 ةيآلا 4 مَنَ رس ام يف كو کب ىح توري ال كرو الك » : كلذ يف الإ ثّلَرن َةيآلا هذه
 .[۲۳۹۲ ۰۲۳۹۱ ۰ ۲۳٣۰ :ثيدحلا رظنا] . ([ 16 : ءاسنلا]

 كلذ يف ةفّراجملاو « ثاريملا باحصأو ِءامَرْغلا َنيِب حلصلا باب ۳

 انيك اذهو ًانيد اذه خايف ناكيرشلا جَراختَي نأ ساب ال :ساّبع نبا لاقو
 هبحاص ىلع ْعِجرَي مل امهدحأل يوت ناف

 ناسيك نب بهو نع وللا ديب اَثَدح باها دبع انًثَدح َدح راسب نب دمحم ينثّدح 2-89

 نأ ِهئامَرَع ىلع ُتْضَرَعف « نيد هيلعو يبأ يفوت ا امهتع للا يمر دبع ا نع
 :لاقف هل كلذ ُثرّكذف لو يبنلا تيتأف « ءافو هيف نأ اور ملو « وأف هيلع امب َرمتلا اوُذُحأي
 هيلع سلجف  ٌرمعو ركب وبأ ةعمو َءاجف . دلع للا لوسر َتنْذآ درول يف هَتْعّضوف هَنْدَدَج اذإ

 « هيَضق الإ نيد يبأ ىلع هل ًادحأ ُتكرَت امف . مهفؤأف كءامرغ عدا : :لاق مث : راب اكذو
 يع ب يع

 عم ٌتيفاوف نزل ديس وعم دين نأ 4 نول وا عم“ ًاَقَسَو م



 E حلصلا باتك ۔ ۳

 ا غا غو ا ت آ :لاقف َكحَضف ٠ هل كلذ ٌتركذف برغملا ةَ هللا لوسر

 .«كلذ ٌنوكيس نأ نص ام ايب هللا لوسر عَبَص ذإ - انملع دقل :الاقف

 GCS ا

 . «ًانيد اقسَو َنيثالث هيلع ىبأ كرتو»

 . «رهظلا ةالص» رباج نع بهو نع قاحسإ نبا لاقو
 .[1501 7500 , ۲۳۹۹ 796 ‹ ۲۱۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 نيعلاو ٍنيَّدلاب حلّصلا باب- 4

 . ح .ٌسنوي انربخأ رمع نب ُنامثع انّثَّدح دمحم نب هللا دبع انئّدح-١

 كلام نب ّبعك نأ بعك ُنِب هللا دبع ينربخأ باهش نبا نع سنوي ينثدح :تيللا لاقؤ

 « ٍدجسملا يف ي هللا لوسر ٍدهع يف هيلع هل ناك ايد ِدَرْدَح يبأ نبا ىضاقت هنأ ٌةَربخأ

 امهيلإ يب هللا لوسر جّرخف « هتيب يف وهو ةي هللا لوسر اهّعوس ىتح امهئاوصأ ْتَعَمتراف
 كبك لاق تحك اي لاف كلام َنب َبعك یدانف هترجح فس َفّشك یتح

 لاقف « هللا لوسر اي تلعف دق :ثتعك لاقف < « َرْطَّشلا عّض نأ هديب َراشأف « هللا لوسر اي

 .[10050 745527418 غلا ع عمأل : ثيدحلا رظنا] . ِهَّضقاف مق : اک هللا لوو

 # 0 ل



 طورشلا باتک ٤ ٠ ٤

 ا 2

 طورشلا باتك- 6

 ةعيايملاو ماكحألاو < مالسإلا يف طورشلا نم زوجي ام باب - ١

V1 uc: 1لاق باهش ِنبا نع ٍليَقُع نع يللا انثّدح ٍريكُب نب ىبحي انثّدح -  : 

 نع ٍنارِبخُي امهنع هللا يضر ةمرْخَم نب روشملاو ناورم عمس هنأ ريبرلا نب ةورُع ينربخأ
 نب ليهس طرتش a ىف ليزك ماك املا : لاق كي هللا لوسر باحصأ
 اننيب تيلخو انيلإ ةتددر الإ - كنيد ىلع ناك نإو - ّدح ٌدحأ اتم كيتأي ال نأ لكك لَو يبنلا ىلع ومع

 ىلع ةي ئئنلا ةّبتاكف كلذ الإ ٌليَهُس ئبأو < هنم اوضعتماو َكلذ َنونمؤملا ة ةركف . هليبو

 يف هدر الإ ٍلاجّيلا ّنم ٌّدحأ هتأي ملو « وٍرمَع نب ٍليَهُّس هيبأ ىلإ ٍلدْنَج ابأ ذئَموَي ّدَرَف < ع كلذ

 ٍنب ةبقُع ثنب موثلك مآ تناكو « ٍتارجاهم ٌتانمؤملا ٍتءاجو . .ًاملسُم ناك نإو ةّدملا كلت
 نأ لي يبنلا َكولأسَي اهّلهأ ءاجف - قتاع يهو - 0 ا

 شوتا تجدهم تملا ڪج 5إ : ٌنهيف للا لَرنأ امل مهيلإ اهْعِجرَي ملف مهيلإ اهَعِج
 ]1: ةنحتمملا] 4در مهال : هلوق ىلإ ہن ا

 .[ ١5 :ثيدحلا رظناا ۲۳ :ثيدحلا] ١5965[. : ثيدحلا رظنا][]۱ يسن

 ارماني : ةيآلا وذهب ٌنهُحتمي ناك ال ثلا لوسر َّنأ» ٌةشئاع يننربخأف : ةورع لاق ۳

 تلاق : : ةورغ لاق . 4 محي روع: ىلإ 4 شوتا بيدهم ثئمؤفلا مڪه ج ا5 اوما ل
 « هب اهمّلكي ًامالك «كّنعياب دق» : ل هللا لوسر اهل لاق ّنهنم طرشلا اذهب قا نمف : ةشئاع
 .«هلوقب الإ ٌنهعياب امو « ةعيابملا يف طق ةأرما َديُهُدي ثم ام هللاو

.[VY16 2 OTAA « EAA « CIAY « TYYY : [ىف ةفارطأ - ۲۷۱۳ ثيدحلا 

 و ع ان ا 4 - 2 7

O 1٤ 

 .«ملسم لكل حصنلاو : يلع طرتشاف ولا لوسر ثعياب» : لوقي
 YloVc\é loco]. هال: ثئيدحلا رظنا]



 ٤ ٥ طورشلا باتك- 50<

 نع مزاح يبأ نب سيق ينئّدح :لاق ليغامسإ نع يخي اندح ددم انتذعب 6
 ةاكزلا ِءاتيإو ةالصلا ماقإ ىلع ةي هش هللا لوسر ٌثعياب» :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج

 ۲۷۱٤[. 15191/01401061. ۵۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ملشُم لكل حصنلاو

 تَرّبَأ دق لخت عاب اذإ باي - ؟

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انئادح - فم

 . «عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابأل اهثرمثف ث ربَأ دق ًالخن عاب نما : لاق ةَ هللا لوسر َّنأ امهنع

 .[۲۳۷۹ ۰ ۲۲۰٣۰ ۲۲۰۲ 2 ۲۲۰۲ : ثيدحلا رظنا]

 عويبلا يف طورشلا باب-۳

 ةشئاع َّنأ ةورُع نع باهش نبا نع ُثَّللا انّثَدح ةملسم ُنب هللا دبع انثّدح دح ہہ ۷

 اهتباتك نم ْتّضق نكت ملو 2 اهتباتك يف اهُثيِعتست ةشئاع تءاج ةريربَنأ» ةتربخأ اهنع هللا يضر
 يل كالو نوكيو ِكتباتك ِكنع يضقأ نأ اوُمحأ نإف ِكلهأ ىلإ يعجرا : ةشث ةشئاع اهل تلاق « ًائيش
 نوكيو للف كاع تيرس أ تاش اولاقو اوبأف اهلهأ ىلإ ةريرب كلذ ثّركذف . ٌتلعف
 «ّقتعأ ْنَمل ءالولا امنإف « يقتعأف يعاتبا : اهل لاقف لك هللا لوسرل كلذ تركذف . كؤالّوانل

.[YoVA « Yoo cof «YoY «۲0711 «۲01° 01 ۲۱1۸ 106 ۰1٤4۳ › 107 [ثيدحلا رظنا: 

 زاج ىّمسم ناكم ىلإ ةّيادلا َرهَظ ٌعئابلا طّرتشا اذإ باب - ٤

TV1۸هللا يضر ڙياج يلح : لوقي ًارماع ٌتعمس : لاق ءايركز انّئَّدح ٍميَحُن وبأ انئّدح -  

E e AR Ns 

 همك يندقنو لمجباب ي انشق الف يلهأ ىلإ ةتالمح ت ُثينكتساف ةتعبف «ةّيفوُأب هينعب : لاق

 كلام وهف كلذ كلج لشق كلج خال تکاب لاق يت ىلع لسراف « ٌتفَرصنا مث

 لاقو . «ٍةنيدملا ىلإ ٌةَرهظ لكلا لوسر ينّرقفأ» : رباج نع ٍرماع نع ةريِغُم نع ٌةبعش لاق

 ءاطع لاقو .«ًةنيدملا َعلبأ ىتح هِرهَظ َراقَف يل َّنأ ىلع ُةئعبف» : ةريغُم نع ريرج نع قاحسإ

 ىلإ ةر طر رباج نع ردكنُملا نب دمحم لاقو .(ةنيدملا ىلإ ُةرهظ كلو» :ةريغو

 : رباج نع ٍريبرلا وبأ لاقو . «عچرت یتح ُْرهَظ كلو : رباج نع ملسأ نب , يز لاقو . «ةنيدملا

 لاق . 'َكِلِهأ ىلإ هيلع ل : رباج نع ملاس نع شمعألا لاقو . «ةنيدملا ىلإ ُهَرهَظ َكانْرَمف»

 ٍرباج نع بهو نع ٌقاحسإ نب باو هللا ٌديَبع لاقو . يدنع ّخصأو دثكأ ًطارتش الا : هللا دبع وبأ



 طورشلا باتك- 4 هن

 نع هريغو ِءاطع نع جير نبا لاقو . رباج نع ملسأ نب ب دیز ةعباتو . (ةيقوأب لب خيبنلا ٌةارتشا»

 نبي ملو م مهارد ةرشعب رانيدلا باسج ىلع َةيق ريوس : رباج

 نع شمعألا لاقو . رباج نع ٍريَبَرلا وبأو ردكنُملا ٌنباو « ٍرباج نع َحيِبعَّشلا نع ةريغُم َّنَمَّنل
Eلاقو «مهرد يتئمب» : رباج نع ملاس نع قاحسإ وبأ لاقو . «بهذ ُةّيقوأ»  

 عراب : لاق ٌةَحأ « كوبت يتيرطب ٌءارتشا» : رباج نع ٍمَسْقِم نب للا ٍديَبُع نع سيق نب ُدواد

 . دركأ «ةيقوأب» ٌيِبْعّسلا لوقو .«ًارانيد َنيرشعب ٌهارتشا» :ٍرباج نع ةرْضَت وبأ لاو -
 . هللا دبع وبأ هلاق « يدنع ٌحصأو ُرثكأ ًطارتش

 LYNE CTT لكل 55275955 خم » ۹4°۲۳ » ۹۷°۲ ‹ ۱1۸۰۱ ‹ 557” : ثيدحلا رظنا]

 ةلماعملا يف طورشلا بابه

 يضرةريره يبأ نع جرعألا ٍنع دانزلا وبأ انلدح ٌبيَعش انربخأ ِنامَيلا وبأ انثدح_ ۲⁄1۹

 :اولاقف .ال :لاق .ليخّنلا انناوخإ نيبو انتي ميقا : هيب ئبنلل ٌراصنألا ٍتلاق» : لاق هنع هللا
 ۲۳۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «انعطأو انعمس :اولاق « ةرمّثلا يف مككرشُنو « ةئؤوملا انّتوفكت

 رمع نب هللا ٍدبع نع عفان نع َءامس نب , ةيريوُج انثدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح_ 1

 طش مهلو « اهوعّرزَيو اهولّمعَي نأ دوهيلا ربي < كك هلل هللا لوسر ىطعأ» : لاق هنع هللا يضر
 و .٠

 ۲۲۸١ ۰ 71 ۲۳۲۹ 701 7991 ۲٤۹۹[. :ثيدحلا رظنا] . ؟اهنم جرحي ام

 حاكنلا ٍةدقُع دنع ٍرْهَملا يف طورشلا باب- ”
 ١ :ٌرَوْسِحلا لاقو .تطّرش ام كلو « طورشلا دنع ٍقوقحلا عطاَم نإ :ٌرمع لاقو

eيندعوو « ينقدصف ينثدح  

 نع بيبح يبأ نب , ديزي ينثّدح لاق ل انت حا و وهلا دع امدح ۲۱

 اوفو نأ طورشلا أ : ال هللا لوسر لاق : لاق : هنع هللا يضررماع نب َةبقُع نع ٍريخلا يبأ

 ٠٠١١[. : يف هفرط-١۲۷۲ ثيدحلا] .«جورفلا هب مُتلّلحتسا ام اهب

 ةعرازملا يف طورشلا باب

 تعمس : لاق ٍديعس نب اىيحي انثدح ًةنيَيع نبا انثّدح ليعامسإ نب كلام انثّدح_--

 « ًالَقَح راصنألا َرثكأ اتك :ل وقي نع هللا يضر جيدَح نب عفار ٌتعمس :ل اق َيَقَرّزلا َةلَظنَح



 ٤ ٥ طورشلا باتک 1۷

 رە .٠ و س ي ر ع 520 1 و 0001

 نع َهْنُن ملو . كلذ نع انيهنف .هذ جرخت ملو هذه ثّجَرخأ امّبْرَف « ضرألا يركن اتكف

 ۲٠٤٤[. , ۲۳۳۲ 275785 :ثیدحلا رظنا] . (قرّولا

 حاكنلا يف طورشلا ّنم زوجي الام باب- 6

 نع ٍديعس نع ّيرِهّزلا نع ُرمْعَم اّتّدح عيَرُر نب ديزي انئّدح ٌدّدَسم انثّدح- 37

 وا الو « دابل ٌرضاح عیب ال : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضرةريره يبأ

 . «(اهءانإ ءىفكتستل اهتخأ ٌّقالط ةأرملا لأست الو . هتبطخ ىلع نبطي الو « هيخأ عيب ىلع

 لأ” الا ام اا لاا : ثيدحلا رظنا]

 ا ا

 لاق هد ل ل ل نع دوعسّم نب ةبتغ نب هللا دبع

 يل َتيَصَق الإ هللا َكُدّشنأ هللا لوسر اي :لاقف هل هللا لوسر یتا بارعألا نم ًالُجر َّنِإ»

 لاقف . يل نذئاو هللا باتكب انتی ضقاف معن : -ةهنم هقفأ وهو - ُرخآلا مصخلا لاقف . هللا باتكب

 ىلع ّنأ ُتزيخأ ينإو « هتأرماب ىَنَّرف اذه ىلع ًافيسع ناك ينبا َّنإ : لاق . لق : هلكت هللا لوسر

 لج ينبا ىلع املأ ينوربخأف ملعلا له تأسف « ةديلّوو ةاش ةغمب نم ُتيَفاف مجلا ينب

 : ال هللا لوسر لاقف . مجرلا اذه ةأرما ىلع َّنأو مع ٌبيرغتو ةئم

 ذَا .ماع بيرو ٍنم ُدلَج َكِنبا ىلعو « ةر منَكلاو ةديلرلا : للا باتكب امكنيب ٌَنيِضقأل

 ا ‹ ففَرَتعاف اهيلع ادّعف :لاق « اتاك ٌتفَرتعا نإف اذه ةأرما ىلإ ا

 . ثم ل هللا لوسر

 .[75796 , ۲۳۱۰ : ثيدحلا رظنا] [۲۷۲ 5 :ثيدحلا]

 .[5595 0551495 ۲۳۱۲ : ثيدحلا رظنا][77/78 : ثيدحلا]

 َقَّتعُي نأ ىلع عيبلاب يضر اذإ ٍبّئاكُملا طورش نم وجی ام باب ٠

 تلحخد» : لاق هيبأ نع ٌيكملا نمي 3 أ نب دحاولا دبع انثّدح ىبحي نب داخ انثدح- 5

 َنينمؤملا أ اي : لاقف ٌةبتاكم يهو ةريرب يلع ْتَلْخَد :تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع ىلع

 ا ا علا ايا ل اا نأ



٥٤ TIAطورشلا باتک  

 اهّتقتعأف اهّتيرَتشاف : تلاق .اوؤاش ام اوطرتشيلو اهيقتعأف اهيرّتشا :لاقف کک
 .«طزش ةئماوطرتش ثا نإو « ّقتعأ نمل ُءالّولا : دايو ئبنلا لاقف <« اهءالَو اهلهأ طّرتش

 »010¥ لهن لما“ ملدا »0° o1» »۲11۸ »۲10 ل198 ‹ 445 :ثيدحلا 00

.[YV1V ؟هالم 

 قالطلا يف طورشلا باب_- ١١

 :ةظرتشب قخأ وهفدخأ وأ قالطلاب ادي :ءاطعو ٌنسحلاو ٍبّيسملا نبا لاقو

 نع مزاح يبأ نع ِتباث نب ٌيِدَع نع ٌةبعش انئّدح َةَرَعْرَع نب دمحم انثّدح لح د "اا

 . يبارعألل ٌرجاهملا عاتبي ْنأو « يملا نع يقي هللا لوسر اىهن» : لاق هنع هللا يضر ةَريره يبأ

 نعو « ٍشْجَّنلا نعاىهنو . هيخأ موس ىلع ٌلجرلا ماتسي نأو « اهيخأ ٌقالط أرملا طرتشت نأو

 .«ةيرصّنلا

 .«انيهّن١ : ٌمدآ لاقو .«َيِهُنا نمحرلا ٌدبعو ٌردنغ لاقو . ًةبعش نع ٍدمصلا ٌدبعو داعم ُهعبات
 «ىَهَن» : لاهنم نب َجاَجَحو ٌرْضَنلا لاقو

 اال لما ال ااا CTI : ثيدحلا رظنا]

 لوقلاب سانلا عم طورشلا باب- ١١
 نب ىلعَي ينربخأ : لاق ٌةربخأ جيَرُج َنبا نأ عاشه انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح -
 ف ا غو < ةحاس ا ذي يام رب قب دعس نع انبوب ني وزعاو لم

 بمعك نب ٌيببأ ينئّدح : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعل تإ : لاق- ریبج نب ٍديعس نع هثّدحي

 يطعم نك نإ كَل لأ » لاق تيدحلا ركذف ٠ . هللا لوسر 'ىسوم : ب هللا لوسر لاق» لاق

 امي نذار ال لاق » .ًادمع ةثلاثلاو « ًاطرش ىطسُؤلاو « ًانايسن 'ىلوألا تناك : اص َىِعَم

 ٌديِرياراَدِجاَبِفاَدَجَوَه . . . . اًهلطناق» « 4ُمَكَمَفاَمَكْعاَيَِل ‹  اتش یر ني نه الك ث يسم
 .[77317/ ۱۲۲ ۰۷۸۰ ۷٤ :ثيدحلا رظنا] . «كِلَم مهمامأ» سابع نبا اهأرق 4ما اات قس نأ

 ِءالولا يف طورشلا باب ١١

 :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انثَّدح ليعامسإ انثّدح 96 ۹

 :تلاقف . ينينيعأف « ةيقوأ ماع لك يف < ٍقاوأ عست ىلع يلهأ ثبتاك : تلاقف ةريرَب ينتءاج»

 اوَبأف ‹ مهل تلاقف اهلهأ ىلإ ةريرب ثبَهذف .ٌتلعف يل كؤالَو نوكيو مهل اهّدعأ نأ اوُبَحَأ نإ



a طورشلا باتک ٤ 

E؛ مهيلع كلذ ُتضرَع ينإ :تلاقف - لاج ل هللا لوسرو -  
 ا لاقف الب يبنلا ةشئاع ثربخأف « ل ئبنلا عوسف ٠ مهل ءالّولا ّنوكي نأ الإ اوَبأف

 يف هل هللا لوسر ماق َمث .ٌةشئاع تلَعَفَ ا ا ا
 ؟وللا باتك يف تسيل ًاطورش َنوطِرَتْسَي ٍلاجر لاب ام : لاق مث ىنثأو هللا دمحف سانلا

 جحا هللا اضف هل ل ا

 ۱٤۹۳ ۰ ۲۱١١ ۰ ۲۵٣۳٢١۲۱۹۸ , 405 :ثيدحلا رظنا] . ؛َىنعأ نمل ءالّولا امنإو « ىو هللا طرشو
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 «كتجرخأ ثئش اذإ» ةعرازُّملا يف طّرتشا اذإ باب- ١4

 عفان نع كلام انربخأ ئ دالا نا وأ يحن ب دم دع دمحأ وبأ اا د الا/#:

 :لاقف ابيطح رمع اق رمع نب ولا دبع ريح لأ عَ املا : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع

 َنب هللا دبع إو « هللا ٌجكوق ةأ ام مكون :لاقو مهلاومأ ىلع ريح دوهي لماع كيلا لوسر لإ

 ودع كانه انل سيلو « هالجرو ُهاَدي تحقق ليللا َنم هيلع َيِدْعف كانه هلام ىلإ جرخ ٌرمع

 ينب ُدحأ ُهاتأ كلذ ىلع ٌرمع عمجأ اًملف . مهءالججإ ُثيأر دقو « انشَهتو انوُدَع مه < مهريغ

 ٍلاومألا ىلع انلّماعو دلع دمحم انزقأ دقو اخ را < نيموحلا ماا 0

 نم تجرح اذإ كب فيك : كي هللا لوسر لوق ٌثيسن ينأ َتننظأ :ثمع لاقف ؟انل كلذ ٌطَرش

 ٌتبذك :لاقف . مساقلا يبأ نم ةليَرُه كلذ ناك : لاقف . 0

 نم ًاضورعو ًالبإو الام ٍرمثلا ّنم مهل ناك ام ةميق مهاطعأو ‹ ٌرمع مهالجأف .هللا ودع اي

 .«كلذ ٍريغو ٍلابحو باتقأ

 الب يبنلا نع رمع نع َرمع نبا نع عفان نع ُهبسحأ ىلا ٍديَبُع نع َةَمَلَس نب ُداَمَح اور

 1 . ةرصتخا

 Ea ا هولا جاوي هاووم

YVT_- 11|لاق*“ ُرمْعَم انربخأ قازرلا دبع انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح - : 

 يسد ٌقّدِصُي - َناورَمو ةمَرْخَم نب ٍرَوْسِملا نع ٍريبزلا ُ نب ةورُغ ينربخأ :لاق ُيِرِهّزلا
 لاق ٍقيرطلا ضعبب ب اوناك اذإ ىّتح ةيبيّدلا َنمز كي هللا لوسر جرحا الاق - هبحاص ثيدح

 هللا وف .ٍنيميلا تاذ اوذّحف « ةعيلط ِشيَرقل يليَح يف ميمًعلاب يللا َنب دلاخ َّنإ : هلك ئبنلا

 لي ئيبلاَر رار نک ارل لك قلطناف شيجلا ِةَرَتَقِب مه اذإ ىّتح ٌدلاخ مهب رعش ام
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 لاف لح لح : سانلا لاقف « هّتلحار هب تر اهنم مهيلع طهي يتلا ةينَلاب ناك اذإ ىّتح

 نكلو « قلب اهل كاذ امو ءاوصقلا ِتآلَخ ام : لكي ئيبنلا لاقف ..ءاوصقلا ِتأالَح :اولاقف
 هللا ِتامْرُح اهيف نومّظعُي ةَّطُخ يننولأشَي ال « هديب يسفن يذلاو :لاق مث .ليفلا ٌسسباح اهّسبح
 ٍدمث ىلع ةيبيَدُحلا ىصقأب َلّرَت ىّتح مهنع َلّدعف :لاق . ْتَبَنَّوَف اهَرَجز مث . اهايإ مهُتيطعأ الإ

 كي هللا لوسر ىلإ يكشو « ةوحزن ىتح ُسانلا اي ملف « ًاضْوبَت ُسانلا ُهْضَرَِتَي ءاملا ليلق

 ّيَرلاب مهل شيج كاز امو ف « ويف ةولعجت نأ مهرمأ مث « هتنانك نم امه َعّرتناف ٠ لشطعلا

Eنم هموق نم رّقن يف ئيعازُخلا ءاقزو نب ُليَدُب ءاج ذإ « َكلّذك مه امنيبف .  

 ٌّيؤل نب َبعک ٿکرت ينإ :لاقف - ةماهت ٍلهأ نم يب هللا لوسر حصل َةبيَع ء اوناكو  ةعازخ

 َكوُداصو كولتاقُم مهو « ليفاطملا ُدوُعلا ُمهَعمو « ةيبيَدُحلا هايم دادعأ اولن ّيؤل َنب رماعو

 ًاشيرق نإ و « َنيرِتْحُم انئج اَنكَلو « ٍدحأ لاتقل ءىجّن مل اَنإ : ةا هللا لوسر لاقف تلا نع

 ناف « سانلا َنيبو ينيب اوُلخُيو ةد مهّتدَدام اوؤاش نإف « مهب ثّرضأو ُبرحلا م د دق

 يذلاَوف اوّبأ مه إو . اوُمَج دقف ًالإو « اولعف ٌسانلا هيف لكَ اميف اولد نأ اوؤاش نإف ْرهظأ

 : ليدي لاقف . SS ير

 ةانغوسو « لولا اذه نم مكانئج اإ : :لاق اشيّرق ىتأ ىّتح َقلَطناف : لاق . لوقت ام مهغلبأس

 ُةنع انوريخُت ْنأ انل ةجاح ال : مهّؤاهفُس لاقف . انلَعف مكيلع ُةّضرعن نأ متئش نف « ًالوق لوقي

 ُمِهَتَّدحف .اذكو اذك وقي ُهُتعمس :لاق . لوقي ةتعوس ام ِتاه : مهنم يأرلا وُوَذ لاقو « ءيشب

 : لاق .'ىلك : اولاق ؟دلاولاب متل « موق يأ :لاقف دوعسم نب ةورغع ماقف . كَم ئبنلا لاق امب

 يّنأ ٌنوملعت مّتسلأ :لاق .ال :اولاق ؟ينومهّتَت لهف :لاق .ىلب :اولاق ؟ِدلّولاب سلوا

 E اولاق ؟ينعاطأ نمو يدلڌو يلعأب مک يلع ارحل الف ۽ ظاكُم لما ترس ا

 لعَجف « هاتأف . هئا : e ِهَبآ ينوعدو اهولتقا ٍدَش هر ةَطخ مكيلع َضَرَع دق اذه ناف :لاق

 . دمحم يأ :كلذ دنع ةورُع لاقف . ليدل هلوق نم ًاوحن كي ئيبنلا لاقف ٠ ل يبلا ملك
 ِنَكَت ْنِإو ؟كلبق ُهَلهأ حاتجلا ٍبَرَعلا ّنم ٍدحأب تعمس له « َكِموق َرمأ تلصأتشا ِنإ تيأرأ

 , كوعَّدّيو اوُوِفَي نأ اقيلخ سانلا َنِمًاباوشأ ىَرأل ىنإو « ًاهوجُو ىَرأ ال هللاو ىنإف « ئرخألا

 .ركب وبأ :اولاق ؟اذ نَم : لا غر دلع وی زا اللا رطب نفصنا : ركب وبأ ذل لاقف

 لعجو :لاق . تع O ل :لاق

 ال يبنلا سأر ىلع ةئاق ةبعش نب ةريغملاو « هتيخيإ رَ أ ةملك مّلكت امّلكف ٠ , لكي يبلا ُهّلكي

 لعن هدي بَرَض « ل يبنلا ةيحل ىلإ هديب ةورغ ائوُهَأ املكف « رمْعولا هيلعو ُففيَّسلا ُهَعمو
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 :لاق ؟اذه نَم :لاقف ُهّسْأر ةورُع عفرف . ايب هللا لوسر ةيحل نع َكَدي رُخأ :هل لاقو بفيسلا
 يف موق بص ةريغملا ناكو ؟َكِترْذَع يف ىعسأ ُتسلأ « ردع ْيأ :لاقف . دعت لا
 لاملا امأو لئقأف مالسإلا اأ : الب ئبنلا لاقف . ملسأف ءاج مث مهّلاومأ ذخأو مهلتقف ةيلهاجلا

 ْمَحَنَت ام هللا وف : لاق . هيَنيعب هي يبنلا باحصأ قُمْرَي لعج ةورُع نإ مث . ءيش يف ُهنم ثسلف

 مهَرمأ اذإو « هّدلجو ُهَهَحَو اهب كلف مهنم ٍلُجر تفك يف ثَعقَو الإ ةماخُن ل هللا لوسر

 هّدنع مهتاوصأ اوضفَح اوملكت اذإو « هئوضَو ىلع نولي وذاك أضْوت اذإو « هرم اوُوَدتبا «

 ُتْدَقو دل هللاو « موق ْيأ : لاقف هباحصأ ىلإ ةورُع عجرف . هل ًاميظعت َرْظَنلا هيلإ َنوُدَحُي امو

 ةمّظعُي طق اكيلم ٌثيأر نإ هللاو ء ءْشاجّتلاو ىّرْشكو رّصيق ىلع ثدفّوو <« كولُملا ىلع

 ٍلُجر فك يف تعفو لإ ةماخُت كنتي نإ فاو « ًادمحم لكي دمحم ٌباحصأ مظعي ام هاحصأ

 ىلع نولي اوداك ًأَّضَوَت اذإو « هّرمأ اوردّتبا مهّرمأ اذإو « هّدلجو هّهجو اهب كلف مهنم

 دق ُهنإو « هل ًاميظعت َرظّنلا هيلإ َنوُدحُي امو « هدنع مهتاوصأ اوضفح اوملكت اذإو « هئوضَو

 اًملف « هتئا :اولاقف « هينآ ينوعد :ةنانك ينب نم ٌلُجر لاقف .اهولتقاف ٍدْشُر َةَطُخ مكيلع َضَرَع
 نبا َدومظَمُي موق نم وهو « الف اذه :ةكيلا لوسر لاق هباحصأو ال يينلا ىلع فرشأ «

 يغبني ام « هللا احبس : لاق َكِلْذ ىر اًملف . دولي رسانلا ةلبقتساو « هل ْتَدِعُبَف « هل اهوثعباف

 ثوعشأو ٌتَدّلَف دق َّندِبلا ٌثيأر : لاق هباحصأ ىلإ َعَجَر ملف . تا نعل وص نأ الذم :

  . eهتآ ينوعد : لاقف صفح نب زركم هل لاب مهنم لج ماقف .

 لك ئيبنلا لاق مهيلع ٌفّرشأ اًملف .هتئا :اولاقف :  Eمّلكُي لعَجف

 هنأ ةمركع نع ُبوُيأ ينربخأف :ُدَمْعَم لاق . ورمع نب ليَهس َءاج ذإ ُهُمّلكُيَّوه امنيبف . لكَ يبنلا

 ا م لاق . مكرمأ نم مكل َلُهَس دق : لك ئبنلا لاق وٍرمع نب ليهس َءاج امل
 ّبتاكلا ايك ئبنلا اعّدف .ًاباتك مكتيبو اننيب ْبّتكا تاه :لاقف ورمع نب ليهس َءاجف : هثيدح

 دا و امأ : ليهّس لاقف « «ميحرلا ٍنمحرلا , هللا مسب» : ةي ٌعيبنلا لاقف

  > Eالإ اهبتكن ال هللاو : ّنوملسملا لاقف

  Eیضاق ام اذه» لاق مث 0 . هللا كوساب» تکا : : ي ئبنلا ناتو حلا

 ِتيبلا ٍنع َكاَنْدَدَص ام هللا لوسر كن ُملعَت انك ول هللاو : ٌليِهُس لاقف «هللا لوسر ٌدمحم هيلع

 نإو لنا لوسرل ينإ او : الك ئبتلا لاقف « هللا دبع نب دمحم» بكا نكلو « كانتا الو

 ةطخ يننولأسي ال» :هلوقل كلذو رها لاق (هللا دبع « ينومتبّذك
7 

 ٍتيبلا نيبو اني اوُلَحُت نأ ىلع : لكي ئبنلا هل لاقف «اهاتإ مهُتيَطعأ الإ هللا تامُرُح اهيف َنومَّظعُي



 ماعلا ّنم َكلْذ نكلو « ةطْغض انذخأ انأ ُبرَعلا ُثّدحتت ال هللا :ليَهَس لاقف .هب فوطتف
 هتددر الإ كنيد ىلع ناك ْنإو لج اّنم َكيتأي ال ُهنأ 'ئلعو :ٌليِهُّس لاقف « بتكف « لبقملا

 فا الح افر نيكرشملا ىلإ د هك لا داي تولا لاق الإ
 یتح ةكم ٍلفسأ نِ جرح دقو « هدويق يف ٌفسرَب ورمع نب ليهُس نب ِلَدنَج وبأ لحد ذإ َكلذك
 ُهَدرَت نأ هيلع كيضاقأ نَم ْلَّوأ دمحم اي اذه :ٌليَهُس لاقف « نيملسملا رّهظأ نيب هسفتب 'ىمَر

 .ًادبأ ءيش ىلع َكحَلاَصَأ مل ًاذإ هللا وف :لاق .ٌدعب باتكلا ضقت مل انإ : هلي ئيبنلا لاقف ٠ َيلإ

 . لعافب انأ ام :لاق « لعفاف ىلَب :لاق « كل هزيجمب انأ ام :لاق « يل ُهْرِجأف : ب خيبنلا لاق

 هوك TEES ORT م يأ : ٍلَدنَج وبأ لاق . NE ركل
 نب ٌرمع لاقف : لاق . هللا يف ًاديدش ًاباذَع َبَّذُع دق ناكو ؟تيقّل دق ام نورت د الأ ؟املسم ٌتج

 قحلا ىلع انسلا : تلق ىل: لاق ؟ًاقَح هللا يبن تسلأ :تلقف كي هللا ئبن ٌثيتأف : باطلا

 هللا لوسر ينإ :لاق ؟ًاذإ اننيد يف ةّينَدلا يِطعُ مق : تلق .'ىلب :لاق ؟لطابلا ىلع انؤدعو

 : لاق ؟هب ٌفوُطَتف تيبلا يتأنس اأ انُدّدحت تنك سيل وأ : تلق . يرصان وهو « هيصعأ ٌتسلو

 تيتأف :لاق .هب ٌفّوطُمو هيِنآ َكّنِإف :لاق .ال :ٌتلق :لاق ؟ماعلا هيتأن انآ ٌكتربخأف « ىل

 انؤدعو ّقحلا ىلع انسلأ : تلق .ىلب : لاق ؟اَقَح هللا يبن اذه سيلأ « ركب ابأ اي :ٹلقف ركب ابأ
 ُهنإ « لجرلا اهّيأ :لاق ؟ًاذإ اننيد يف َةّينَدلا ف :ٌتلق .اىلَب :لاق ؟لطابلا ىلع

 . قحلا ىلع ُهنإ هللا وف ِهِزْرَغِب ٌكِسْمَتساَف , هرِصان وهو « هّبر يصعَي َسيِلو « ةي هللا لوسرأ
 ؟ماعلا هيتأت َكنأ كرَبخأفأ « ىل :لاق ؟هب ٌفوطتو تيبلا يتأنس اأ انثدحُي ناك َسسيلأ :ٌتلق
 :لاق . ًالامعأ َكلذل ثلمعف : رمع لاق يرهرلا لاق . هب ٌفّوطُمو هيتآ كنإف :لاق .ال : تلق
 :لاق .اوقلخا مث اوُرحناف اوموق : هياحصأل ل للا وسر لاق باتكلا ةبضق نم غرف اًملف
 أ ىلع لحد ٌدحأ مهنم مفي مل اًملف « ٍتاَرَم ثالث كلذ لاق ىتح « لج مهنم ّماق ام هللا وف

 جيرخا ؟كلذ بحث هللا يبن اي :ًةملَس أ تلاقف ٠ سانلا ّنم يقل ام اهل ركّذف ةملس

 ًادحأ ملكي ملف جّرخف . َكَفِلَْيف َكّقلاح وَعدَتو « كذب رحلت ىتح ةملك مهنم ًادَحأ مّلكُت ال
 ايو اورق اوعاق كلذ اذا رئاقتفاب هّقلحف ُهَقِلاح اعّدو « ُهَنْدُبَرحن : كلذ لعف ىتح مهنم

 هللا َكَرنأف « ٌتانِمْؤُم ٌةوْسِن ةءاج مئ . انعاش ب میش اک ىح . اهب قيمه

 . € كلا مصوب > غلب ىتح وت توهم ثكمؤمل ملا مڪ اج اإ اونماء نیلا اهيأكَي ا :'ىلاعت

 نب ةيواعُم امهادحإ َجّوّرتف « كرشلا يف ُهل اتناك نيتأرما ذئموي همع يلطف ٠[ : ةنحتمملا]

 لج ٍريصب وبأ ةءاجف « ةنيدملا ىلإ اي ئبنلا جر مث َةيمأ نب ٌناوْفَص ئرخألاو َنايفُس يبأ

A سو 
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 ىلإ ةعفدف « انل تلعج يذلا َدهَعلا : اولاقف ٍنيلُجَر هيلط يف اولّسرأف « ملسُم وهو ٍشيَرَق نم

 ٍدحأل ٍريصب وبأ لاقف « مهل رمت نم ٌَنولكأي اولزنف « ةفيّلُحلا اذ اغلب ىّتح هب اجرخف « نيلُجَولا

 « ٌدّيَجل هنإ هللاو لجأ : لاقف ُرَحآلا لساف « ًاديج ُنالف اي اذه َكَفيس ىَرأل ينإوللاو : نيلجكلا

Eيل ينرأ ريت بأ لاف  
 َنيح ةَ هللا لوسر لاقف « ودْعَي دجسملا لَخَدف « ةنيدملا ىتأ 0 ىتح ُرَحلا ٌرفو « درب ىتح

 ءاجف . لوتقمل ينإو يبحاص هللاو َلِتق : لاق زاب ئبنلا ىلإ ىهتن نا اًملف « ًارْغُذ اذه یار دقل : آر

 . مهنم هللا يناجنأ مث « مهيلإ ينتذَدر دق كتم هللا ىفوأ هللاو دق « هللا يبن اي :لاقف ريصب وبأ

 يل ا

 ع يح دريك يل دي الإ ا

 اوذخأو مهولتقف .اهل اوضرتعا الإ ماشلا ىلإ ِشيَرَع تجرح ريب نوعمسي ام هللا وف

 eS هللا دشن اک ئبنلا ىلإ ن رق ةلسر أف . مهلاومأ

 ا م کم نط مين مب کریو کس ھی یک ییا رھ :و #* : ىلاعت هللا لرنأف < . مهيلإ كلك ئبنلا
 د 0 5 ےہ هع

 هه كير :حتفلا] . 4 ِةّيِِهتَْل ةَ حظ غلب ىتح 4 مه مکرفظا

 .«تيبلا نيبو مهنيب اولاحو « مي ميحرلا نمحرلا هللا مسبب اورق ملو « هللا ئيبن هنأ اورق

 مهّتعَتَم :موقلا ٌثيمحو .اوزامنا :اولّيَرَت .ُبَرَجلا :ُدَعلا « ةّرعم :هللا دبع وبأ لاق

 .ًءامخإ ُهتبضغأ اذإ ؛َلَجَرلا ثيمحأو .لّخْدُي ال ىمح ُهتلعج :ىمجلا ُتْيَمْحَأو . ةيامح

 .[۲۷۱۲ « ۱۸۱۱ 001595 :ثيدحلا رظنا][ 37077١ :ثيدحلا]

 771١[. 15986 :ثيدحلا رظنا۲۷۳۲[1 : ثيدحلا]

 ناك ل هللا لوسر َّنأ ةشئاع يئتّربخأف ةورُع لاق» ٌيرهُرلا نع ليقع لاقو _ ۳

 نم َرجاه نم ىلع اوّقفنأ ام َنيكرشملا ىلإ اوُدْرَي نأ ىلاعت للا لن امل هنأ انخّلبو . . نهنجتمُي

 نيّتأرما َقّلط َرمع َّنأ « ٍرفاوكلا مصعب هب اوكسمُي ال نأ َنيملسملا ىلع محو ‹ مهجاوزأ

 اعلخ و ا جور ا ناد ةّيمأ يبأ تنب ةبيرق

 ني نم کتا نإو # : ىلاعت هللا لزنآ مهجاوزأ ىلع ٌنوملسملا َقفنأ ام ءادأب ورقي نأ ٌرافكلا ىب أ

 ِتَرَجاه نَم ىلإ نوملسملا يدوي ام : :ٌتقعل ةعلاو ١ : ةنحتمملا] مَا رتل لإ معَ

 ِءاسن ٍقادّص نم قفنأ ام نيملسملا ّنم جور هل بهذ نم ىطعُي نأ َرَمَف « رافكلا نم ةتأرما

 نأ انّمَلبو .اهناميإ دعب ْتّدَنرا ٍتارجاهملا نم ًادَحأ ُملعَن امو ٠ َنرَّجاه يئاللا ٍراَفكلا



 ورا تاك 1۷٤

 ردخألا بّمكف « ةّدملا يف ًارجاهُم ًانمؤم الإ يبنلا ىلع مق يتلا ٍديسَأ َنب ريصب ابأ
 ع 2ع 1

 ۲۷١۴١[. :ثيدحلا رظنا] . ثيدحلا ركذف «ريصب ابأ هلاسي ةَ يبنلا ىلإ ٍقيَرش

 ضرؤقلا يف طورشلا باب - 5

 ةريره يبأ نع ٌرُمْرُه نب نمحرلا ٍدبع نع ةعيبر نب ٌرفعج ينثدح : ُْثيَّللا لاقو - 5
 « رانيد فلأ ُهَفِلِسُي نأ ليئارسإ ينب ب ضعب لأس الجر ركذ ُهنأ لكي هللا لوسر نع» هنع هللا يضر

 'ىَّمسُم لجأ ىلإ هيلإ اهعفدف

 . زاج ٍضرَقلا يف لجأ اذإ :ٌءاطعو امهنع هللا يضر رمع نبا لاقو

 هللا بات ُفِلاْخُت يتلا طورشلا نم َّلِحَي ال امو « بّتاكملا باب- ۷

 -رمع نبا لاقو . مهنيب مهطورش : ٍبّتاكملا يف امهنع ُهللا يضر هللا دبع نب ُدباج لاقو
 لاقي :هللا دبع وبأ لاقو . طرش هم طّرتشا ٍنإو « ٌلطاب وهف هللا باتك َفّلاخ طرش لك دمع

 . رمع نباو رمع نع :امهيلك نع

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع َةرْمَع نع ىبحي نع نايس انًنَدح هللا دبع نب عولع انثّدح - فيفيان
 ملف . يل ٌءالّولا ٌنوكيو ِكّلهأ تيطعأ تعش ْنِإ : تلاقف اهتباتك يف اهلا ةريرب اهنتآ» : تلاق
 نمل ءالولا امنإف « اهيقتعأف اهيعاتنا : الك عيبا لاق كنلذ ةئركذ كي للا لوسر ءا ءاج

 باتك يف تسيل أطورش َنوطِرَمْشَي ماوقأ لاب ام : لاقف ٍرَبْنِملا ىلع كي هلل م

 . «طرش ًةئم طّرتش ثا ِنإو هل ّسيلف هللا باتك يف سيل ًاطرش طَرَتش نم ؟هللا

« Y070 « YoTE «YoY «071 «401° «o «۲۱7۸ «10° ۰1٤۹۳ › 207 [ثيدحلا رظنا: 

[YY الا 5 2 YTY1V ؟هالم 

 ُسانلا اهفَراعتي يتلا طورشلاو رارقإلا يف اينُّثلاو طارتش ڈالا نم ٌروجي ام باب 14

 ٍنيَتْنِت وأ ةدحاو الإ ةئم :لاق اذإو .مهنيب

 ا هيِرَكل لجّولا لاق : نيريس ِنبا ٍنع نوع نبا لاقو

 رول رك انطوى رضيت ا م

 e َتْفلَُخُأ َتنأ : ور 5 دل 10



1۷o طورشلا باتك - ٤ 

 ةريره يبأ نع جّرعألا نع دانزلا وبأ ا تی اعا نافيا وا اخ -_

 نم داو الر ا امينا ج ر ةه ف نإ: لاق ا لوفر نأ هنع هللا يضر

 .[۷۳۹۲ « 541١ : يف هافرط ۲۷۳١ ثيدحلا] . ةّنجلا لحد اهاصخأ

 ٍفقَولا يف طورشلا باب- ۹
 : لاق ٍنوَع نبا انّئدح يراصنألا وللا دبع نب دمحم انندح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح اعلا

 ىتأف ٠ َرْبيَحب ًاضرأ تباصأ ا ساو ٌرمع نبا نع عفان ينأبنأ

 يا الاهم ند هه اقرأ ا ٌتْبَصَأ ينإ « هللا لوسر اي : لاقف اهيف ُهُرمأَتْسَي كك ئبنلا

 دمع اهب َقّدَّصتف : لاق . اهب َتْفَدَصتو اهلصأ تسبح تعش نإ :لاق ؟وب مت امف « ةنم يدنع

 يفو باقّرلا يفو ىِبْرُقلا يفو ِءارّمفلا يف اهب ٌقَّدصَتو .ْثَروُي الو ُبَهوُي الو ْعابُي ال هنأ

 َمهِطْيَو ٠ فورعملاب اهنم لأي نأ اهَيِلَو ن م ىلع َحانُج الو « فيصلو ليبسلا ن 000

 .«آلام ٍلّئَأَمُمَريغ : لاقف ٌنيريس نبا هب ٌتْنَّدحف : لاق «لومتم



 اياصولا باتك ۷٦ ٥

 لا ےل ر ا

 اياصولا باتك_ ٥

 a ل GS ترو شدا

 َكَعاَقَح فورما نيَو نيكول ةّيِصوْلأ اح ر نإ توَملَا كدا صح اد مکي بيک ٠»
 ٍصوُم نمي ٌفاَّح ْنَمَه ا لع عي هَل نإ تویی يذلا لع مْ اإ مم امد مب نمف 69 قمل
 اليم : :ًافنَج [1 6-85 :ةرقبلا] 4 يحي ومع أ إل مَ الف منيب حلصأك امت و اَنْ

 لئام :فئاحتَم

AE اال نع ناب نع تل ارح و فاد حو V۸ 

 يش هل ملسُم ءىرما ٌّقَح اما : لاق ا هللا لوسر َّنأ امهنع ٤ هنيصوو الإ نيتليل تيب هيف يِصوُي
 فكك بلا نع رمع نب نع وِرمَع نع ملم نب محم هبات . «هدنع ةبوتكم .

 ةيواعُم نب يهز اّنَدح ريك يبأ نب حي انثَّدَح ِثراحلا نب ميهاربإ انثدح - ۹

 تنب ةيريوج يخ ایک هللا لوسر نّتخ ثراحلا نب ورمع نع قاحسإ ونأ اح ئفعجلا

  ًائيش الو مَآ الو ًادبَع الو ًارانيد الو ًامَهرد هتوَم دنع ل هللا وسر كرت ام» : لاق ثراحلا

 .«ةقّدص اهلَعَج اضرأو ٌهَحالسو َءاضيبلا ةتلغب الإ
 ٤٤٩١[. ۰ ۳۰۹۸ ۰ ۲۹۱۲ « ۲۸۷۳ : يف هفارطأ 71/79 ثيدحلا]

 لاق فرص نب ُحْلَط اندح ٍلَوْغِم نبا وه كلام انَنّدح ئبحب نب دال انثّدح - 37٠
 :ٌتلّقف .ال :لاقف ؟ ىصوأ ةا ئبنلا ناك له : امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ َنب هللا دبع ٌتلأس»

 . هللا باتكب 'ئصوأ : لاق ؟ةّبص ا ةيصَولا سانلا ىلع َبِتُك فيك

 ثيدحلا]  ۲۷٤١يف هافرط : 455٠١ ٠ ٠٠۲۲[.

 : لاق دوسألا نع ميهاربإ نع نوع نبا نع ليعامسإ انربخأ ةرارُز ُنب ومع انثڌح- 443

 تنك دقو هيلإ 'ئصوأ ىتَم : تلاقف « ًاّيصَو ناك امهنع هللا يضر ًايلع َّنأ ةشئ ةشئاع دنع اوركذ»

 امف يرْجَح يف َتَنَحنا ٍِدَقلف « تْسَّطلاب اعدف _ يرجح :تلاق وأ - يردّص ىلإ ُهَتَدِيسُم

 ءو
 .[4409 : يف هفرط-١٤۲۷ ثيدحلا] . ؟(هيلإ اوصوأ ىتمف « تام دق هنأ تْرَعش



 ٥ اياضولا باتک 1۷¥

 َسانلا اوفُفَكتب ْنَأ نم ٌريخ َءايذغأ ُهَتثَرو َكُرِتي نأ باب۲

V4نب ٍدعس نع ٍدعس نب ٍرماع نع ميهاربإ نب دعس نع ٌنايِفُس انثَّدح ميَعُن وبأ انثدح-  

 تومي نأ ُةَركي وهو « ةكمب انأو يندوعي يب ئيبنلا َءاج» :لاق ُهنع هللا يضر صاقو يبأ

 ؟هلك يلامب يصوأ وللا لوسر اي : تلق . ًءارفع نبا هللا مَحرَي : : لاق « اهنم رجاه يتلا ض خرألاب

 aT لاق ؟ثّنقلا : تلق . ال : 00 تلق . 0 0

 رن يعش كريد لا يصوت« كارما يف ىلإ هع تل مقل تس « ةقتص انت

 .[1596 « 55 :ثيدحلا رظنا] . «ٌةنبا الإ ذمو هل نكي ملو . نورخآ كب رضْيو

 ثلثلاب ةّيصولا باب۳

 آمي مش 5 عا یار : لجو رع هللا لاقو . ثلّتلا الإ ٌةّيصو َيّمذلل زوجي ال : 0

 .[19 : ةدئاملا] سَ

VEYسابع نبا نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع نايف انّئَدح ٍليعس ُنب يتق انئّدح -  

 ُتلّثلاَو « للا : لاق ال هللا لوسر أل « عبؤلا ىلإ سانلا ٌضَعولا : لاق امهنع هللا يضر

 . (ريثك

 نب مشاه نع ٌناورم انَّّدح ٌيدع نب ءاّيركز انثَّدح ميحّرلا دبع نب دمحم ينثدح- فمثلا

 :تلقف لي عيبنلا ينداعف ٌتضرم» :لاق ُةنع هللا يضر هيبأ نع ٍدعس نب رماع نع مشاه

 :ٌتلق . ًاسان كب عقنيو ٌكَعفري ه هللا لعل : لاق . يبقع ىلع ينّدرُي ال نأ هللا ٌعْذا « وللا لوسر اي

 ؟تلفلاف : تلق ريك فصلا : لاق ؟فصنلاب يصوأ :تلقف نبا يل امنإو ئصوأ نأ ٌديرآ

 .«مهل كلذ راجف ثلثلاب ٌئمانلا ىصوأف :لاق- ريبك وأ -ريثك ثلثلاو ثلثلا :لاق

 ۷۲٤١[. « ۱۲۹۰ « ه5 : ثيدحلا رظنا]

 ىّوعدلا َنم ٌّيصولل زوجي امو .يدلَو ْدَماَعَت :هِّيصّول يصوُملا لوق باب - ٤

 ةشئاع نع ٍريِبزلا نب ةورُع نع باهش نبا نع ِكلام نع َةمَلسَم ُنب هللا دبع انئّدح- 64
 ا ل ا ا ا

 ركل ا كيلا ةضيقاف « ينم ةدبل نبال صا يب
/ 

4 



 اياصولا باتك- 1۷۸ ٥

 لاقف . ی ا ا ا لوسو ىلإ تواب

 لولا « ةعمز نب دبع اي كل وه : ةا هللا لوسر لاقف . يبأ ةديلو نباو يخأ : :ةعمُز نب دبع

 . ةبتعب ههبش نم ائىأر امل « نم يبجتحا : ةعمز ِتنب ةدوَّسل لاق مث .ٌرَجحلا رهاعللو شارفلل

 .[؟10773 ۲۰٣۴۳ ۲۲۱۹۸ ١ ۲٤٢۱ : ثيدحلا رظنا] . هلل هللا يقل یتح اهآر امف

 تّراج َةنّيب ةراشإ هسأرب ضيرملا ًاَموأ اذإ باب- ه

 يل ل e فتح

eدل ع  RS N 

 ۲٤١۳[. :ثيدحلا رظنا]

 ثراول ةّيصَو ال باب- ”

 سابع نبا نع ءاطع نع حيجن يبأ ِنبا نع َءاقْرَو نع َفُسوي نب دمحم انثّدح - ۷

 «ٌبحأ ام كلذ نم هللا َحَسّف «ٍنيِدِلاولل ُةّيصّولا ٍتناكو ءِدلّولل لاما ناك» : لاق امهنع هللا يضر

 ةأرملل لعجو « سُدسلا امهنم ٍدحاو لكل ٍنيوبألل لعجو « نيل ُظَح َلثم ِرَكّذلل َلعجف

 .[71/9 « ٤٥۷۸ : يف هافرط_ ۲۷٤۷ ثيدحلا] . «ميُولاو رطشلا جوّرللو 2 عبؤلاو َنمّذلا

 توملا دنع ةقّدصلا باب

  - VAيبأ نع ةرامع نع َنايْفُس نع ةّماسأ وبأ انثّدَح ِءالَعلا نب دمحم انئّدح 7

 نأ : لاق ؟لضفأ ٍةقّدصلا يأ هللا لوسر اي : ا5 يبلل لجر لاق» : لاق ُهنع هللا يضر ةريره يبأ

 صيرَح ٌحيحص َتنأو َقَّدصَت ٠ موقلُحلا ِتّعَلب اذإ ىتح ْلِهمُت الو « َرقفلا 'ئشخت ثخ ىشختو ئنغلا لمت

 :ثيدحلا رظنا] . «نالفل ناك دقو اذك ٍنالفلو اذك ٍنالفل : تلق ١519[.

 [ ؟؟ :ءاسنلا ]| د وأ آه صو يسع بص و لعب ص :لجو زعوشا لوق باب - ۸

 ضيرملا ٌرارقإ اوزاجأ هني َنباو ًءاطعو ًاسوواطو زيزعلا دبع نب ّرمعو ا
 لاقو . ةرخآلا ّنم موي َلّوأو اينذلا ّنم موي رخآ لُجرلا هب قّدصت ام قحأ :ٌنسحلا لاقو . نيدب

 هثأرما فسكت ال نأ ٍجيدَح نب عِفار ىصوأو . َءىرَب نیلا ّنم ثراولا ًاَربأ اذإ : :ْمكَحلاو ٌميهاربإ

 لاقو . زاج ٌكتقتعأ تنك : توملا دنع هكولممل لاق اذإ : نسحلا لاقو . اهُباب هيلع َقلغأ امع ٌةيرازفلا

 : سانلا ضعب لاقو . زاج ُهنم ٌتضبقو يناضق يجوز لإ : اهتوَم دنع ةأرملا ٍِتلاق اذإ : :يِبعَشلا

 ةغاضبلاو ةعيدّولاب هرارقإ زوجي :لاقف ّنسحتتسا مث ا هب ّنظلا ء وسل ةرارقإ وشال



 1۷۹ اياصولا باتك 5

 نيملسملا لام لحي الو «ثيدحلا ُبذكأ ّنظلا َنإف ّنظلاو مكايإ» : يب ئئبنلا لاق دقو . ةبراضملاو
 لإ تملا ودون نأ گرمای هللا َنإ## # : ىلاعت هللا لاقو «ناخ َنِمُثْوَأ اذإ قفانملا ٌةيآ» : كي بنا لوقل
 ال ئبنلا نع ورمع نب هللا دبع هيف .ٌةَريغ الو اثراو ّيصخي ملف [0 :ءاسنلا] 4اَهِلْمأ

 نب عفان انثَّدح رفعج نب ٌليعامسإ انّنَّدح عيبا وبأ دوادآ نب نامیلس انثدحخ. 4
 قفانملا ةيآ» : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهُس وبأ رماع يبأ نب كلام

 .[۲۹۸۲ «۳۳ :ثيدحلا رظنا] ٠ فاو ناخب نیا ادو رک تالا ثالث

 ١١[ :ءاسنلا] 4د وأ اهب كريِصُوي ٍةَيِصَو دَ :  :ىلاعت هلوق لیوات باب- 9

 ودوم نأ كرما هللا نل :  لجو رع هلوقو . ةّيصولا لبق ِنيَدلاب ىضق 5 لكي يبنلا نأ ُدَكْذُيو
 : لك ئبنلا لاقو . ةّيصّولا عّوطت نم ٌقحأ ةنامألا ءادأف [58 :ءاسنلا] & اهِلَهَأ لإ ٍتتمكلأ

 لاقو .هلهأ نذإب الإ ٌدبعلا يصوي ال : سابع نبا لاقو .«ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال»

 . (هدّيس لام يف عار دبعلا» : يي ئبنلا

 يلا نيم هيوم( نعي ةزفادوألا اندغل تابوا(, اكتم كنج فلل ا

 076 « يناطعأف لي هللا لوسر ٌتلأس» : NE نب ةورعو

 سفن ةواخّسب ُهذخأ نمف « ٌولخ رِضَح لاملا اذه َّنِإ « ميكح اي : يل لاق مث « يناطعأف ةتلأس

 لاو مهي الو كأي يذفاك ناكو « هي هل راب مل يضن فارشإبةّلخأ نشو « ويف هل كرو

 iY قحلاب َكَّنعَب يذلاو « هللا لوسر اي ٌتلقف : ٌميكح لاق . ىلفسلا ديلا ّنم ريخ ايلعلا

 ةنم َلَجقَي نأ ىبأيف ءاطَعلا ُهيطعُبل امیکَح وعدي ركب وبأ ناف . اينُدلا قرافأ ئتح ايش َكَدعب ادحأ

 هيلع ضرعأ ينإ « َنيملسملا َرْشعَم اي :لاقف « ُهَلبَقَي نأ' ىبأف َُيِطعُيل ُهاعَد رمع نإ مث .ائيش

 دعب سانلا ّنم ًادحأ ميكح ْأَرْرَي ملف اشا نا 'ىبأف ءيفلا اذه نم ُهل هللا مسق يذلا ُهّقح

 ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . هللا ُهّمِحَر یفوت یتح لَو :يبنلا

 ١ لاق ّيرهرلا نع ُسنوي انربخأ هللا دبع انربخأ عينايتخسلا ٍدمحم نب ُرْشِب انثدح :

 عار مكلك» :لوقي ةي هللا لوسر ثعمس :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع ٌملاس ينربخأ

 نع لوؤسمو هلهأ يف عار لجّرلاو « هتّيعر نع لوؤسمو عار مامإلاو « هتّيِعر نع لوؤْسَمو
 ها هدّيس لام يف ُمداَخلاو ‹ اهتّيعر نع ٌةلوؤسمو ٌةيعار“ اهجوز ِتيب يف ةأرملاو ‹ هتّيعر
 .«ديبأ لام يف عار لجيلاو : لاق دق ْنأ ٌبِسحأو : لاق ؛ هتّيعر نع لوؤسمو

 ثيدحلا رظنا] : 897 2 ۲٣١۹ ١ ۲٣۵٣ ۰ ۲٣۵۸[.
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 ؟براقألا ِنَمَو ‹ هيراقأل ئئصوأ وأ فقَو اذإ باب- ٠

 ناّسحل اهلعَجف « كبزراقأ ءارقفل لَمْ 5 ةحلط يبأل لي ئيبنلا لاق» : سن نع ُثباث لاقو

 لاق» ِتب ٍتباث ٍثيدح ٍلثمب سنا نع َةمامُث نع يبأ ينثّدح : يراصنألا لاقو «بعك نب أو

 ناكو . «ينم هيلإ َبرقأ اناكو بعك نب أو َناّسحل اهّلعجف : سنأ لاق «كتبارق ءارقفل اهّلَعجا

 ديز نب ورمع نب مارح نب ِدوُسألا نب هس نب ڈيز ةمساو ةحلط يبأ نم عيبأو ٍناَسح ٌةبارق
 ٍناعمتجيف « مارح نب رذنملا نب ٍتباث نب ٌناّسحو .راجّنلا نب كلام نب ورمع نب ٌيدَع نب ةانم

 نب ِكلام نب ورمع نب ّيدَع نب ةانَم ٍديز نب ورمع ُنب ٌمارحو « ُتلاثلا ُبألا وهو مارح ىلإ
 نب بأ وهو « كلام نب ورمع ىلإ ءابآ ةتس ىلإ ع يبو ةحلط ابأ كاسح عماجُب وهو « راججنلا

 كلام نب ورمعف « راجنلا نب ِكلام نب ورمع ٍنب ةيواعُم نب ِيَز نب ٍديبُع نب سيف نب بعك

 . مالسإلا يف هئابآ'ىلإ وهف ِهيبارَقِل'ئصوأ اذإ : مهضعب لاقو اي آبو ةحلط ابأو َناسح ْعمجَي

 هنأ ةحلط يبأ نب هللا ٍدبع نب قاحسإ نع كلام انربخأ تسوي ُنب للا دبع انثّدح _ ۲

eلاقف « َنيبَرقألا يف اهَلَعجت نأ ىَرأ :َة ةحلط يبأل ةي ئبنلا لاق» :  

 : سابع نبا لاقو . «هوع ينبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهمسقف « هللا لوسر اي لعفأ :ة ةحلط وبأ

 « يلع ينب اي ۽ رهف ينب اب : : يدانُي دالك ئربنلا لعج 4 يذلا كير رينو 3 : : تلر املا
 للك ئبنلا لاق € بيورقألا كيريشع ٌرِذَأَو » :تَلّرت امل» :ةريره وبأ لاقو . «شيّرق ٍنوطبل
 .[۲۳۱۸ 15451 :ثيدحلا رظنا] . «شيّرق َرُشعَم اي

 ؟براقألا يف ُدَلَّوْلاو ءاسنلا ٌلُخدَي له باب-١

 بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ : لاق يرهزلا نع تش انربخا ناميلا وا انندح د فينو

 هللا َلّرنَأ نيح > ال للا لوسر ماق» : : لاق ةنع هللا يضر ةريره ابأ ذأ ندحرلا ٍدبع نب ةملَس وبأو

 اوُرَتْشا  اهّوحن ةملك وأ شر وا : لاق <« یال َكيَريِشع راو » : لجو رع
 ا ع یا باسرع يباب .ًائيش وللا نم مكنع ينغأ ال < « مكَسفنأ

 كنع ينغأ ال هللا لوسر ةمع ٌةّيِفَص اي . ائيش هللا نم ٌكنع ينغأ ال ٍبلَطُملا دبع َّنب سابع اي

 ةعبات . «ًئيشوهلا ّنم ِكنع ينغأ ال يلام نم ٍتئش ام ينيلَس ٍدمحم كنب ةمطاف ايو . ًائيشولا نم

 ۳٣۲۷ « ٤۷۷١[. : يف هافرط_ 1/51 ثيدحلا] ٠ باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا نع ْعَبْصأ

 ؟هفقوب ٌفقاولا ٌعِفَتْنَي له باب- ١١
 ُفقاولا يلي دقو .اهنم ّلكأي نأ ُهَيِلَو نَم ىلع َحانُج ال : هنع هللا يضر ٌرمع طّرتشا ٍدقو
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 0 ر س ر

a RAE Ns, ةريغو» 

 َّنأ» هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ةناوع وبأ اند دیعس رب بيق انثدح 14

 يف - لاق « ٌةَنَدَب اهنإ هللا لوسر اي :لاقف « اهئكرا :هل لاقف َةَنَدَب قوسي الجر ئأر يب يبنلا
 134٠[. :ثيدحلا رظنا] .«كَحيَو وأ_كّلْيَو اهْبَكرا  ةعبارلا يف وأ ةثلاثلا
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  YVo0ة ريره يبأ نع جرعألا ٍنع دانزلا يبأ نع كلام انثّدح ليعامسإ انثدح- 0

 ةنَدَب اهنإ هللا لوسر اي : لاق « اهئكرا :لاقف ٌهَنَدِب ٌقوسَي الجر أر كك هللا لوسر ّنأ» هنع

 :ثيدحلا رظنا] . «ةثلاثلا ىف وأ ةيناثلا ىف كو اهثكرا :لاق ١589[.

 زئاج وهف هريغ ىلإ ٌةَعَفدَي نأ لبق ًائيش َفقَو اذإ باب - ١١

 هيلو نإ ّنصْحَي ملو ¢ لكأي نأ هيلو نَم ىلع حانج ال : لاقف َفقوأ نع هللا يضر َرمع نأل

 ‹ ُلَعفأ :لاقف « َنيبرقألا يف اهلعجت نأ ئرأ» :ةحلط يبأل ل ئبنلا لاقو .هريغ وأ ٌرمع

 . اهمع ىنبو هبراقأ يف اهّمَّسِقف

 باي- 4

 وأ نیر الل اهيطْعُيو « زئاج وهف مهريَغ وأ ِءارَمْفلل ْنّيبُي ملو « هلل ٌةقَدَص يراد : لاق اذإ

 دص اهنإو« ءاحريب ىلإ يلاومأ ٌبحأ : لاق َنيح ةحلط يبأل كي خيبنلا لاق . دارآ ٌثنيَح

 .ٌمصأ ُلَوألاو « نمل َنّيبُي ىتح ٌروجي ال :مهضعب لاقو . كلذ ل ئيبنلا َراجأف

 , زئاج وهف يما نع هلل ةقَدص يناتنسُب وأ يضزآ :لاق اذإ باب 5
 يب يل

 ل يو عاطل يضر ادا نب دت ناد امه لا يضر يسبح یا ان :لوقي ةمركع

 ٌتقّدصَت نإ يش اهحفتيأ اهنع ٌبئاغانأو ثّيفوت يق دملا لوسر اي : لاقف اهنع ئاغ وهو

 . «اهيلع ٌةَقَدَص فارخملا يطئاح َّنأ كدهشأ ينإف : لاق . معن :لاق ؟اهنع هب

 *YVV]. الكا : ىف هافرط_ 7767 ثيدحلا]

 2 هلل ةق

 زئاج وهف وا 3

 ا هللا لوسو اي تلق : 0 ل ا



 اياصولا باتك- 37 ٥

 ريخ وهف كلام ضعب كيلع كِسمأ :لاق « ايك هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقّدص يلام نم َمِلَحْنَأ نأ
 . «َربيَحب يذلا يمهَس كمآ :ٌتلق . كل

«F401 (FTAA «F007 ادخل 056١ CTA 2 [5ة5غ8مغ 54 ا/ : يف هفارطأ _ ۷ ثيدحلا 
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 هيلإ ليك ولا ّدَر مث هليكَو ىلإ قَّدصت نَم باب- ١١

 احسإ نع َةَملَس يبأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع ينربخأ :ليعامسإ لاقو - ۸

 ا ْتَلَّرن املا : لاق هنع فا يضر سنأ نعل همَّلعأ ال ةحلط ىبأ نب ثا دبع

 OE :لاقف ل مثل لوسر ىلإ ةحلط وب ءاج . 4 نوب امم اوقف
 لاق احر لا لام کاو 4 يش ا ت يح ولا اوات نأ # :هباتك يف 'ىلاعتو
 هلا ىلإ يهف - ا مدلل و اهب طعس اهدي يأ هللا لوسر ناک ةقیدح تناكو

 لاقف .هللا كارأ ثيح للا ا يأ اهْعّضف < ُهَرْخدو هرب وجرأ ةه هلوسر ىلإو لجو رع
 يف ُهلَعجاف « كيلع اندرو كنم ةانلبق خبار لام َكلُذ ٠ ةحلط ابأ اي خب :هك ر هللا ل وير
 عابو :لاق . ٌناَسَحو عبا مهنم ناكو : لاق . هِمحَر يوذ ىلع ةحلط وبأ هب َقَّدِصَتِ .نيبرقألا

 ٍرمت نم ًاعاص عيبأ الأ : e راسب ا :ُهل ليقف ةيواعُم نم ُهنم ُهَتّصح ُناَسَح

 . «ةيواعُم نب يذلا ةليَدُح ينب رصق عضوَم يف ةقيدحلا كلت تناكو لاق ؟مهارَد نم عاصب

.[YVoY CTIA : [ثيدحلا رظنا 

 ر ا ل أوُلدُأَد

 ىنتِمْلاَو ىرملا أ اولْوَأةَمَسَهْلا َرَصَحاَذِإَو # :ٌلجو َّنع هللا لوق باب ۱۸

 4ني مهوهزراف نيكصتسمْلاَو
 ِنب ٍديعَس نع رش يبأ نع ةناوع وبأ انثَدح ٍنامعُنلا وبأ لضفلا نب دمحم انئّدح - 1۷04

 للاو الو « تحي ةيآلا هذه نأ َنومُعرَي اسان نإ : لاق امهنع ُهللا يضر سابع نبا نع ريج

 ٍلاوو « َقْزْرَي يذلا َكاذو ثري لاو : نايلاو امُه « سانا َنَواهت امم اهّنكلو « تسي ام

 . «كّيطعأ نأ كل كلمأ ال : لوقي « فورعملاب لوقي يذلا كاذف ثري ال

 .[501/7 : يف هفرط_ 71/09 ثيدحلا]

 ِتّيملا ٍنع ٍروذّتلا ٍءاضقو « هنع اوقّدصتي نأ ٌةءاجف َيْفْوت نَمِل ُبَحتْسُي ام باب- 9
 اهنع للا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام ينئّدح : لاق ليعامسإ انثدح - ۰

 قدضتانأ قد تملك ول اهاراو 4 اهّسفَت تَتلتفا يّمأ َّنِإ : ب ئبنلل لاق ًالجر َّنأ»
 .[178/4 :ثيدحلا رظنا] . «اهنع ٌقَّدصت ١ معن : لاق ؟اهنع



 AY اياصولا باتک هه

 نب هللا ٍديَبَع نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثدح- ١
 الك للا لوسر ىتفتسا ةنع هللا يضر ةدابُع نب دعس َّنأ» امهنع للا يضر سابع نبا نع هللا دبع

 . «اهنع هضقا : لاقف « ّرْذَن اهيلعو ٺتام يمآ لإ : لاقف

 .[1909 2 5594 : يف هافرط ۲۷٦۱ ثيدحلا]

 ةقّدصلاو ٍفقّولا يف ٍباهشإلا باي ٠

YYلاق مهربخأ ٍحيَرج نبا نأ سوي ْنب ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انئدح- : 

 يضر ةدابُع نب دعس َّنأ سابع ْنبا انأبنأ» : لوقي سابع نبا ْىَلوَم ة ةّمركع حمس هنأ ىلع ينربخأ

 نإ يلا لسور ا لاقف ةي يبنلا ىتأف « ٌبئاغ وهو هما ْتيفوُ  ةدعاس ينب اخأ  هنع هلا

 ينإف : :لاق . . معن : :لاق ؟اهنع وب ُتقَّدصَت نإ يش اهُعَفنَي لهف ٠ « اهنع ٌبئاغ انأو تّيفوُت يّمأ

 .[717/65 :ثيدحلا رظنا] . «اهيلع ٌةقدص ٌفارخملا يطئاح َّنأ كدهشأ

 مرر جرح ف

 کیو ها ومآ ولك ات کلو بطلاب تی تيل أ تيل الت لو ومآ یکی ئاو وہ :ىلاعت هللا لوق باب ١

 سلا گل ٌباَطاَمأ اريك ىلا فاو لآ مغ مف نوک ایک ابوح ناك وإ
 ["- ۲ :ءاسنلا]

AAتيس ر را نب ب ةورع ناك : لاقّيرهّرلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئدح-  

 تاق ى تاتا ى ۋا غرا ج نو  اهنع هللا يضر ةشئاع لأس

 َِنُس نم ىندأب اهجّوّرتي نأ يربو « اهلامو اهلامَج يف ُبْعريف 2 اهّيلو رجح يف ةميتيلا يه
 َنهاوس ن حاكتب اورمأو « قادّصلا ٍلامكإ يف هل اوطيسقُي نأ الإ ٌنهحاكي نع اوه ؛ اهنا
 : لجو رع هللا َلَرنأف « دعب لك هللا لوسر سانلا ىتفتسا مث : ٌةشئاع تلاق « ءاسنلا ّنم

 نأ هذه يف هللا َنّيبف : تلاق [۱۲۷ : ءاسنلا] 4َنهيِف ميمي م هدأ له اسلا ىف َكَئوُصْفَحْسيَو

 « قادّصلا ٍلامكإب اهَبُسب اهوقجلُي ملو « اهجاكن يف اوبغر لامو ٍلامَج تاذ تناك اذإ ةميتيلا

 امكف :لاق . ءاسنلا نم اهريغ اوسمتلاو اهوكرت لامجلاو لاملا ةلق يف اهنع ًةبوغرم تناك اذإف

 نم ىفوألا اهل اوطسقُي نأ الإ اهيف اوبغَر اذإ اهوحكني نأ مهل سيلف اهنع نوبغري َنيح اهنوكذتي

 .[؟ 494 :ثيدحلا رظنا] . «اهّقح اهوطعُيو قادّصلا

 مدل ًاوعفذأف ادشر مہم حسا ناف اکیلا وكب اإ هَهَح تلا اولس » ا ۲۲

 وعملا لک ایل اھ ناک نمو فعلا ناک نمو ادرک نأ ارا دیو اکا رس آه ولع اک کو کوما



٥ 
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 اياصولا باتك .

 [۷- ١ :ءاسنلا] تایی دگ ذأ هني الاكم تسول او نالوا كاس یی هيَ ورشا نادل كَما بديت لاج )اهيل گو مع اودا موما موی معقد ادل
 .ًايفاك ينعي :ًابيِسَح 2-4

 ٍهِتَلامُع ٍرْدَقِب ةنم ٌلكأي امو ميتّيلا لام يف ٌلَمْعَي نأ يصّولل امو باب
 نب رخص انثّدَح مشاه ينب ىلوم ٍديعس وبأ انثَّدح ثَعشألا نب ٌنوراه انثّدح _ ٤4

 ایک هللا لوسر ٍدهع ىلع هل ٍلامب َقَدصَت رمع َّنأ» امهنع هللا يضر ٌرمع ٍنبا نع عفان نع ةيريوج

 يدنع وهو الام ثدقتسا ينإ هللا لوسر اي :ُرمع لاقف - ًالخن ّناكو « غمث هل لاقي ناكو -

 ٌبهويالو ٌعابُيال < ءهلصأب ُقّدصت : ي ئبنلا لاقف « هب ٌقَّدصتأ نأ ٌتدّرأف ٌسيفن

 باقّرلا يفو هللا ليبّس يف كلت ُهُتقَدصف « مع وب ٌقّدصتف ةت ىف نكلو + كروي الو

 نم لكأي نأ هيلو نم ىلع حانج الو 'ىبدقلا يذلو ٍليبسلا ن نباو فيّضلاو ٍنيكاسملاو

ET۲۳١۳[. :ثيدحلا رظنا] . هب ٍلّومتم ع تام كرر  

 هللا يضر ةشئاعنع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ اند ليعامسإ نب ديَبع انثدح 6

 ميلا ىلاو يق لر تلاق . 4ٍفورعمْلاب لک الق ربه ناک سو ٌفِفَحَتْسيل اع ناک نمو » اهنع
 0 ا ا «فورعملاب هلام ِرْدَقِب اجاتحُم ناك اذإ هلام نم َبيصُي نأ

 املك تلا َلَوَمَأ نوڪ أي َنِدَلاَنِإ ل :یلاعت هللا لوق باب - ٠
 ٠١[ :ءاسنلا] يمس تلوكْصُيَسوألا مونو ف نوک ايامك

 ڍير نب ِروٿ نع ٍلالب نب ناميلس ينثّدح : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثذح - 5

 عبَسلا :اوبنتجا» :لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِثيَعلا يبأ نع ٌينّدملا
 يتلا سلا لتقو « ُوْحَسلاو « شاب كرّشلا : لاق ؟ّنَه امو هللا لوسر اي :اولاق . تاقبوملا

 فذقو « ٍفحّلا موي يّلَوَتلاو « ميتيلا لام ٌلكأو « ابّرلا لكأو ؛قحلاب الإ هللا َمَوَح
 1۸٩۷[. « 51/74 :يف هافرط_ 7/77 ثيدحلا] . «تالفاغلا تانمؤملا تانّصحمملا

 مکن وخ مو تش ودرج مک حس ل تب نع كليو ل باب ۲٤
 YY] :ةرقبلا] «ٌرميكَح ريع هلال تعا هنأ اس ولو حيضُمْلا نيد فما معي او

 تقعضخ :ٹنعو < «مكيلع قّيضو مكَجّرخأل :مكتنعأل

 َرمع نبا در ام :لاق عفان نع بويأ نع ٌداّمح انّنَّدح برح نب ٌناِميَلُس انل لاقو - "1

 واحسن هلإ خي نأ معلا لام يف هيلإ ءابشالا :تحا نيري نبا اكر .هتّيصو ٍدحأ ىلع

 : أرق ىماتيلا رمأ نم ۾ عيش نع لش اذإ : ئسوُواط ناكو .هل ةيخ ره يذلا اورظْنيف ٌةؤايلوأو



1A0 a ha 

 ىلع ْعيلَولا قضي : ريبكلاو ريغصلا ىمانّي يف ٌءاَطَع لاقو . ٌجِلَصُمْلآ َنِم َدِسْفُمْل دِسْنْمْلآ مَع هاو »

 وراسل

 .ُهل ًاحالّص ناك اذإ رضحلاو رفّسلا يف ميتيلا مادختسا باب

 ميتيلل اهجوز وأ مالا رظنو
 سنأ نع زيزعلا دبع انّنّدح ةّيلُع نبا انثًدح ٍريثك نب ميهاربإ نب ٌبوقعَي انثذح _۔ ۸

 َلطناف يديب ةحلط وبأ خاف « مداح ُهل سيل ةنيدملا كيلا لوسر مق: لاق هنع هللا يضر

 يلا هيلع : لاق « تليد نك ُمالغ ًاسنأ نإ هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ يب

 مل مل ُهْعَنْضَأ مل ءيشل الو ؟اذكه اذه تعنص مل ُهتعَبَص ٍءيشل يل لاق ام « رّضحلاو رقسلا
 .[1411 « ٩۰۳۸ :يف هافرط_ 11/58 ثيدحلا] . «؟اذكه اذه عتصت

 ةقدصلا َكلذكو ‹ زئاج وهف ّدودحلا ِنْيَبي ملو ًاضرأ فقو اذإ باب 7

 هنأ ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثدح _ 8
 « لخت نم الام ةنيدملاب راصنألا ٌرثكأ ةحلط وبأ ناك : لوقي هنع هللا يضر كلام نب َسنأ عمس

 اهيف ٍءام نم برشي ا ل ل لا

 : لاقف ةحلط وبأ ماق نط اکی ارفف ةت ىح ىلا ولات نل # :تَلَرَن اًملف : سن لاق « بّيط

 . ةاحريب لإ يلاوما حا او اکیا و لأ أولاَتك نأ 98 : لوقي هللا نإ هللا لوسر اي

 لام كلذ « خّب :لاقف « هللا كارأ ٌثيح اهْعَضف « هللا دنع اهرخذو اهدي وجرأ هلل ٌةقدص اهنإو

 . َنيبرقألا يف اهلعجت نأ ىَرأ ينإو « تلق ام تعيس دقو ةملسَم نبا كلش « حيار وأ - ٌحبار

 . «همع ينبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهّمّسقف .هللا لوسر اي كلذ ٌلَعفأ :ةحلط وبأ لاق

 .«ٌحيار» : كلام نع ىيحي نب ىيحيو فسوي نب هللا دبعو ليعامسإ لاقو

 .[؟الهم 2 005١551١ 27718 ۲۷٣۲ :ثيدحلا رظنا]

 قاحسإ نب ًءايركز انثًدح ةدابُع نب حور انربخأ ميحرلا دبع نب دمحم ينثّذح ۷۰

 لاق الجر َّنأ» امهنع للا يضر سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب وڙمع ينئّدح :لاق

 « ًافارخم يل ناف : لاق .معن : "لاق ؟اهتط فت نإ اهنفتيأ تفوت ها نإ : كك هللا لوسرل

 .[7 ال57 « ۲۷٣۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «اهنع هب ٌتقَّدصت دق ينأ كده انأف

 زئاج وهف ًاعاشُم ًاضرأ ةعامج فق اذإ باب ۷

 َوَمْأ١ : لاق هنع هللا يضر ٍسنأ نع جاتا يبأ نع ثراولا دبع انثدح دسم انئّدح _ 548



٥ A٦1اياصولا باتک  

 ٌبلطَت ال هللاو ال :اولاق « اذه مكطئاحب ينونماث راّجنلا ينب اي :لاقف ٍدجسملا ءءانبب ةي ئبنلا

 12١5[. 1458 478-439 ۲۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «هللا ىلإ الإ ُهّئمث

 ؟ُبَتكُي فيك ٍفقّولا باب

 هللا يضرّرمع نبا نع عفان نع نوع نبا انَنّدح عيرز نب ديزي انَنَدح دسم انئدح- 1

 طق لام ضا مل اقرأ ثبصأ :لاقف لك يبنلا ىتأف « ًاضرأ رَبيَحِب ٌرمع َباصأ» لاق امهنع

 هنأ زمع ٌقّدصتف . اهب َتقّدصتو اهلصأ َتسِيَح َتئش نإ : لاق ؟هب ينُرَم أت ففيكف « هنم َسْفنَأ

 باو فيضلاو وللا يبس يفو باقّرلاو ىبرُلاو ءارقفلا يف تَروُي الو ُبَهوُي الو اهلصأ ابي ال

 . «هيف لو E RET ‹ ليبسلا

 ۲۷٠٣٤[. 2 ۲۳۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 فيضلاو ريقفلاو ينغلل فقولا باب

 هنع هللا يضر َرمع نأ» رمع نبا ٍنع عفان نع ٍنوع ُنبا انئّدح مصاع وبأ انثّدح- ”ا/ا/"

 ءارّقفلا يف اهب ٌقَّدصتف « اهب تقَّدصت تئش نإ : لاق ةربخأف لكي يبنلا ىتأف ٠ ركب الام جو

 .[۲۷۷۲ « ۲۷۹۲ « ۲۳۱۳ :ثيدحلا رظنا] . «فيَّضلاو نوفل ىذو نيكاسملاو

 ٍدجسملل ضرألا فقو باب-١

VV4لاق دمصلا دبع انربخأ فاحت ينثدح -  : ETOلاق حاّمّتلا وبأ اح یا : 

 ينب اي : لاقو ٍدجسملاب رمأ ةنيدملا كوش هللا لوسر مق امل» هنع للا يضر كلام نب ُسنأ ينئّدح
 . «هللا ىلإ الإ هنمث NASE :اولاقف « اذه مكطئاح ينونماث راجنلا

 .[؟الالا ۰ ٤۲۸ « ٤۲۹ « ۱۸٦۸ ۰ ۲۱۰٦۹ 555 : ثيدحلا رظنا]

 DG ا

 TT را

 . اهنم َلكأي نأ هل سيل :لاق ؟نيكاسملا يف ةقدص اًهَحبر َلعَج ْنكي مل

 هللا يضررمع نبا نع عفان ينئّدح :لاق هللا ُديَبُع انَثَّدح ىيحي انّثَّدح ٌدَّدسم انثّدح- 06

 « الجر اهيلع لمحف هل ةا هللا لوسر اهاطعأ هللا لبس يف هل سرف ىلع لمح َرمع َّنأ» امهنع



TAV اياصولا باتک ٥ 

 عج رت الو 4 اهن ال: لاقف اهعاتبي نأ اي هلل هللا لوسر لاسف < اهُعيبي اهفقو دق هنأ ٌرمع َريخأف

 ٠٤۸۹[. :ثيدحلا رظنا] . «كِتقّدص يف

 فقل مِّيقلا ةقفن باب

YYةريره يبأ نع جّرعألا ٍنع ِدانّزلا يبأ نع كلام انربخأ سوي نب هللا دبع انثّدح -  

 ةقفن دعب تكد اع ًامهرد الو ًارانيد يتثّرو متقن ال» :لاق يك هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر

 .[11714 07097 :يف هافرط_71/ ثيدحلا] . «ةقّدص وهف  يلماع ةنؤمو يئاسن

 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع َبوُبَأ نع ٌدامح انَّنَدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح - فذغي

 . الام لو ومتم ريغ ُهَقِيِدَص لكؤيو ُهَيِلَو نم لكأي ْنأ هفقَو يف طرتش ڈا مع َّنأ»

 .[۷۷ ۳ ۰ ۲۷۷۲ « ۲۷٦٤ 2 ۲۳۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 نيملسملا ءال َّلثم هسْفنل ًطّرتشا وأ ًارثب وأ ًاضرأ َفَقَو اذإ باب

 نأ هتانب نم ةدودرملل :لاقو هرودب ُريِترلا َقّدصتو . اهّلرن مِدق اذإ ناكف « ًاراد ٌسسنأ ففقووا

 نم هبيصت رمع نبا لعجو . قح اهل سيلف جوزب ْتَْخَتسا نإف « اهب ضم الو ةر رِضُم ريغ نكست
 .هللا دبع لآ نم ٍتاجاحلا يوذل ينس َرمع راد

 نأ» نمحرلا ٍدبع يبأ نع قاحسإ يبأ نع ةبعش نع يبأ ينربخأ :ٌنادبع لاقو _- ۸

 َباحصأ الإ ُدشنأ الو « هللا مكدشنأ : لاقو مهيلع ٌفرشأ رِصوُح ثيح هنع هللا يضر نامثُع

 متسلأ ؟اهترفحف « ةّنجلا ُهلف ةموُر َرْفَح نم : لاق كيلا لوسر ّنأ َنوملعت متسلأ : لكك يبنلا

 لاقو .لاق امب ُهوقَّدصف :لاق ؟تْرّهجف « ةنجلا ُهلف ةرسعلا شيج َرَّهَج نَم :لاق هنأ َنومّلعت

 . "لكل عساو وهف « هّريغو ٌفقاولا ِهيلَي دقو « لكأي نأ ُهيِلَو نم ىلع حانُج ال : هفقو يف مع

 زئاج وهف هللا ىلإ الإ ةَنمث ُبّلطن ال ٌفقاولا لاق اذإ باب "4

 : لاق هنع هللا يضر سن نع ٍحاّيَّسلا يبأ نع ثراولا دبع انثّدح ٌدّدسم انثدح 7⁄۷۹

 . هللا ىلإ الإ هَنمث ثلطن ال : اولاق « مكطئاحب ينونماث راًجنلا ينب اي : ةا ئيبنلا لاق»

 .[|؟الالك هكالالا 71°۲۱ 185841759575857 5 :ثيدحلا رظنا]

 م رے هس رس رس ےس ھر ل ل ر سس و رس لس س م سل ر

 س کک َدَحَأٌرَصَحاَدِإ مكية ةدلبشأونماء نزلا امتي ل :لجو رع هللا لوق باب

 اَمُهَبوُسِحَت تملا بيبو مكتبا ضل ف رص ر نإ ا م
  aرە ر ر س 5

 اك! ایا TT نإ ِهّللأب ِناَمِسَفِيف ةؤلََصلا دعب رم
- 



TAAاياصولا باتك 6  

 نوال لع یس نيا ترِماَمُهَماَقَم نام وف نارا امت

 دنهل كد كل 3 يمنا اإ آَنيَدَتْعأ امو ام هتد ني قحا انئددبشل للاب نام سقف
 :ةدئاملا] . . نقلا ملأ یب ل هاو امس او هلأ ومَا مهنيا دعب نأ درت نأ اوفا وأ اههجو لع مورو رو لمع ع 0 سچ

 انئهظأ : «ايرتعأ » . ره : «رثع# .هب ىلوأ : هنمو «لوأ امهدحاو ٍنايلْوألا[٠ ۸-۱۰١

 نب ٍدمحم نع ةدئاز يبأ نبا انّثَّدح مدآ نب يحي اننّدح : : هللا دبع نب ٌييلع يل لاقو ٠

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع ٍريِبْج نب ٍديعس نب ِكلملا ٍدبع نع مساقلا يبأ

 اهب سيل ضرأب ُيمهّسلا تامف « ادب نب يدعو ّيرادلا ميمت عم هس ينب نم لج جَرَ

 . يك ل هللا لوسر امهقلحأف « بهذ نم ًاصْوَخُم ةضف نم ًاماج اوُدَقف هتكررتب امرلق الف ٠ ملسُم
 انف يمهسلا ءابلوأ نم قالجر ماقف + يدعوا كمت نم ةانعتبا : : اولاقف ةكمب ٌماجلا جو مث

 نذل اهماكي 9 : يالا هذه تّلزن مهيفو : لاق « مهبحاصل ماجلا َّنإو امهِتداهش نم ّقحأ انداهشل

 . توما ا را صحا مكب ةدلَبس انما

 ةثرولا ّنم رضْحَم ٍريغب ٍتّيملا نويد ّيصّولا ٍءاضق باب”

 نع ةيواعم وبا نابيش اتد هنغَتوقَعَي نب لضفلا وأ - باس نب دمحم انثّدح- ١

 دهشّتسا هاب َّنأ» امهنع هللا يضر ٌيراصنألا ولا دبع باج ينثدح : ٌحوبعّسلا لاق : هلا ضار

 لَو هللا لوسر ُثيتأ لخنلا ٌداذج هرضح اًملف < ‹ ًانيد هيلع كرتو ٍتانب تس كرتو حا موي

 سا ینإو « ًاريثك ًانید هيلع كرتو دحأ موي دهشتسا يدلاو نأ تملع دق للا لوسر اي : ٌتلقف

 هيلإ اورظن املف « ةتوعد مث « تلعقف . ةيحان ىلع رمت لك ْرِدِئَبَف بهذا : لاق . ُءامَرْعلا كاري نأ

 هث « ٍتاّرم ثالث ًارديب اهوظعأ لوح فاط نوعتصي ام ىأر اًملف « ةعاسلا كلت يب , اودغأ

 هللاو انأو ٠ ٍ, يدلاو ةّنامأ هللا ىَّذأ ىتح مهل ليكي َلاز امف « كّباحصأ دا : لاق مث هيلع سلج

 ينأ ىتح اهلك ٌردايتلا فلو َمِلَسَق « ةرمت يتاوخأ ىلإ ٌمجرأ الو يدلاو ةنامأ هللا يدوي ر نأ ضار

 .«ةدحاو ٌةرمت صفت مل هلاك هولا ٌلوسر هيلع يذلا رديبلا ىلإ ظنا

 . 4 ءاحصقبلاَو ةوادعلا مهتيب ا هندي انوع 500 يب اوجيه : ينعي يب اورغأ» : هللا دبع وبأ لاق

 0 ۲٤۰١ ٩۹۲٦۰۱۰ 7895 17796 2 ۲۱۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 كف منح #



 4 ريسلاو داهجلا باتك-

 ١ لا ےل ر ا

 ريسلاو داهجلا باتك- 65

PE 

 کار كو زج بيؤتلا تيان هلأ 48> : ىلاعت فا لوقو
 ل وما Ts ولأ ليس ف رویم

 وأم كمر 93 ر مو وص ےہ هل ےب
 4 تمۆملا رتو :  هلوق ىلإ € ب معيب ىزلأأ مکی أورِشِبَبَساَ لا

 . ةعاطلا 0 کک : ةبوّتلا]

 ج
 ك
 ةة

 لا يضر جوعسم نب فا دبع لاق : لاق ينابيشلا ورمع يبأ نع َركّذ رازيعلا نب اه

 . اهتاقيم ىلع ةالصلا : لاق ؟لضفأ لمعلا يأ هلل هللا لوسر اي : تلق كي للا لوسر تاس هنع

 نع ٌتكسف . هللا ليبس يف داهجلا : لاق ؟ٌيأ مث :ُتلق .نيّدلاولا رب مث :لاق ؟ّيأ مث :تلق

 0 .«يهازل 5ر ما ولو ¢ رای هللا لوسر

 ٌروصنم ينئّدح : لاق نايس انَثَّدح ٍديعس نب ىيحي انّنّدح هللا دبع نب عولع انثّدح- 17
 ةرجه ال : اي هللا لوسر لاق» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سوُؤاط نع ٍدِهاجُم نع

 .«اورفّناف مترفنتسا اذإو « ةّينو داهج ْنكلو « حتفلا َدعب

 YEY] »> 1۰9 £1 1۸۴ ‹ 10۸۷ 11849 :ثيدحلا رظنا]

 نع ًةحلط ِتنب ةشئاع نع ةرمَع يبأ نب ُبيِبَح انثّدح ٌدلاخ انّثَّدح ٌدَدسم انثّدح - 5

 ؟ٌدِهاجُت الفأ « لمعلا لضفأ داهجلا ئرن « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 ا وابطال ربقنا ل

A0ينربخ أ :لاق ةداحج نب دمحم انّتَّدح ٌمامَه اند نافع انربخأ فاحت انثدح -  

 ةا هللا لوسر ىلإ ٌلجر ءاج» : لاق هثّدح نع هللا يضر ةريره ابأ نأ ُئّدح ناوک نأ ْنيِصَح وبأ
 نأ ٌدهاجملا جّرخ اذإ عيطتست له : لاق . هدجأ ال : لاق . ةاهجلا عي يلمع ىلع يلد: لاقف



 ريسلاو داهجلا باتك 1۹۰ ٥٦

 :ةريره وبأ لاق ؟كلذ عيطتسُي نمو : لاق ؟رطفت الو موصتو ٠ رفت الو موقتف كَدِجسَم لخدت

 . «(تانسح هل ٌبتكُيف « هلوط يف ٌنَتْسَيل ٍدهاجملا سا

 هللا ليبس يف هلامو هسفنب ٌدهاجم ُنِمْؤُم سانلا ٌلضفأ باب۲

 م وزي لع د له اوما لا ايلي و و

 نی زب گج کنی کھ کن زینب یکک نک دکل کلک کشر کرا لأ ليسو یک
 2 ص سس ح2

 .[ 6٠< ١ : فصلا] 4# هلأ لا كلور تع کک ف ا کریک 2

 نأ للا ديري نب ةاطغ يدع :لاق ىرهزلا نع كيش اربع نانبلا وبا انكذخ كالا
 لاقف ؟لضفأ سانلا يأ هللا لوسر اي ليق :لاق ُهثّدح هنع هللا يضر َيردُخلا ديعس ابأ

 بعش يف نمؤم : : لاق ؟نم مث : اولاق . هلامو هسفتب هللا ليبس يف ٌدِهاجُي نمم : : ال هللا لوسر

 .[1491 : يف هفرط_717/87 ثيدحلا] ٠ «هّرش نم سانلا عدو هللا يقي باعشلا نم

YYAYنأ ٍبيسملا ْنب ذيعس ينربخأ : :لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش اًنربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح -  

 نمب ملعأ هللاو - هللا ليبس يف دهاجملا لثَم» :لوقي هب هللا لوسر تعمس» :لاق ةريره ابأ

 ُهَلِخدُي نأ ُهاَقَوتي َّنأب هليبس يف ٍدهاجملل هللا لكوتو . مئاقلا مئاصلا لثّمك - هليبس يف ٌدهاجُي

 ١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ةمينغ وأ رجأ عم ًاملاس ُهَعِجِرُي وأ نجلا

 ءاسنلاو لاجرلل ةداهشلاو داهجلاب ءاعُدلا باب -
 . ٌكلوسر ِدلب يف ةداهش ينقزرا هللا :ٌرمع لاقو

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع َفّسوي نب هللا دبع انثّدح - ۲۷۸۹ - ۸
 يا ل ا

 اهيلع لَخدف « تماصلا نب ةدابع تحت مارح م تناكو ُهمعطُتف َناحْلم تنب مارح مآ

 « ڭككضب وهو قيتشا مث « هلا لوسر مانف , ُهَسْأر يلفت ثلعجو هتمعطاف يلي هللا لوسر

 ٍليبس يف ةازغ يلع اوضرُع يتم نم ةسان :لاق ؟هللا لوسر اي ككحضُي امو: تلقف ثلاق

 - قاحسإ كلش « ةّرسألا ىلع كولملا لثم وأ  ةّرسألا ىلع ًاكولُم رحبلا اذه جبت َنوبّكري « هللا
 عضو مث , ل هللا لوسر اهل اعدف « مهنم ينلعجي نأ هللا عذا « هللا لوسر اي :تلقف تلاق

 يا نم ا لاق ؟هللا وسر اي كاككحضت امو تل .كحضي وهو ْظَقيتْسا مث « ُهَسأ

 نأ هللا عدا ءولا لوسر اي :ٹلقف تلاق  لّرألا يف لاق امك - هللا يبس يف ةازغ يلع اوضرُم
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 ْتعِرَصف َنايْفُس يبأ نب ةيواعُم نمز يف ّرحبلا ٍتَبكَرف .نيلوألا نم تنأ :لاق « مهنم ىنلعجي

 . ؟ثكلهف ٍرحَبلا نم ثجرخ َنيح اهتّباد نع
 .[۷۰۰۱ ١ 7895 0 ۲۸۲ ١ ۲۸۷۷ , ۲۷۹۹ : ىف هفارطأ 7/88 ثيدحلا]

 .[70075 ۲ 1۲۸۳ 58٠١ 2 ۲۸۷۸ , 278496 ۲۹۲۲ ١ : يف هفارطأ_ ۲۷۸۹ ثيدحلا]

 هللا ٍليبَس يف َنيدهاجملا ٍتاجرد باب ٤

 : تاج رد مه :ناغ اهدحاو اغ اا نبع ىبأ لاق + نيش اهو + يبس هده :لاقي

 . تاجرد مهل

 نع راسي ِنب ءاطع نع يلع ِنب ٍلالِه نع حلف اننَدح حلاص نب اىبحي انئّدح - 14۰

 ماصو ةالصلا ماقأو هلوسربو للاب َنَمآ نم» : للي ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 َدِلُو يتلا هضرأ يف َسلِج وأ هللا ليبس يف دهاج < ةّنجلا هلخذُي نأ هللا ىلع ًاَقَح ناك ٌناضمر

 هللا اهّدعأ ةجرد هئم ةنجلا يف نإ :لاق ؟سانلا رسن الفأ « هللا لوسر اي :اولاقف .اهيف

 ةولأساف هللا ٌمتلأس اذإف ضرألاو ءامسلا َنيب امك نيتجردلا َنيب ام هللا ليس يف َنيدهاجملل

 ا سوو نمحرلا شرع ةقوفو : لاق اوا - ةنجلا ىلعأو ةنجلا ُطَسْوَأ ةنإف سودرفلا

 ۷٤۲۳[. : يف هفرط ۲۷۹۰ ثيدحلا] . . «نمحرلا شرع ةقوفو» هيبأ نع حيف نب محم لاق . «ةنجلا

 تياورا لكك ٌئيبنلا لاق» : لاقةرمَس نع ءاجتر وبأ انثدح یر اند سم ادخن ۷۹۱

 ءاهنم ّنسحأ طق رأ ل « لضفأو نسحأ يه ًاراد ينالخدأو ةرجشلا يب ادعّصف ينايتأ ٍنيلجر ةليللا

 ۸٤٥ ۰ 2185201157 ۲۰۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «ءادهّشلا رادف ٌرادلا هذه اأ : لاق

 ةنجلا يف مكدحأ سوق باقو « هللا ليبس يف ةحوّرلاو ةوذغلا باب ه

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ٌديَمَُح اٿدح ٌبيَمُو اندح لسأ نب ىّلعُم انثدح- ۲

 . «اهيف امو اينّدلا ّنم ريخ ٌةحوَر وأ هللا ليبس يف ةْوِدَعِل» : لاق اي عوبنلا نع
 .[ ٠٥٦۸ 2 ۲۷۹۲ : يف هفرط ۲۷۹۲ ثيدحلا]

 ثاقل» ا اا حس لو اوس ا ل 00

 ريخ هللا ليبس يف ةحوَر وأ ٌةودَعل : لاقو . . بؤغتو ُسمشلا هيلع ُعّلطت امم ريخ ةنجلا يف سوق

 . 7761 : يف هفرط-۲۷۹۳ ثيدحلا] . .«بدرغتو ٌسمشلا هيلع ٌعْلطت امم
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 نع هنع لا يضر ٍدعس نب لهس نع مزاح يبأ نع نايس انئّدح ٌةصيبق انثدح ۷4۹4

 . «اهيف امو اينُدلا نم لضفأ هللا ليبس يف ةّودَّعلاو ةحورلا» : لاق ةي يبنلا

 A۹۲ 2 ١ولا"”" . 55١6[. : يف هفارطأ 77945 ثيدحلا]

 نهِتفِصو ٍنيعلا روحلا باب ١

 : 4 نيو روب مُهنتَجَوَرَو » .نيعلا ضايب ةديدش « نيعلا داوس ةديدش . فرا اهيف ٌراحي
 . مهانحكتنأ

 ديمح نع قاحسإ وبأ انثّدح ورمع نب ةيواعُم انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثدح 6
 هللا دنع هل تومي ٍدبع نم ام» :لاق كي يبنلا نع ُهنع هللا يضر ِكلام نب سْنأ ثعمس :لاق
 « ةداهشلا يلضف نم ئر امل ديهشلا الإ « اهيف امو اينا هل أو ايندلا ىلإ عجري نأ هوس ريخ
 .[7811 يف هفرط_ 71/45 ثيدحلا] ٠ «ئىرخأ هَ رم لتقيف اينّدلا ىلإ مجري نأ ٌهُسي ةنإف

 وأ هللا يبس يف ٌةحورل» : لاق هنأ يئ يبنلا نع كلام نب سنأ تعمسو : لاق _ ۷۹٩

 500 : ينعي - esc سوق ُباَقَلو « اهيف امو اينّذلا ّنم ريخ ٌةودَغ

 تةءاضأل ضرألا لهأ ىلإ ْتَحَلّطا ةنجلا ٍلهأ نم ةأرما نأ ولو .اهيف امو اينّدلا نم ريخ
 .[۲۷۹۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ «اهيف امو ايندلا ّنم ريخ اهسأر ىلع اهفيصتلو «آحير ُهَنَألَمَّلو امهنيب ام

 ةداهّشلا يّنَمَت باب -

 نأ بّيسملا ْنب ٌديعس ينربخأ ٌّيرهّزلا ا انربخأ ناميلا وبأ انثّدَح 3 %۷

Eل  e. i 

 لقا مث « ايحأ مثول لبس يف لأ ين تڏو ديب يسفن يذلاو ءا ليس يف ودغت ير

 . [۲۷۸۷ , 35 :ثيدحلا رظنا] .«لتقأ مث 3 ايحأ مث لتقأ مث « ايحأ مث

 نع َبويأ نع َةّيلع نب ليعامسإ انتَّدح ٌُراَّمصلا بوقعي نب ْفّسوي انثدح 9 ۸
 يز ةيارلا ذيخأ : لاقف كو ئبنلا بطخ» : لاق هنع للا يضر ِكلام نب ست نع لاله نب ٍديمح

 نب دلاخ اهّدخأ مث « بيصأف ةَحاوَر نب للا دبع اهذخأ مث َبيصأف ڙفعج اهّدخأ مث ‹ َبيصأف

 مهّرسي ام» : : لاق وأ : ٌبويأ لاق . «اندنع مهنأ انُُسَي ام : لاقو . هل َحتفف ٍةرإ ريغ نع ٍديلَولا

 ١755[. :ثيدحلا رظنا] . «نافرذت ٌةانيَعو 2 اندنع مهنأ
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 ان جر نمو و :لجو َّنع هلا لوقو .مهنم وهف تامف هللا ليبس يف ٌعرصُي ْنَم لضف باب - 4
 1 قر ت هلک ور 2 چک لے

 بجو: :َعَقَو[٠ :ءاسنلا] 4 هلأ لع مرج مقود تول كردي م ههل لوسرو هللا ىلإ ارجاهم ديب

 نب ٍدمحم نع ىبحي انثّدح ثلا ينثّدح :لاق َفّسوي نب هللا دبع انئّدح كل كفل

 ًاموي ةا ئيبنلا مان» : :تّلاق ناحل ٍتنب ما رج ما ا نع مدلل ني سا نع ناجح ب اوعي

 يلع اوضِرُع يتمأ نم سانأ : لاق ؟َكَكَحْضأ ام :ُتلقف « ُمَّسَبَعَي طقيتسا مث « يم ًابيرق
 اعّدف « مهنم ينلعجي نأ هللا عاف : ثلاق « ةّرسألا ىلع ِكولملاك رضخألا رحبلا اذه َنوبكري

 نأ هللا عدا : تلاقف « اهلثم اهباجأف < . اهلوق لثم تلاقف « اهّلثم َلعَمف « ةيناثلا مان مث .اهل

 لوأ ًايزاغ ٍتماصلا نب ةدابَع اهجوز عم ثجرخف .نيلّوألا ّنم ٍتنأ :لاقف « مهنم ينلعجي
 بف مأشلا اولزنف َنيلِفاق مهتّوزغ نم اوفرصنا املف « ًةيواعُم عم َرحبلا نوملسملا َبكَر ام

 .«تتامف اهْنَعَرَصف اهبكرتل ٌةباد اهيلإ
 .[۲۷۸۹ : ثيدحلا رظنا][١٠718 : ثيدحلا] .[۲۷۸۸ : ثيدحلا رظنا] [۲۷۹۹ : ثيدحلا]

 هللا ليبس يف ُبكنُي نَم باب -4

yT ۸*1يل  Oثعتاا :  

 ا مقتل يبرق ينم متتك الإو لا لوسر نع مه ىح ينونكأ نإف ( 0

 ترف « بكأ هللا : لاقف « ُهَدفنَأف ةتعطف مهنم لُجر ىلإ اوؤَموأ اذإ ايب ئبنلا نع مهُنّدَحُي امنيبف

 ٠ مام لاك + ليجلا هم حرجا لخير ال: كراختف ةاعتما ة2 ب ىلع اولام مث .ةبعكلا ٌبرو

 مهنع يضرف مهتر اوقل دق مهنأ يب يبنلا مالسلا ء هيلع لیربج ربخأف « هعم رخآ ةارأو

 اعف « دعب حي مث « اناضرأو ادع يضرف انّبرانيقل دق نأ انموق اول نأ أرقن تكف ؛ مهاضرأو

 . «هلوسرو هللا اًوَصَع َنيذلا َةّيَصْع ينبو َنايحل ينبو َناوكَدو لعر ىلع ؛ًاحابَّص َنيعبرأ مهيلع

 ::١131[. 119 للرد ١ ۱۰۰۱ :ثيدحلا رظنا]

 نع سيق نبا وه دوسألا نع ةناوع ىبآ اخت ليغامسإ نب موس اه
 : لاقف ُهُعَبصِإ ْثّيِمَد دق دهاشملا ضعب ىف ناك اب هللا لوسر َّنأ» َنايفُس نب بَدنُج
 ت اا ا وحنا ت حجما و تا لحم

 .[1147 : يف هفرط_ 7807 ثيدحلا]
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 لجو رع هللا ليبس يف ٌحَرِجُي نم باب- ٠
 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّرلا يبأ نع كلام انربخأ فّسوي نب هللا دبع انثّدح- ۳۴

 هللاو - هللا ليبس يف ّدحأ ملكي ال « هديب يسن يذلاو» : لاق هيك هلل هللا لوسر َّنأ هنع ُهللا يضر

 .«كشملا حير حيئرلاو ٠ مّذلا ُنوَل ُنوُللاو ةمايقلا موَيَءاج الإ - مليبس يف ملكي نب ملعأ

 .[۲۳۷ : ثيدحلا رظنا]

 ١١ :ةبوتلا] «ِنْيسّيَسُحْلا ىدحإ لإ ار تورت لحلف »> :لجو نع هللا لوق باب ٠١[
 ٌلاجس ٌبرحلاو

 نع باهش نبا نع سوي ينئّدح : لاق ُثَّللا انّنَّدح ريكُب نب یحی انثّدح- ٤
 لاق لر نأ ةربخأ برح َنب َنايُس ابآ َّنأ ةربخأ سابع نب هللا دبع نأ لا دبع نب ولا ديب

 'ىلتبت لسولا كلذكف < ٌُلَوُدو ٌلاجس َبرحلا َّنأ َتَمعّرف « ءاي مكّاتق ناك فيك َكلأس : هل

 .[1541 « ۵۱ ال : ثيدحلا رظنا] . «ٌةبقاعلا مهل ٌنوكت مث

 مب ىق نم مهن كله اودع ام ادص ر ولا ی e باب- ١١
 :YY] بازحألا] ايد وأدب امو ظني نَم مهنم 1

TT 

 لاق هنع هللا يضر ستا نع ٌليوطلا ٌديمُح ينثّدح : لاق ٌدايِز انّنَّدح ةرارز نب ورمع انثّدح .ح :

 تلتاق ٍلاتق ٍلوأ نع تبغ 2 هللا وترا :لاقف رذب لاتق نع ِرْضَنلا ْنِب ٌنسنأ يّمَع ّباغ»

 نيكرشملا ٠ فّشكناو دخ موي ناك الف . . عتصأ ام هلل هللا َّنيَرَل نيكرشملا لاق يندَهشأ هللا نعل

 ام لا اوباو اكا ينعي « ءالؤه عنَص امم كيل ٌرِذَمعَأ ينإ ّمهللا الا

 ذاعُم نب ٌدعس اي :لاقف « ذاعُم نب ٌدعس ُهلبقتساف مدت وٿ . َنيكرشملا : ينعي « ءالؤه عنص «

 للا لوسر اي ٌتْعطتسا امف :ٌدعس لاق .ٍدحأ ٍنوُد ْنِم اهكير ٌدجأ ينإ « ٍرْضَنلا ٌبرو نجلا

 مِهَسِب َةيِمَر وأ حمر ًةنعط وأ فيسلاب ةبرض َنينامثو ًاعضب هب اندّجّوف : سنأ لاق .عتص ام «

EES کک ا شا الر ا رغ ا ورک را وب و شاق دوو 

 - يع هنأ اودهلع ام اوفَدص لاجر يمول نم # : ههابشأ ىفو هيف ْتَلَرن َةيآلا هذه نأ - نظن وأ
 ثيدحلا] . «ةيالا رخآ ىلإ  ۲۸٠١ال4 > یا [.

 كي هللا وسر َرمأف ةأرما هنن ْتَرَسَك  َمِييْؤلا ىمسُت يهو  ُهّيخَأ َّنإ) :لاقو- 5



 4٥ ريسلاو داهجلا باتك- 5

 اردو اهنا رعت دلو e I طاق
 . «هّربأل هللا ىلع ْمَسقأ ول نم للا دابع نِ َّنِإ : ل هللا ٌلوسر لاقف « صاصقلا اوكرتو شرألاب

 77١7[. :ثيدحلا رظنا]

 ينثّدح :لاق ٌليعامسإ انئّدحو .ح . ّيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح - 11

 ٍتبائَنب دزد ٍديز نب ةجراخ نع باهش نبا نع ٍقيتع يبأ نب دمحم نعُهارأ َناميلس نع يخأ

 عمسأ تنك بازحألا ةروس نم ةيآ تدقق فحاصملا يف َفحّضلا تحسّن : :لاق هنع هللا يضر

 ي5 هلا لوسر لعَج يذلا ّيراصنألا ٍتباث نب ةَمِيَرَخ عم الإ اهذجأ ملف E اک هللا لوسر

 . 14ه هَّسأ هَل ود هع ام وفصل اجر نموا نم : ةلوقّوهو « نيلجر ةداهش ةتداهش
.[VEYo «¥141 A۹ EAA EAT EVAE EV ٤۰يف هفارطأ-۲۸۰۷ ثيدحلا] : ٤٩ 

 لاتقلا لبق حلاص لمع باب ٣۳

 ذَا اأ 8 :هلوقو . مكلامعأب نولتاقت امنإ :ءادْرّدلا وبأ لاقو

 ا نإ © تولع ال ام ولوت نأ وللا دنع امم ربك 9 َنوُلَعْفَ

 .[6 ١ + تفضلا] رر نشي ر هک اقص ایس
 نع ليئارسإ انّدح يرازَفل ٍراَوَس نب ةبابش انَنَدح ميحّرلا دبع نب دمحم ينثّدح - 204

 ديدحلاب ُمّنقُم لجر ال يبنلا اىتأ» :لوقي هنع هللا يضر ءاربلا ثعمس :لاق قاحسإ يبأ

 لاقف . .َلِتْقَف لتاق مث ملسأف .لِتاق مث ملسأ :لاق ؟مِلسُأ وأ ٌلتاقأ « هللا لوسر اي :لاقف

 . «ًاريثك رجأو ًاليلق لمع : : ا هللا لوسر

 هلتقف ٌبْرغ ٌمهس ُءاتأ نم باب- ١

 هاف نع نايس انيك ددا وبا دخ ی نمش انا ا نبع ا الحف
 : تلاقف يب يبنلا تت ةقارُس نب ةثراح أ يهو ةاربلا َتنب عّيبْولا ّمأ َّنأ ِكلام نب سن انثّدح

ETنجلا يف ناك نإف - ٌبرغ مهس ُةَباصأ ِرْذَب موي َلتق لاکو -  

 ‹ ةَنجلا يف ٌنانج اهنإ «ةثراح ّمأ اي :لاق . ءاكبلا يف هيلع ٌتْدّهتجا كلذ ريغ ناك نإو «ٌتربص

 506٠ « ٠١١۷[. , ۳۹۸۲ :يف هفارطأ-۲۸۰۹ ثيدحلا] . «ىلعألا سود رفلا باصأ كتبا َّنِإو

 ايلُعلا يه هللا ةملك ّنوكتل َلّئاق نم باب

 ئسوم يبأ نع ٍلئاو يبأ نع ورمع نع ةبعش انّنَّدح برح نب ٌناميلُس انئّدح - 8٠١

 لتاقُي لجرلاو « منغَملل ٌلتاقُي لجرلا : لاقف لكي عيبنلا ىلإ ٌلَجر َءاج» :لاق هنع هللا يضر
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 يه وللا ةملك َنوكتل لاق ْنَم :لاق ؟هللا ليبس يف ْنَمف « هئاكم ئرُيل لتاقي ٌلجرلاو « ركذلل
 .[177 :ثيدحلا رظنا] . (هللا ليبس يف وهف ايلعلا

 :لجو َّنع هللا لوقو « هللا ليبس يف هامَّدق تّربغا نم باب - 1

 لا لوس نع اوقات نأ باعلان ر وةلا لهل داكا

 ٠١١[ :ةبوتلا] .«َنيِرحُْأ رب يمال هلا تإ » :هلوق ىلإ
 ينثّدح :لاق ةزمح نب ىبحي انثَّدَح ٍكرابملا نب دمحم انربخأ قاحسإ انثّدح- ١

 وه سيبع وبأ ينربخأ :لاق جيدَح نب عفار نب ةعافر نب ةيابَع انربخأ ميرَم يبأ نب ديزي
eرانلا سمت هّسمّتف هللا ليبس يف دبع اًمدق تتربغا ام : » . 

 .[۹۰۷ :ثيدحلا رظنا]

 هللا ليبس يف سأرلا نع رابغلا حسم باب- ١١

A1۲نبا َّنأ ةمركع نع ٌدلاخ انَتَّدح باّمولا ٌدبع اًنربخأ ئىسوم نب ٌميهاربإ انٹدح -  

 طئاح يف ٌهوخأو وهو ايتأف . هثيدح نم اعمساف ديعس ابأ ايتئا : هللا ٍدبع نب ٌيلعلو هل لاق ٍساَّبع

 ناكو « ةنب َةنبَل دجسملا َنبَل ُلَقَنَن انك" : :لاقف َسسلَجو بتخاف ءاج انآر اًملف «٠ هنايقستي امهل
 ةئفلا هلْثمَت رامع َحِبَو : لاقو َرابْعلا هسأر نع َحسَمو ةي ئيبنلا هب مف < « نيتنبل نيتتبل لمني ٌراَمَع

 ٤٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «رانلا ىلإ ةنوعذّيو هللا ىلإ مهوعُدَيٌراّمع « ةيغابلا

 ٍراِبُعلاو برحلا دعب ٍلْسقلا باب
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةدبع انّربخأ محم انثدح- ۳

 َبصَع دقو ليربج ةاتأف « لستغاو حالسلا عضوو قدنَحلا موي حجر امل ال ثا لوسر نأ

 : لاق ؟َنيأف : لل هللا لوسر لاقف .ُهّبعِضَو ام هللاوف ؟حالّسلا تعضو : :لاقف رال ةا
 ٤١۳[. :ثيدحلا رظنا] . ( الكي هلا لوسر مهيلإ جرخف : تلاق- ةظيرق ينب ىلإ ًاموأو - انهاه

 مهيد دنع كح ب اتومآ هلا لیس فاو ندا بس الو  :یلاعت هللا لوق لضف باب ۹
 هس 2 عم هے ے عر ھے یس .ٍِ 2 هس س 5 ها

 ا م ل ولف نم هلآ ُمُهلَتاَءآَمي یر ا دوف
 م ر
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 يف لزنأ هينا لاق“ ةلوسرو هللا صع َةيَصْعو َناوكذو ِلْعِر ىلع « ةادغ َنيثالث ةنوعَم رش

 انيضرو اتع يضرف انّبر انيق دق نأ انموق اوغُلَب : ا يبت انار نارق وعم وكي ولك نيذلا

 .[۲۸۰۱ ۱۳۰۰,۱۰۰۳ ۰۱۰۰۲ ۰ ۱۰۰۱ :ثیدحلا رظنا] . هنع

 هللا يضر هللا دبع نب باج عمس ورمع نع نايس انثدح للا دبع نب مولع انئّدح _ ۸1٥

 كلذ رخآ نم م :َنايفُسل ليقف . ادهش اولعق عف ب دحأ موورمكلا سان حبطصا# ل وقي امهنع

 .[4118 « 4١44 :يف هافرط ۲۸۱١ ثيدحلا] . «هيف اذه سيل : لاق ؟مويلا

 ٍديهشلا ىلع ةكئالملا ٌلظ باب- ٠
 ردكنملا نب دمحم ٌتعمس : لاق ةّئيّيع نبا انربخأ :لاق لضقلا نب ٌةقدص انثدح -5

 فشكأ ُتبَهذف « هيدي نيب عضوو وب لَم دقو لي يبنلا ىلإ يبأب َءيج» : لوقي ًارباج عمس هنأ

 :لاقف- ورمع تأ وأ - ورم نبا ليقف ب ا تورس عفستا يعرف ياف وهجر نع

 ؟عفر ىّبح هيفأ :ةقدصل تلق .اهتحنجأب ةلظت ةكئالملا ٍتلاز ام « يكبت ال وأ « يكبت مل

 .[17917 ۰ ۱۲٤٤ :ثيدحلا رظنا] .«هلاق امبر : لاق

 ايندلا ىلإ ٌَعِجرَي نأ ِدهاجملا ينِمَت باب ١

 تعمس : لاق ةداتق ٌتعمس :لاق ةبعش انكَّدَح ردنغ انثَدَح راشب رب دمحم انثّدح م9

 اينذلا ىلإ مجري نأ بح ةنجلا لدي ٌدحأ ام» :لاق لب بنلا نع هنع هللا يضر كلام نب َسنأ
 امل « تارم رشع لتقف اينّدلا ىلإ مجري نأ ىّنمتي ٌديهشلا الإ ٠ ءيش نم ضرألا ىلع ام هلو

 .[7ا/948 :ثيدحلا رظنا] . (ةماركلا نم ئرت

 فويسلا ةقراب تحت ةنجلا باب- ١"
 . ةنجلا ىلإ َراص ام لق نَم : انّير ةلاسر نع ةي انبن اًنربخأ : ةبعش نب ٌةريغملا لاقو

 .ىلَب : لاق ؟رانلا يف مهالتقو ةنجلا يف انالتق َنميلأ : ب يبنلل ئمعلاقو

 نب ئسوم نع قاحسإ وبأ انَثَّدح و رمع نب ٌةيواعم انّنَّدح دمحم ُنِب هللا دبع انثّدح _ 814

 نب هللا دبع هيلإ بتك : لاق هبتاک ناكو - هللا ٍديَبُع ِنب رمع ىلوم ٍرضّتلا يبأ ملاس نع ةبقع

 .«فويسلا لالظ تحت َةّنجلا نأ اوملعاو» : لاق ي هللا لوسر َّنِإ امهنع هللا يضر ئفوأ يبأ

 . ةبقع نب ئسوم نع دانزلا يبأ نبا نع ٌموسوألا هعبات

 ىف هفارطأ 58148 ثيدحلا] : "74173 ۲۹٦٦ ١  ۳۰۲٤۔ ۷۲٣۷[.
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 ٍناهجلل َدلّولا ٌبلط نَم باب -
 ُثعمس :لاق ٌرْمرُه نب ندحرلا بع نع ةعيبر ْنب ُرفعَج ينثّدح ثيللا لاقو - ع1

 نفوطأل : مالسلا امهيلع دواد نب كاميلس لاق" : لاق ايک هللا لوسر نع ُهنع هللا يضر ةريره ابأ

 هل لاقف . .هللا ليبس يف ٌدِهاجُي سرافب يتأي ّنهّلك : - نيعستو عست وأ - ةأرما ةئم ىلع ةليللا

 تءاج ةدحاو ةأرما الإ َنهنم لمحت ملف « هلا ءاش نإ : لقي ملف « هللا ءاش نإ :لق : ةبحاص

 قرف اناسرف شا لم او دهام هللا ءانغ ]لاق ول هدب مع نفت ىذلاو لحجر قش

 .[ل1594 ۷۲۰ 09226747 ‹ "174 : یف هفارطأ - ۲۸۱۹ ثيدحلا]

eS 

 ”اهأ عرف دلو . سانلا حار سانلا ا سانلا نسحأ هل نا ناک» : لاق هنع هللا

 سرف ىلع مهقَبّس ةي ٌعيبنلا ناكف « ةنيدملا ٠ :ثيدحلا رظنا] . أرحب ُهانَدَجو : لاقو 15719[.

 |' - YATٍنب دمحم نب مع ينربخأ د 0 انثدح

E e ذل ل 

 ًامعَت هاضعلا هذه ددع يل ناك ول < يئادر ينوطغأ :لاقف ةي يبنلا ت فقوف هءادر تفطخف

 يف هفرط-۲۸۲۱ ثيدحلا] . «ًانابج الو ًابوذک الو ٌدليْخَي ینودجت ال مث 2 مكنيب ةتمسقل : 7١54[.

 ٥-باب ٍنبُجلا نم ُدّوعَتُي ام
  - ۲ُتعمس ريَمُع نب كلملا دبع انّتَّدح ةناوع وبأ انئّدح ليعامسإ نب یسوم انثدلح

 داملا ٌملعملا ملعُي امك ٍتاملكلا ِءالؤه هين ملعب دعس ناك : لاق ّيدوألا ٍنوميَم نب ورمع

 َّنم كب ذوعأ ينإ مهلا : ةالصلا َرْبُد ّنهنم دّوعتي ناك ي هللا لوسر نإ :لوقيو ةباتكلا

 باذع نم كب ذوعأو < اينّدلا ةنتف نم كب ذوعأو 3 بلا لذرا ىلا درأ نأ كيذوغأو نبجلا

 يف هفارطأ-۲۸۲۲ ثيدحلا] . (هقَّدصف ًابعصَم هب تن ؟ٌدحف . ربقلا : ٩۳٦۰ ‹ ٩۳۷۰ , ٩۳۷۲ « ۹۳۹۰[.

 يص نب سن ي هللا خر كلام ¿ أ تعما: لاق أ تعمم لاق رمتعم م انئَّدح ٌدَّدسم انثدح

Ty لوقي ةي ئبنلا ناك» : لاق هنع 

 .«ربقلا باذع نم َكب ذوعأو . تامملاو ايحَملا ةنتف نم كب ٌدوعأو

 ىف هفارطأ_ 7877 ثيدحلا] : ٤۷١۷ « 1۳١٣۷ ‹ ٦۳۷۱١[.
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 برحلا يف هِدِهاشَمِب ٌتَّدح نَم باب- ؟5
 .دعس نع َنامثع وبأ هلاق

 :لاق ديزي نب بئاسلا نع فسوي نب ٍدمحم نع ةتاح انئَّدح ٍليعس نب ٌةبيتق انثدح -4

 هللا يضر ٍفوَع نب ٍنمحرلا َدبعو دولا ّنب دادقولاو ًادعَسو هللا ٍديبُع َنب ةحلط ُتبحَص»

 نع ُتدحُي ةحلط ُثعمس ينأ آلإ « كيلا لوسر نع ُتدحُي مهنم اح تعمس امف « مهنع

 ٤٠٦۲[. :يف هفرط_147 4 ثيدحلا] . «دخأ موي

 رضا ء ةّيْنلاو باهجلا ّنم بجي امو ٍريفّتلا بوج باب - ۲۷

 e رک هم ليس ىف کش كلم أوُدِهِنَجَو اَلاَكِيَو اًفاَمِح أوُرِقْنأ »

 ةقشلا منل تدعب كلو وتا اا اسوار ناک ذل ()) توم

 [47- 4١ :ةبوتلا] ةيآلا للأب توملحَيَسَر
 ىلإ َمُثَلكاَنَأ هلآ أ لیس نورنا كل کیف کلام اوما بیلا اهب » :هلوقو

 ر يرد وى لڪ يک ۾ :هلوق ىلإ «ةَرْخآْلا م اذل ةا شرا ضا

 [۳۸-۳۹ :ةبوتلا]

 ةبث : ِتابثلا ٌدحاو :لاقُّيو .«نيقّرفتُم ايارس : تابت اورفنا» سابع نبا نع ُرَكذُي

ET GS YAY 
 دعب ةرجه ال < ‹ حتفلا موي لاق ب ئبنلا َّنأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع سوؤاط نع

 . «اورفناف متزفنتسا اذإو <« ةّنو داهج ْنكلو < حتفلا

 .[ 1/817 TEY 59 1A < 1A1» »۱0۸۷ 1749 :ثيدحلا رظنا]

 لتقُيو دعب ُدّدَسيف مُلْسُي مث , ملسملا لتي رفاكلا باب

YA1ةريره يبأ نع جرعألا نع دانرلا يبأ نع كلام اتربخأ تفسوي ُنب للا دبع انثّدح - ٦ 

 نالت دخلا امهدحأ لقب نيلجز ىلإ هللا ككا : لاق ءا هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر

 .«دهشتسيف لتاقلا ىلع هللا ٌبوتي مث « لتقف هللا ليبس يف اذه ُلتاقُي « ةّنجلا

 نع ٍديعس نب ُةسَبْنَع ينربخأ : لاق ٌيَرِهُزلا انثّدح ٌنايفُس انئَّدَخ ٌيديمحلا انثذح ۔ ۷

 : ٌتلقف اهوحتتفا ام دعب َربيخب وهو ةي هللا لوسر ٌتيَِتَأ» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 لاقف « هللا لوسر ای هل مهست ال : : صاعلا نب ٍديعس ينب ضعب لاقف « يل ْمهسأ هللا لوسر اي
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 موُدق نم انيلع ىّلدَت ٍرثول ًابَجَعاو : صاعلا نب ٍديعس نبا لاقف ؛ ٍلَقؤق نبا تاق اذه : ةريره وبأ
 مهسا يردأ الف : :لاق . هيدي ىلع ينهي ملو يدب ىلع هللا ةمّركأ مّلسم جر لت يلع ىعني ناص

 . هل مهس مل مآ هل
 .ةريره يبأ نع هّدَج نع ٌيديعسلا هيِنئَّدحو : نايفس لاق

 . صاعلا نب ٍديعس نب ورمع نب ٍديعس لي ٍديعس نب 'ىيحي نب وُرمع وه ٌيديعسلا : هللا دبع وبأ لاق

 ٤۲۳۷ 4778 « ٤۲۳۹[. : يف هفارطأ-۲۸۲۷ ثيدحلا]

as O 

 لك عینلا ضي : 0 ا : لاق هنع

 حضأ وأ رطف موي الإ ًارطفُمُهَر امل 0

 ١-باب لتقلا ئّوس ٌعبس ةداهشلا

  - ۸۲4ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ْميَمْس نع كلام انربخأ َفْسوي نب هللا دبع انثدح

 ٌبحاصو ُقِرَلاو ٌنوطبملاو نوعطملا : ةنيخ ءاديشلا : لاق ال هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 ثيدحلا رظنا] . وللا ليبس يف ذيهشل او مدهلا : ٦٥۳ « ۷۲١[,

 نع َنيريس ِتنب ةصفَح نع مصاع اًنربخأ هللا دبع انربخآ ٍدمحم نب رش ر انثدح 2 ۹
 . «ملسم لكل ةداهش نوعاطلا» : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب ٍسنأ

 ovTY]. : يف هفرط- ۲۸۳۰ ثيدحلا]

 اليس ف الر لأ م ل وشرق کال لجو ع ف لوق با ۳١
 کا قو سل ها دعو کو دعي بیول لع لع مشو مول وما برها هنأ لصف مناد ھل واب

 [96-95 :ءاسنلا] کک هلوق ىلإ 4َندحََمْلا لع يهمل
 هنع هللا يضر َءاربلا ثعمس :لاق ٌقاحسإ يأ نع هيفا ة ع وبألا ونا 022 ۸۳۱

 فتكب ةءاجف ًاديز ي هللا لوسر اعد 4 َنيِنمْؤُمْلأ ّنِم َنوُدِعَمْلا ىو سس ال » :تَلّرَن امل» :لوقي
 . رر لا لأب يملا روكا ىوش ال : ثكلزنف ترار موتکم ما نبا اكشو . اهبتكف

 ]°444 €04 0۹۳۲ : يف هفارطأ _ ۲۸۳١ ثيدحلا]
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 ينثّدح :لاق ُيرِهُزلا ٍدعس نب ُميهاربإ انثدح هللا ٍدبع نب زيزعلا دبع انئّدح - ۲

 مكحلا َنب ٌناورَم ثيأر» : لاق هنأ ّيدعاسلا ٍدعس نب لهس نع باهش نبا نع ناسيك نب ٌحلاص

 نأ قرع فنا , يز َّنأ انربخأف « هبنج ىلإ ُتسّلج ىتح ُتلبقأف ٍدجسملا يف ًاسلاج

 . هللا لبس يف َن ودهلاو رَرَّصلأ يلو ع مومل اي ودول یوکس :  ىلع ىلمأ ةا هل هللا لوسر

 ثذهاجل داهجنلا عيطتسأ ول وللا لوسرااي :لاقف يلع اهل وهو موتكم م ُنبا ةءاجف :لاق

 ئلع تلق . يخيف ىلع دف ولوسر ىلع ىلاعتو كرا هذا لَرنأف  'ىمعأ الجر ناكو -

 .«ِرَرّصلأ لأي » : لجو رع هللا لَرنأف « هنع َيِْرُس مث . يذخف ٌضضرت نأ تفخ ىتح
 ٤٥۹۲[. : يف هفرط ۲۸۳۲ ثيدحلا]

 لاتقلا دنع ٍريّصلا باب-۲

 نب ىسوم نع قاحسإ وبأ انثًدح ورمع نب ُة ةيواعُم انثدح دمحم نب هللا دبع انثدح سس ۳

 اذإ» : لاق كو هل هللا وسو د: أرق بك ئفوأ يبأ نب هلا دبع نأ رضا يبأ ملاس نع ةبقع
 .[7814 :ثيدحلا رظنا] . «اوربصاف مهومّديِقل

 :ٌلجو نع هللا لوقو « لاتقلا ىلع ٍضيِرحَّتلا باب - 7

 [56 :لافنألا] ِلاَتِقْلا لع يِمْؤُمْلا ضر »

 ٍديَمُْح نع ٌقاحسإ وبأ انثّدح ورمع نب ةيواعُم انثدح ٍدمحم نب هللا ٌدبع انثّدح- ٤

 ّنورجاهملا اذإف ٍقَدنخلا ىلإ يب هللا لوسر َجَرَخ» :لوقي هنع ُهللا يضر ًاسنأ ٌتعمس :لاق

 مهب ام ئأر اًملف « مهل كلذ َنولمعَي ٌديبع مهل نكي ملف 2 ةدراب ٍةادَع يف َنورِفَحَي ٌراصنألاو

 .ةرجاهملاو راصنألل ّمهللا ٍرفغاف 2 ةرخآلا شيع شيعلا لإ للا :لاق عوجلاو ِبّصّتلا نم

 : هل نیبیجم اولاقف

 ادبأانيقبا م داهجلا ىلع ادمحماوعيات ّنيذلا نحن
.[VY*1 EIT <c 5١١١١ 5١55  ”"كذلا 2 اللهو" «۲۹1۱ , يف هفارطأ : ٩ - 7١875 [ثيدحلا 

 قَدْنُخلا رفح باب "4
 : لاق هنع هللا يضر ٍسنأ نع زيزعلا دبع انُئَدح ِثراولا ٌدبع انّنَّدح ٍرَمْعَم وبأ انثّدح- 6

 مهنوتُم ىلع تارتلا َنولّقنَيو ةنيدملا لوح َقَدْنَحلا َنورْفحَي ٌراصنألاو دورجاهملا َلعَج»
 :نولوقيو
 دبأانيقب ام داهجلا ىلع ادمحماوعيات نيذلا لحن



 ريسلاو داهجلا باتك 7١ 5« 

 راصنألا يف كرابف .ةرخآلا ريخ الإ ريخ ال هنإ مهللا :لوقيو مهُبيِجُي ايب ئيبنلاو
 .[547 4 :ثيدحلا رظنا] . ةرجاهملاو

 : لوقي هنع هللا يضر َءارّبلاٌثعمس قاحسإ يبأ نع ةبعش انثّدح ِديِلَولا وبأ انثّدح 5

 . «انيَدّتها ام تنأ الول :لوقيو لمني كب عربنلا ناك»

 .[الا75 6 559586 ۳۰۳٤ 41١4 6 41١5 , ۲۸۳۷ : يف هفارطأ ١875 ثيدحلا]

 هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ةبعش انّئَّدح َرِمُع نب صفح انثدح - 7
 وهو - هنطب َضايب ٌبارتلا ائّراو دقو  بارتلا لقنَي بازحألا موي كي هللا لوسر ثيأر» : لاق

 :.لوقي

 سالو توتال, ادام تا

 ةنتف اودارأ اذإ « انيّلع اوَعَب دق 'ىلألا َّنِإ . انيقال نإ مادقألا ِت ِتّبثو « انيلع َةنيكّسلا ٍلزنأف

 YAT] : ثيدحلا رظنا] . انيبأ

 وزغلا نع ُرذُعلا ُهَسَبَح نم باب
 نم انعّجر» :لاق مهْثّدح ًاسّنَّنأ ٌديمح انّنّدح ریه انثَّدح سنوي نب ٌدمحأ انثدح -

 .[4 471 ۲۸۳۹ : يف هافرط-۲۸۳۸ ثيدحلا] . يب يبنلا عم كوبت ةوزغ

A4هنع هللا يضر ست نع ٍديمُح نع ٍديز نبا وه ٌداّمح انئّدح برح ْنب ناميلس انئّدح -  

 ولا امار الر اع اكلت ام افلح يدنا اماوقأ نإ : لاقف ةازغ يف ناك هيب ئبنلا نأ»
 .«ًرذعلا مهسَبَح < هيف انعم

 ا ا هسا نباوسوم ن ق ا لاو

 YATA] : ثيدحلا رظنا] . ٌحصأ لوألا : هللا دبع وبأ لاق

 هللا ليبس يف موصلا لضف باب 5

es 5 ۰0 ا ا  

 ا رک لا ثعمس لان تعال يفر ٌيردُحلا

 ف رنا وع



 ۷۳ ريسلاو داهجلا باتك

 هللا لييس يف ٍةَقَقَّنلا لضف باب

A41ةريره ابأ عوس هنآ َةملَس يبأ نع ىبحي نع نابيش انئَّدح صفح نب دعس ينثّدح-  

 ةَنَرَخ لك - نجلا ةنَرَح ٌءاعد هللا ليبس يف ِنيَجوَز َقَنأ نما : لاق كو يبنلا نع هنع هللا يضر

 لاقف ٠ هيلع ئوت ال يذلا وا :ركب وبأ لاق .مله < لف يأ :- باب

 E عقلا

 ٍديعس يبأ نع راسب نب ءاطَع نع لاله انئّدح حيف انئّدح انس نب دمحم انثّدح - 15

 يدعب نِم مكيلع ىشخأ امْنِإ : لاقف ٍربنولا ىلع ماق ةي هللا لوسر َّنأ» هنع هللا يضر ّيرذُخلا

 ماقف . اىرخألاب ىّنو امهادحإب ًادبف ابتلا ةرهز ركذ مث . نقدا كادر نو قلع اع

 « هيلإ 'ئحوُي :انلق ة « كك ئيبدلا ةنع تكسف ؟رّشلاب ٌريخلا يتأي وأ « هللا لوسر اي : لاقف ٌلجر

 لئاسلا نيأ :لاقف َءاضَحْولا ههجَو نع حسم نإ مث .ُريَطلا مهِسوؤُر ىلع ّنأك سالا تكسو

 وأ أطَبح لتقُي ام عيبرلا تبني ام لک هنإو . ريَخْلاب الإ يتأي ال ريخلا ّنِإ ًاثالث وه ةيخ وأ ؟ًافنآ

 اذه َّنِإو . .ْتَعَتَر مث تّلابو ْتطلَتَق سمشلا ٍتلبقتسا اهاترصاخ ْثَدتما اذإ ىح ْثّلكأ « ملي

 ىماتيلاو هللا ليبس يف ُهلََجف قب ةَ نمل ملسملا ٌبحاص معنو « ةولُح أ ةرضخ لاملا

 موي ًاديهش هيلع ٌنوكيو « م عشب ال يذلا لكآلاك رهف هّقحب اهْذُحَأِي مل نمو « نيكاسملاو

 ١556[. ء ٩۲۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةمايقلا

 ريخب ُهَفَلْخ وأ ًايزاغ َنهَج نم لضف باب
 :لاق ىيحي ينثدح :لاق ُنيسحلا انثّدح ثراولا دبع انئّدح ٍرمعم وبأ انثدح 3584#

 نأ هنع هللا يضر ٍدلاخ نب ديز ينئثّدح : لاق ديعس نب ُرْسُب د ينثدح :لاق ةملس وبأ ينثدح

 ريخب هللا ليبس يف ًايزاغ َفَلَخ نمو « ازغ دقف هللا ليبس يف ًايزاغ ٌرَهج نم : لاق كك هلل هللا لوسر

 . (ازغ دقف

 yy ب لک يلا ا هع

 .«يعم اهوخأ لق « اهمَحْرَأ ينإ : لاقف

 ٍلاتقلا دنع طْنحّتلا باب 4

 نع نوع نبا انئّدح ثراحلا نب ٌدلاخ انثّدح باهّولا دبع نب هللا دبع انثّدح 65
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 نع َرّسَح دقو سيق ّنب َتباث ِكلام نب ُسنأ ىتأ» : لاق ةماميلا موي َركذو : لاق سنأ نب ئسوم

 ليو يأ ااا : لاق ؟ءيجت ال نأ َكّسِبِحَي ام مع اي :لاقف طّئحَتَي وهو هيج

 :لاقف سالا نم آفاشكنا ثيدحلا يف ركذف « سلجف ءاج مث  طونحلا نم ينعي - طحت

 متذّوع ام سعب < كولا لوسر عم ٌلعفن انك اذكه ام « موقلا بِراضُن ىتح انهوجُو نع اذكه
 . سنأ نع ٍتباث نع ٌداّمح هاور . «مكنارقأ

 ةعيلّطلا لضف باب- ٠٠

  Afلاق هنع هللا يضر راج نع ردكنملا نب ٍدمحم نع نايس انئّدح ٍميعن وبأ انثّدح :

 ياب نف انأ :ريّرلا لاقف ؟بازحألا موي موقلا ربخب ينيتأي نَم : لب ئبنلا لاق»

 «زيبزلا يراوحو ًاكراوح ئين لكل َّنإ : ايب ئبنلا لاقف . انآ :ريبزلا لاق ؟موقلا ربخب

 ثيدحلا] :  ۲۸٤٩يف هفارطأ_ : 41117" ۳۷۱۹ ۰ ۲۹۹۷ ۰ ۲۸٤۷ ٠ 771١لا[.

 هّدحو ةعيلطلا ُتعِبُي له باب- ١
 يضر هللا دبع نب راج حمس هنآ ردكنمل | مربا انثّدح ةنييع نبا انربخأ ٌةَقَدَص انثدح _ ۷

 مث « ُديِبُّرلا بّدتناف  قّدنَخلا موي ُهّنَظأ ةقَدص : لاق  َسانلا ةي ئيبنلا َبَدَن» : لاق امهنع هللا
 يج تسر يب ر س س من ۰ ری : سا : هرن لكل نإ : ل ءےنلا لاقف « ثيبزلا بدتناف سانلا بدن مث « ةيبّزلا بدتناف سانلا بدت

 ۲۸٤١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ "ماّوَعلا نب ٌريبَرلا يراوحو « ًاَيِراوَح

 نينثإلا رفس باب ۳۲
Aنع ةبالق يب نع ۽ ءاذحلا 06 نع 0 0 انثدح 3 كمحأ انثّدح 5  

 8 ¢ ا

 A14 « AO] كميل كالا :T° COYA ثيدحلا رظنا] ٠ . «امكذبكأ 0

 ةمايقلا موي ىلإ ُريخلا اهيصاون يف ٌدوقعَم ُليخلا باب_ ۳

 هللا يضر ّرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام اند ةملسم نب هللا دبع انثّدح _ ۸4۹

 . «ةمايقلا موي ىلإ ٌريخلا اهيصاوت يف ليخلا» : : لک هللا لوسر لاق :لاق امهنع

 .[7414"7 : يف هفرط_7849 ثيدحلا]

 نع ْيِبعَّشلا نع رفّسلا يبأ ن نباو نصح نع ٌةبعش انَنَدح ّرمع نب صفح انثّدح <«



 9 ريسلاو داهجلا باتك < 5

 لاق . ؟ةمايقلا موي. ىلإ زيخلا عوار ىف ةوقعت م ليخلا» : لاق ب ئينلا ٍنع ٍدْعَجْلا نب ةورُع

 ٌيِبعَّشلا نع ِنيصح نع ٍميّشُه نع دسم هبات . دْعَجلا يبأ ن نب ةورع نع : : عش نع نامل

 .[7747 2 .311١9 58065 : يف هفارطأ_ 586٠ ثيدحلا] . دعجلا نا ر ةورع نع

 هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع حالا ي نبأ نع ةنعش نع وحر انج اة اند 1

 .«ليخلا يصاوت يف ةكربلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق

 رجافلاو رجلا عم ضام داهجلا باب- ٤

 . «ةمايقلا موي ىلإ ُريخلا اهيصاوت يف ٌدوقعَم م ليخلا» : 5ئ ئبنلا لوقل

 : لاق لكي يبنلا ّنأ ئقرابلا ةورُغ انثدح رماع نع ءاّيركز اتثًدح معن وبأ انثّدح _ ۲

 ۲١٠١[. :ثيدحلا رظنا] . (مّتْعملاو ٌرجألا : ةمايقلا موي ىلإ ُريخلا اهيصاوت يف ٌدوقعَم ليخلا»

 هللا ليبس يف ًاسّرف سّبتحا نَه باب - ٥
 ٠١[. :لافنألا] 4ٍلْيَمْلَأ طاب نمو # : ىلاعت هلوقل

 هي : ةحلط انربخأ كرابملا م نبا انئَّدح صفح نب يلع انثدح دح 7 5866

Eة55 يبنلا لاق : : « 

 7 ُةثورو هرو هعَبش ': َّنإف « هدعّوب ًاقيدصتو للاب ًاناميإ « للا ٍليبس يف أّسرف َسبتح
e۰  

 رامجلاو سَّرْفلا مسا باب- 7

 رب لا دبع نع مزاح يبأ نع ناميلس نب ُليَضُ انثّدح ركب يبأ نب دمحم انثّدح - 21

 مهو هباحصأ ٍضعب حم ةداتق وبأ َفَلَحتف ل للا لوسر عم جرخ ةنأ» هيبأ نع ًةداتق يبأ

 هار یتح وكرت ٌةوأر اًملف < اري نأ لبق شحو ٌرامح اوأرف « مرحُم ريغ وهو نومرحُم
 ۽ ةلوانتفا + ارناف ةطوتم ةولوانُي نأ مهلأسف دا ركل انجل كافي ذل اسوق كل داق ولا

 انعم :لاق ؟ءيش ةنم مكعم له : لاق ٌةوكردأ اًملف ‹ اومدنف « اولكأف لكأ مث « ُهَرقعف لّمحف

 oy » ۱۸۲٤] ۰ ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۲۲ ۰ ۱۸۲۱ :ثيدحلا رظنا] . «اهلكأف لكي ئيبنلا اهدخأف « ُهَّلِجِ

A00نب ساّبع ُب بأ ينثّدح ئسيع نب نع انئّدح رفعَج نب هللا دبع نب ئولع انئّدح -  

 لاق .«فيحللا هل لاقي ٌرسَرف انطئاح يف يب ئيبنلل ناك :لاق دج نع هيبأ نع يلهس

 ل هللا دبع وبأ

 نع صّوحألا وبأ انثَّدح مدآ نب ىئيحي عمس ميهاربإ نب د قاحسإ انثّدح _ 15



 ريسلاو داهجلا باتك 5 ۷۰٦

 ٍرامح ىلع ل يبنلا فذر ثنكا : لاق هنع هللا يضر ٍذاعُم نع ِنوميَم ِنب ورمع نع قاحسإ يبأ

 : تلق ؟ءهللا ىلع دابعلا نح امو هدابع ىلع وللا َّقح يردَت له « داعم اي : لاقف « ريفَع هل لاقي

 دابعلا نحو « ًائيش وب اوكرشُ ؛ الو ُةوِدبعَي نأ دابولا ىلع هلا َّقح إف :لاق .ٌملعأ ةلوسرو لا

 : لاق ؟سانلا هب وشب بأ الفأ هللا لوسر اي : ُتلقف « ًائيش هب كرش ال نم َبّذعُي ال نأ هللا ىلع

 .[الالال# « 5000. 53551 ‹ 0951 : يف هفارطأ_ 7855 ثيدحلا] . «اولكّتيف ر ل

YAoVكلام نب سنأ نع ةداتق ٌتعمس ٌةبعش انثّدح ٌردنغ اَنّنَّدح راش نب دمحم انئّدح -  

 : لاقف ٌبودْنَم هل لاقي انل ًاسَرف لب بتلا راعتساف « ةنيدملاب ٌعّرَف ناك :لاق هنع هللا يضر

 :[ 2.07 تيدحلا زظنا]:.6 اختل اج ناو عزف نم انيأر ام

 سَرَقلا موش نم رَكذُي ام باب - ۷
 َّنأ هللا دبع بع نب ملاس ينرربخأ :لاق يرهرلا نع ٌبيَعُش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح -

 يف : ال ڈ يف ٌمْؤّشلا امَّنِإ» :لوقي اي ئبنلا ٌُتعمس :لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع:
 ۲٠۰۹۹[. :ثيدحلا رظنا] . «رادلاو « ةأرملاو « سرفلا

 دعس نب ليك وز E با نكمل ادب وام ES ك6

 .«نكشملاو سّرفلاو ةأرملا يفف ذ ِءيش يف ناك نإ : لاق ةا هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ٌيدعاسلا

 ٠٠۹٩[. : يف هفرط_ 5809 ثيدحلا]

 :ٌلجو رع هللا لوقو , ةثالثل ٌليَخلا باب- 8

 [۸ :لحنلا] نرمل ال ام قلو ةَنيِزَواَهْوِبكَحَرل ري محلا لاعبا ليلو »
 نع ٍنامسلا حلاص يبأ نع ملسأ ِنب ٍديز نع ٍكلام نع ةملسَم ُنب للا دبع انئّدح - 58

 ىلعو «رتس لجرلو «رجأ ٍلُجرل : ةثالثل ليخلا» :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يأ

 ق بر لجرف رجأ هل يذلا امأف .رزو لجر

 ًافَرَش ُثّدتساف اهَليْط ْتَعطَق اهنأ ولو < E سا ري

 اهّيقسي نأ ْدِرُي ملو هنم تَبِرَّشف رب ترم اهنأ ولو « هل ٍتاَسح اهُراثآو اهُثاورأ تناك نیفرش

 و ل ل
 هذه الإ اهيف يلع لزنأ ام :لاقف رمخلا نع والك هللا لوسر لئشو كلذ ىلع ٌرزو يهف مالسإلا

 . هَر ًارش ةّرذ لاقثم لمعي نمو « ُهَرَياريخ ةّرذ لاقثم لمعي نمف : ةدافلا ةعفاجلا ٌةيآلا

 .[7719/1 :ثيدحاا رظنا]



 ۷۹۷ سلاو تالا تاک تو

 وزغلا يف ِهِريغ ةباد َبَرض نَم باب ٩۹
 نب َرباج ُثيتأ» :لاق ٌموِجاَنلا لكوتملا وبأ انثدح ليقع وبأ انئّدح ْملسُم انثدح ۱

 يف ُهعم ترفاس :لاق . يب هللا لوسر نم تعمس امب ينثّدح :هل ُتلقف ّيراصنألا هللا دبع
 ٌبحأ نَم : كي ئيبنلا لاق انلّبقأ نأ اًملف ةرمُع مأ ةوزغ يردأ ال : ليقع وبأ لاق -هرافسأ ضعب

 ُسانلاو ٌةّيِش اهيف سيل ٌكمرأ يل ٍلمَج ىلع انأو انلبقأف : رباج لاق . ْلجعُيلف هِلهأ ىلإ َلَجعتَي نأ
 «ةبرض هطوَسب ةبرضف «كسمتسا باج اي : لَك ئبنلا يل لاقف يلع ماق ذإ كلذك نأ انيبق «يفلَح
 للك ئبنلا لخدو ةنيدملا انمدق املف « معن : تلق ؟لمجلا عيبتأ :لاقف « هناكم ُريعبلا بثوف

 اذه : هل ٌتلقف طالتلا ةيحان ىف لمجلا ٌتلقعو هيلع ٌتلخدف « هباحصأ فئاوط ىف دجسملا
 es هور و 3 ل خا رو

 بهذ نم قاوأ كك ئبنلا ثعبف .انلمج ٌلمجلا :لوقيو لمجلاب فيطُي لعجف جرخف . كلمج

 .«كل لمجلاو ْنمثلا : لاق . معن : تلق ؟ّنمثلا تيفوتسا : لاق مث .ًارباج اهوطعأ : لاقف

[YVIA CYTE OYTO TEV YET CYTE ام ۰۲۳۰۹ ۰۲۰۹۷ ۰۱۸۰۱ ۰ ٤٤۳ : [ثيدحلا رظنا 

 ليخلا َنم ةلوحفلاو ٍةَبعّصلا ٍةّبادلا ىلع بوكرلا باب ١

 .رسجأو ئَرْجأ اهنأل ةلوحفلا ٌنوُيحَتسَي فلسلا ناك : دعس نب شار لاقو

 تعش لاق داق نع جش احا هلا اع انوا دمحم: هرب دمخ اقدح خالك
 ةحلط يبأل اسف ايب ئيبنلا ٌراعتساف « ٌعّرف ةنيدملاب ناك» : لاق هنع هللا يضر كلام ّنب َّسنأ

 .«ًارحبل هانْذجو نإو « عرف نم انيأر ام :لاقو ُهّبكرف « بودم هل لاقي

 .[186ا/ 0154859 ۲٦۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 سرلا ماهس باب ١
 2 2 0 ص 5

 يضر ٌرمع نبا نع عفان نع هللا ِديَبَع نع ةماسأ يبأ نع ليعامسإ نب ٌديِبع انثّدح - 18717“

Nد - 34 32 اليت ل <  

 مهسُي :كلام لاقو .«ًامهس هبحاصلو نيَمهَس سّرفلل لعج ةي هللا لوسر نأ» امهنع هلل

 مهس الو .[۸ : لحنلا] «اًهوْبَكَرل َريِمَحْلَأَو لالو ليلو # :هلوقل اهنم نيذاربلاو ليخلل

 .[4174 : يف هفرط ۲۸٦۳ ثيدحلا] . سّرف نم رثكأل

 برحلا يف ِهِريغ ةّباد َداق نم باب ۲
 نب ر ۾ يبا نع ةيعس نع اش وپ نب 2 ب ارل ل جر لاقا قاتما نأ مع ةعش نع تشوي هب هش اننّدح ةا 54



 ريسلاو داهجلا باتك ٦ بم

 و ر

 « ّرفَي مل ةي | لوسر ّنكل : لاق ؟ ٍنينح موي یول | ٍلوسر نع مترف : هنع هللا يضر بزاع

 ىلع ٌنوملسملا َلقأف « اومّرهناف مهيلع انلمَح مهانيقل امل انو « ةامُ اموق اوناك َنزاوُم نإ

 هتلغب ىَلَعَل هنإو هثيأر دقلف « وفي ملف ي هللا لوسر امأف « ماهّسلاب انولبقتساف « مئانْعلا

 : لوقي لت خئبنلاو اهماجلب ذخآ َنايِفُس ابأ َّنِإو ٠ ءاضيبلا

 کا ا | تلاشت ال يللا اهنا

 .[1”١1ا/ 6 2797٠ 07047 49١6 ١5" ‹ 741/4 :ىف هفارطأ_ 7875 ثيدحلا]

 ةبادلل ٍرزغلاو < باكّرلا ب بای ۳

Aَرمع نبا نع عفان نع هلا ديب نع ةماسا يبأ نع ليعامسإ نب ٌديَع انثّدح  

 ٌلهأ ةمئاق ةتقان هب ثوتساو ٍزرَعلا يف ُهَلجر لخدأ اذإ ناك هنأ ةا عربنلا نع١ : امهنع هللا يضر

 .[1509 1087 21914 0155 :ثيدحلا رظنا] . «ةفيلخلا يذ دجسم دنع نم

 يْرُعلا سّرفلا بوكر باب - 4

 مهلبقتسا» هنع هللا يضر سنآ نع ٍتباث نع ٌةاَمَح انّدّدح ِنوَع نب ورمع انئّدح - 555

 .«ٌفيس هقنع يف « جرس هيلع ام رع سرف ىلع ة4 ئوبنلا

 .[1 8359 « ۲۸۵۷ « ۲۸۲۰ 2 ۲۹۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 فوطقلا سّرفلا باب ٥

 نع ةداتق نع ٌديعس انئّدح ٍعيَرْر نب ديزي انّنَدح ٍداّمَح نب اولعألا ٌدبع انثدح _ ۷
 ناك ةحلط يبأل ًاسرف ةا ئبتلا بكرف هرم اوعزف ةنيدملا لهأ َّنأ» هنع هللا يضر ِكِلام نب سنأ

 كلذ دعب ناكف « ًارحّب اذه مكّسَرف انْدَجو :لاق عجر اًملف - ٌفاطق هيف ناك وأ - 2

 .[1 855 ۲۸۹۲ ۲۸۵۷ 747١ ۲۹۲۷ :ثيدحلا رظنا] . «ىَراجَي ال

 ٍليخلا َنيِب قبسلا باب_ 5

 امهنع هلا يضر رمع نبا نع عفان نع وللا يب نع نايف انئّدح ٌةصييق انثدح - فلاي

 ْرَّمضُي مل ام ئَرْجأو « عادّولا ةينث ىلإ ءايفحلا ّنم ٍليخلا ّنم َرُمَض ام ب ئبنلا ائرجأ» :لاق
 انثّدح : هللا دبع لاق . «ىرجأ نميف ٌتنكو غ الا .قيَرز ينب دجسم ىلإ ِةّييَّدلا نم

 « تس وأ ٍلايمأ ةسمح عادلا يَ ىلإ ءايفحلا َنيب :ٌنايفس لاق وا دبع ينئّدح :لاق نايس
aE.و  

 47١[. :ثيدحلا رظنا] . ليم ٍقيَرز ينب لجسم ىلإ ةّينُث نيبو



 ۷۹۹ ريسلاو داهجلا باتك ه5

 قبّسلل ٍليخلا رامضإ باب ۷

 نأ» هنع هللا يضر هللا دبع نع عفان نع ثيللا ا وپ نب دما اندک ۹
 « قير ينب دجسم ىلإ تلا نم اهُدَمُأ ناكو « ركضت مل يتلا ٍليخلا ني ب قباس ةا مل هللا لوسر

 4 دملا مِم َلاَطَفا» . ةياغ ًادَّمأ :هللا دبع وبأ لاق .«اهب قباس ناك َرمع َنب هللا دبع َّنأو

 .[1858 2 57١ :ثيدحلا رظنا] ١١[. :ديدحلا]

 ةرّمضملا ليخلل قابّسلا ةياغ باب.

 نع َةبقع نب ئسوم نع ًٌقاحسإ وبأ انثّدح ةيواعم انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح- ۰

 ”ترحص یا ليخلا نيرو هللا لوسر قباس» :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع ٍنبا نع عفان
 ةتس : : لاق ؟كلذ َنيِب ناك مكف : ىسومل ُتلقف . عادلا هت اهُدَمأ ناكو « ءايْفَحلا نم اهلسرأف

 اهْدَمَأ ناكو < عادلا ةين نم اهلسرأف ‹ ركضت مل يتلا ليخلا نيب قباسو . ةعبس وأ ٍلايمأ

 قباس نّمم َرمع نبا َناكو .هّوحن وأ ليم :لاق ؟كلذ نيب مكف :ُتلق . كرر نب دج

 .[1855:7858 547١ :ثيدحلا رظنا] . (اهيف

 لكك يبنلا ةقان باي 4

 :هلي ئربنلا لاق :ُدَوْسِملا لاقو . ِءاوْضَقلا ىلع ًةماسأ لي ئربنلا فدرأ : رمع نبا لاق
 ٠ ٠ .ءاوصقلا ٍِتآلَخ ام

 ُتعمس : لاق ِديَمح نع قاحسإ وبأ انثّدح ةيواعم انثّدح دمحم ُنِب هللا دبع انثّدح_- ١
 «ٌءابْضَعلا : اهل لاقي ةي :ربنلا ةقان تناك» : لوقي هنع هللا ىضر ًاسنأ

 ۰ . [۲۸۷۲ : يف هفرط- ۲۸۷۱ ثيدحلا]

 ناك :لاق هنع هللا ىضر سنا نع ٍديَمَح ٍليَمُح نع ده انثّدح ليعامسإ نب كلام انثّدح_ ۲
 دوعق ىلع عوبارعأ ءاجف  قبست داكت ال وأ :ديمح لاق  قبسُت ال ءابْضَعلا ىّمسن قان 4ک عوبنلل
 اوما راك دا وخلال يت يح
 .«هعضوالإ

 SS ٠ :ثيدحلا رظنا] ۲۸۷۱[.

 ريمحلا ىلع وْرْغلا باب ٠
 ءاضيبلادَِي ٌّيبنلا ةلغب باب- ١

 . َءاضيب ةلغب ةي عوبنلل ةليأ كلم ئَدْهَأ : ديَمح وبأ لاقو . سنأ ُهلاق



 سلاو داخلا تاج ۹ ۷1۰

 : لاق ٌقاحسإ وبأ ينثّدح : لاق ُنايفس انثّدح ىيحي انئدح يلع نب ورمع انئّلح 0
 اهَكَرَت اضرأو « هحالسو َءاضيبلا ُهتلغب لإ لب ئيبنلا كرت ام» :لاق ثراحلا نب ورمع ُتعمَس
 .[۲۷۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةقّدَص

 ينئّدح :لاق َنايفس نع ٍديعس نب ىيحي انثَّدح ىَّئَثُملا نب دمحم انثّدح 4
 :لاق « ٍنِينح موي متلو ةرامُع ابأ اي :لجر هل لاق» هنع هللا يضر ءارّبلا نع فاش و بأ

 ىلع ةي عيبنلاو لبتلاب ُنِزاَوَم مهيقلق ٠ « سانلا ُناَعْرُس ىلو نكلو < ا خيبنلا لو ام هللاو ال

 :لوقي لك ئئبنلاو اهماجلب ذخآ ثراحلا نب ٌنايفس وبأو ٠ ءاضيبلا هتلغب

 ےن ا اا د اا سا
 AE] : ثيدحلا رظنا]

 ءاسنلا داهج باب- ١"

 ةحلط تنب ةشئ ةشئاع نع قاحسإ نب ةيواعم ْنَع ٌنايفس انربخأ ٍريثك نب دمحم انثدح. 6

 نكداهج : لاقف داهجلا يف لكي عيبنلا ُتنّأتسا» : تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا ٌمأ ةشئاع نع
 .«ححلا

 . اذهب ةيواعُم نع ٌنايفس انثدح : ديلولا نب هللا ٌدبع لاقو
 :ثيدحلا رظنا] ۱١۲۰ .« ۱۸٦١۱ (۰ ۲۷۸٤[.

 نع ةرمَع يبأ نب بيبَح نعو .اذهب ةيواعُم نع ُنايفس انَثَدح ٌةصييق انثدح - ضد

 معن : :لاقف داهجلا ٍنع ٌةؤاسن ُهَلأس الك يبنلا ٍنع١ نينمؤملا ّمأ ةشئاع نع ةحلط جنب ةشئ ةشئاع
 .[؟4اله 21853100167١ ۲۷۸٤ : ثيدحلا رظنا] .«ححلا داهجلا

 رحبلا يف ةأرملا وزغ باب ”

 ّوه قاحسإ وبأ انثدح ورمع نب ةيواعم انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثدح- ۲۸۷۸-۷
 لحد : لوقي هنع هللا يضرأستأ ثعمس : لاق ٌيراصنألا نمحرلا ٍدبع نب هللا دبع نع ّيرازقلا

 e تلاقف « ٌكحض مث « اهّدنع ًاكّناف َناحلم ةنبا ىلع كولا لوسر

 N للا ليبس يف رضخألا رحبلا نوكري يتم نم سان :لاقف
 ‹« كحضفد ّمث . مهنم اهّلَعِجا مهلا : لاقف «مهنم يتعجب نأ هلل عذا ولا لوسر اي : تلاقف

 : لاق « مهنم ينلعجي نأ هللا عذا : تلاقف « كلذ َلثم اهل لاقف « كلذ مم وأ - لثم هل تلاقف

 ٍتبكَرف تماصلا ب ةدابع تَجّوَرتف : ٌسنأ لاق : لاق . نيرخآلا نم ٍتسلو نيلّوألا نم ِتنأ



 7١١ ريسلاو داهجلا باتك - 5

 .«تتامف اهنع ثْطَّقسف « اهب ْتَصِقَرف « اهتّباد ثبكر ْتَآَقَق اًملف « ةظرق ٍتنب مم رحبلا
 18٠[. 0 ۲۷۸۹ :ثيدحلا رظنا] [۲۸۷۸ :ثيدحلا] .[۲۷۹۹ « ۲۷۸۸ :ثيدحلا رظنا][۲۸۷۷ : ثيدحلا]

 لا م م

 صار a 00007 يتلا نب ورع تعمس : لاق ا

 ناك» :تلاق ٍثيدحلا ّنم ةفئاط ىنثّدح لك « ةشئاع ِثيدَح نع هللا دبع نب هللا َديَبْعو

 اننيب قاف . 5 عيبنلا اهب جرح اهُهَس ٌجْرْخَي َنُهتّيأذ هئاسن نيب َعَرقأ َجْرْحَي نأ دارأ اذإ لي خيبنلا
 . «ٌباجحلا لزنَي نأ لبق لك ئبنلا عم ثجرخف « يمهَّس اهيف جَرخف « اهازغ ةوزغ يف

 ثيدحلا رظنا] : ۲٥۹۳ « ۲٣۳۷ 275050 ۲۹۸۸[.

 لاجرلا َعم َّنهِلاتقو ءاسنلا وزع باب 6

 ’ - YANAلاق هنع هللا يضر سنأ نع زيزعلا دبع انثّدح ِثراولا دبع انئّدح ٍرِمْعَم وبأ انثّدح :

 ميس ماو ركب يبأ كنب ةشئاع ُتيأر دقلو : لاق . ال يبنلا نع سانلا مرنا يح ُموي اك املا

 امهنوتم ىلع - َبرقلا نالَقنَت : هریغ لاقو - برقلا نازفنت ٌنهقوُس َمَدَح ئَرأ ناَترُمْسُمل امهنإو

 «موّقلا هاوفأ يف هناغرفتف ٍنائيِجَت مث ڈ اهِنالُمتف ناعجرت مث < موقلا هاوفأ يف هناغر نفت .

 .[1055 2 ۳۸۱۱ ۰ ۲۹۰۲ : يف هفارطأ_ ١188٠١ ثيدحلا]

 وغلا يف سالا ىلإ َبَرقلا ءاسنلا لمح باب - 7

 نب َرمع َّنِإ) : كلام يب نب بلع 1 ةبلعُت لاق باهش نبا نع سنوي انربخأ ٌنادبَع انثدح - 4
 لضعب هل لاق بج طز يق ةنيدملا ءاسن نم ءاسن َنيِب أطورُم َمَسَق هنع هللا يضر ٍباَّطَخْلا

 َتنب موئأك ّمَأ دوديرُب - كّدنع يتلا كيلا لوسر نبا اذه طعأ َنينمؤملا ريم اي : هذنع ّْنَم

 لاق « ِ هللا لوسر عياب نمم راصنألا ءاسن نم ِطيِلَس ٌمأو . ٌّقحأ طيِلَس ٌّمأ :رمع لاقف- يلع

 طا :ٌرفزت : : هللا دبع وبأ لاق . (دحأ موي برقا انل ُرِفَرَت تناك اهنإف : :ٌرمع

 .[101/1 : يف هفرط_- 784١ ثيدحلا]

 وُرزَغلا يف ئحرّجلا ءاسنلا ةاوادُم باب

YAAYٍنع َناوُكَذ نب ٌدلاخ انئَدح ٍلّضفملا نب ب شب انَثَّدح هللا دبع نب يلع انثّدح -  

 ىلإ او ءاىحرجلا يوادتو < قسد ال يبنلا عم م اتک» : تلاق ذَّوعُم ِتنب عّيبَرلا

 .[95179 + ۲۸۸۳ : يف هافرط_ ۲۸۸۲ ثيدحلا] . «ةنيدملا
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 ىلتقلاو ئحرجلا ءاسنلا ٌَدَر باب

 هرعت عني ی نغ ناوكال ور للا ا نب دش انثّدح ٌدَّدسم انثّدح - 7887

 . «ةنيدملا ىلإ اىلتقلاو حولا درو < ت لا يتسن لق لا ر : تلاق

 .[۲۸۸۲ : ثیدحلا رظنا]

 ِنَدبلا َنم مهّسلا عزت باب-۹

 نع ةدْرُب يبأ نع هللا ٍدبع نب ديرب نع ًةماسأ وبأ انّثَّدح ءالَعلا نب دمحم انثّدح - 5251م1

 مِهَّسلا اذه عزنا : لاقف « هيلإ ُثيهتناف هتبكُر يف ړماع وبأ يمر : لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ
Sorم  

 . «رماع يبأ ٍديَبُعل رفغا َمِهَّللا : لاقف هت ربخأف ةا عوبنلا ىلع ثلخدف ٠ ءاملا ُهنماّرَف هتعرف

 .[1787 « ٤۳۲۳ : يف هافرط_ ١885 ثيدحلا]

 هللا ليبس يف ِوُرَعلا يف ةسارجلا باب
 اًتربخأ ٍديعس نب ىبحي اًنربخأ ٍرِهْسُم نب ٌعيلع انربخأ ليلخ نب ليعامسإ انئذح - 11

 ٠ َرِهَس ة5 خيبنلا ناك" : لوقت ڌ اهنع هللا يضر ةشئاع ٌثعمس : لاق ةعيبر نب ٍرماع نب هللا بع

 َتوص انعوس ْذِإ ؛ًةليللا ينسُرْحَي ًاحلاص يباحصأ نم الجر تيل :لاق ةنيدملا َمِدق اًملف
 . يك خيبنلا مانف . ٌكَسْرحأل ٌثئج تج ٍصاَقَو يبأ نب دعس انأ : لاقف ؟اذه نم :لاقف « حالس

 . ۷۲۳١[ : يف هفرط_ ۲۸۸٠١ ثيدحلا]

 نع حلاص يبأ نع ِنيصَح يبأ نع ركب وبأ انربخأ فّسوي نب ىبحي انثدح 5
 < ةصيمختلاو ةفيطقلاو عهَرّدلاو رانيدلا دبع عَ : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . نيصَح يبأ نع ةداحُج نب ٌدمحمو ٌليئارسإ ُهعفري مل "َضْرَي مل طعُي مل نإو يضر يطعأ نإ
 .[14178 « ۲۸۸۷ : يف هافرط_78487 ثيدحلا]

 نع هيبأ نع رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا ٌدبع انربخأ :لاق وُرمع اندازو - ۷

 :ٍةصيمخلا دبعو مهرألا دعو ايا دبع سَ : لاق ب يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يأ
 ةا ذبل ىر شقا الف كيش اذإو « َسكناو سوت « طس طفي مل نإو «يضر يلع نإ

 ةسارحلا يف ناك ةسارحلا يف ناك نإ « ٌةامدق ةَربْغُم 4 هسأر عش هللا ليبس يف هسّرف ٍنانعب

 (ْعََسُي مل عفش نإو « هل ْنَذؤُي مل َنّدأتسا نإ . ةقاسلا يف ناك ةقاسلا يف ناك نإو

 است :لاقو . نيصح يبأ نع ةداحُج نب ٌدمحمو ليئارسإ ُهْعْفرَي مل :هللا دبع وبأ لاق ص
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 ىلإ تلّوَح ٌءاي يهو « بّيط ٍءيش لک نم « ىلعف :«ىبوط» .ُهللا ْمُهَسعِتأف :لوقي ُنأكف
 .[71885 :ثيدحلا رظنا] . ٌبيطَي نم يهو .واولا

 را يفهموا لعق انابسألا
 نع ّينانُبلا ٍتباث نع ٍديَبُع نب سنوي نع ٌةبعش انئّدح ةرعْرَع نب دمحم انثڌح -“ ۸

 نم ُربكأ وهو ينمُدحَي ّناكف هللا دبع ّنب ريرَج ُتبِحص١ :لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ

 . «هثمركأ الإ مهنم ًادحأ دجأ ال ًائيش َنوعتصَي َراصنألا ُثيأر ينإ :ٌريرَج لاق . ِسّنَأ

A۸۹ورمع يبأ نب ورمع نع ٍرفعج نب دمحم ينثّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح -  

 عم تجرح :لوقي هنع هلل يضر كلام نب َسنأ عمس هنأ ٍبطْنَح نب ٍبلّطملا اىلوَم

 انُيحُي لج اذه : :لاق حال ادبو اعجار ل ربا مق الف « هدأ ربيع ىلإ کولا لوسر

 « ةكم ميهاربإ ميرحتك اهبل نيب ام ُمُرحَأ ينإ مهللا : لاق ٍةنيدملا ىلإ هديب راشأ مث . هبحّنو

 .[؟1 7780 17783410501١ "الا :ثيدحلا رظنا] . ءانّدُمو انعاص يف انل راب مهلا

 نع مصاع انئّدح ءايركز نب ليعامسإ نع عيبرلا وبأ واد نب ُناملُس انثّدح - ۸4۰

 لظتسي يذلا ًالِظ انرثكأ ةا ئبنلا عم کر :لاق هنع هللا يضر ِسّنَأ نع عيلجيلا يروم

 اونهتماو . ا ار ی اک

 .«رجألاب مويلا نورطفملا بهذ : يب ئبنلا لاقف « اوجلاعو

 رفسلا يف هبحاص َعاتَم لمح نَم لضف باب-۲

 ةريره يبأ نع ماّكَه نع ٍرمْعَم نع قازرلا دبع انّتَّدح رص نب قاحسإ انثدح - ١

 هتّباد يف لُجرلا ُنيِعُي :موي لك ٌةقَدص هيلع 'ىمالُس ٌلك» : لاق ب ئبنلا نع هنع هللا يضر

 ةالصلا ىلإ اهيشمي ةوطخ ٌلكو « ٌةبيَطلا ةملكلاو « ةقدص ُهعاتَم اهيلع عفري وأ اهيلع ُهلِماحُي
 ۲۷١۷[. :ثيدحلا رظنا] . «ةقدص قيرطلا لدو ؛ةقدص

 ارضا وثم برأ اهيأكي : نوزع ا لوقو دا لئتس ىف موي ظايرالضف تايد V۳ "ل

 |[: نا رمع لاز هے 41 اا وابا و اواو
 رانید نب ا سلا ا و حس ۸41۲

 يف موي طابر» : لاق كيلا لوسر نأ هنع هللا يضر ّيدعاسلا ٍدعس نب لهس نع مزاح يبأ نع

 « اهيلع امو اين نم ريخ ةنجلا نم مكيحأ طوس عضوقو . اهيلع امو اينّدلا ّنم ريخ وللا ليبس

 ۲۷۹٤[. :ثّيدحلا رظنا] . (اهيلع امو ايندلا نم ريخ ُةوُدَعلا وأ هللا ليبس يف ُدبعلا اهُحورَي ٌةحولاو
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 ةمدخلل ٌّيبصي ازغ نم باب

 نأ» ُةنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ورمع نع ُبوقعي انثدح ٌةبيتق انثّدح دح ا ۳

 بيخ ىلإ حح ىح يشد مکناملغ نم ًامالُغ يل سمتلا ةحلط يبأل لاق ايب يبنلا

 « زن اذإ لك ملا لوسر ٌمدخأ ثنكف < ملُحلا ُتقّمار ٌمالغ انأو يفدرُم ةحلط وبأ يب جّرخف

 لخبلاو ٠ لسكلاو زْجَعلاو « ٍنزَحلاو مهلا نم كب ُذوعأ ينإ َمِهّللا : لوقي ًاريثك ةعمسآ ٌثنكف

 هل َركَذ نصحلا هيلع هللا حتق اًملف « ربح نق مث .لاجترا ٍةبَلَعو « يذلا عّلَضو « نجلا
 اهافطّصاق  ًاسورع تناكو « اهجوز لق دقو - بطخأ نب يح تنب ةَيغَص لامج

 يف ًاسيح عتص مث < اهب'ىنبف « تلح ِءابْهَّصلا َّدَس انغلب ىّبح اهب جَرخف « هسفنل كيلا لوسر
 ىلع لكيلا ٍلوسر َةميِلَو كلت تناكف . َكَلوَح نم ْنذآ : ايک هللا لوسر لاق مث « ريغص عطن
 سجي مث « ةءاّبعب ُةءارو اهل يوحي لكي هللا لوسر ُثيّآرف : لاق ةنيدملا ىلإ انجرح مث .َةَيَفَص

 انف” رشأ اذإ ىتح انریف « بكرت ىتح هتبكُد ىلع اھلجر ٌةيفص ٌعضّتف « ُهتبكُر عضیف هريعت دنع

 ينإ مهلا : لاقف ةنيدملا ىلإ َرظن مث . هنو انجب لَبَج اذه : لاقف دحأ ىلإ ٌرظن ةنيدملا ىلع

 .«مهعاصو مِهَّدُم يف مهل كرا َمهّللا . ةكم ُميهاربإ َمَرَح ام ٍلثمي اهيتبال نیب ام مرح

 .[۲۸۸۹ . ۲۲٣٣ 17558 2 94ا١٠553 ‹ ۳۷۱ : ثيدحلا رظنا]

 رحّبلا بوكر باب

 نب ٍدمحم نع 'ىيحي نع يز نب دامح اح ناكا وأ الذ 5450-45

 امو لاق لإ بلا نأ مارح أ ينتثّدح» : لاق هنع ُهللا يضر كلام نب سنأ نع ناَبَح نب ىبحي

 نم ٌتِبِجَع : لاق ؟ کشف اع هللا لوسرااب تلف تحض وه و ظقيتساف « اهتيب يف

 ينلعجي نأ هللا ٌعدا هللا لوسر اي : ُتلقف « ةّرسألا ىلع كولملاك حبلا نوبكري يتمأ نم موق
 .ًاثالث وأ نيتّرم كلذ لثم لاقف . ُكحضَي وهو ظّقيتساف مان مث . مهنم ِتنأ :لاقف « مهنم

 اهب جّوزتف .نيلّوألا ّنم ٍتنأ :لوقيف < « مهنم ينلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اي :ُتلق
 ثقدناف ْتَحقوف « ابك رتل اد ْتَبْوَق ْتَحَجَر اگ اًملف « وْرَعلا ىلإ اهب جَّرخف ٍتماصلا نب ةدابَع

 .«اهقنع

 .[۲۸۷۷ « ۲۷۹۹ 2« ۲۷۸۸ : ثيدحلا رظنا][75895 : ثيدحلا]

 .[۲۸۷۸ « ۲۸۰۰ 2 ۲۷۸۹ : ثيدحلا رظنا] ]۲۸۹۰۵ : ثيدحلا]
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 برحلا يف َنيحلاصلاو ٍءافَعْضلاِب َناعّتسا ٍنَم باب

 مأ ٌةوعبتا سانلا ٌفارشأ َكّتلأس :ُدّصيِق يل لاق» :لاق نايف وبأ ينربخأ : سابع ُنبا لاق
 .(لّسُولا عابتأ مهو < مهؤافَعض َتمَعَرَف ؟مهؤافعض

 لمس نب ٍبَمِصُم نع ةحلط نع ةحلط نب دمحم انثّدح ٍبرَح نب نامل انئّدح - ۲۸4٦

 ! نورصنت له» : ةا ئيبنلا لاقف « هّنوُد نَم ىلع ًالضف هل َّنأ هنع ُهللا يضر دعس ائأر :لاق
 . «مكئافعضب

 هم

 ٍديعس يبأ نع ًارباج عمس ورمع نع ُنايِفُس انثّدح ٍدمحم ُنب هللا بع انثّدح دح /1 

 مكيف : لاقيف ٠ سالا نم ماع وزختي نامر يت : لاق هيي يبنلا نع مهنع هللا يضر ٌَئرْدخلا

 ٌبحَص نم مكيف :لاقُيف نامز يتأي مث .هيلع َحّتفُيف ٠ معن: : لاقيف ؟ِلكو ىبنلا بحّص نم

 E yS . حتفيف < معن :لاقيف ؟ِِلك ئبنلا باحصأ

 .[8349 « ۳٣۹۲ :يف هافرط-۲۸۹۷ ثيدحلا] . 2حّتفُيف « معن :لاقيف ؟كَو عيبنلا باحصأ

 ديهش ٌنالف :لوقي ال باي-
 ا 2 ءو لى عون الص 24 او 8 واع
 يف ملكي نمب ملعأ هللاو « هليبس يف دهاجي نّمِب م ا هّللا» : ايب يبنلا نع ةريره وبأ لاق

 . (هليبس
 اما مو

 ٍدعس نب ٍلهس نع مزاح يبأ نع نمحرلا بع نب ُب ُبوقعَي انئّدح ةبيتق انئالح - 144۸
 لام اًملف « اولتتقاف ٌنوكرشملاو وه 'وقتلا هلك هللا لوسر َّنأ» هنع هللا يضر ٌيدعاسلا

 لجر اي هللا لوسر باحصأ يفو « مهركسع ىلإ نورَخآلا لامو هركسع ىلإ كولا لوسر

 أّرجأ امك ٌدَحأ ويلا نم ًَّرْجَأ ام : اولاقف « هفيسب اهُيِرضي اعلا الإ ةذاف الو داش مهل ٌعَدَي ال

 : لاق « ٌهبحاص انأ : موقلا ّنم لجر لاقف « ٍرانلا له نم ُهنإ امأ : هكر هللا لوسر لاقف « الف

 . ًاديدش ًاحرج ُلْجَرْلا حرجف : لاق . عم عرسأ عّرسأ اذإو « ةعم َفقو فق املك هعم جرخف

 لتقف هفيس ىلع لّماحت مث « يد نيب ةبابذو ضرألاب هفيس لص مّضوف « توملا لجعتساف

 :لاق ؟كاذ امو :لاق « هللا لوسر كنأ ٌدهشأ : لاقف كيرلا لوسر ىلإ لجرلا جّرخف ۽ هست

 ٌتجرخف « هب مكلانأ : ٌتلقف « كلذ سانلا مظعأف « رانلا لهآ نم هنأ افلآ تركذ يذلا لجرلا

 eS هع ا

 له لمع ٌلمعَيل لجرلا َّنِإ : كلذ دنع ا هللا لوسر لاقف .ُهَسْفَن لتقف هيلع لّماحَت مث



 سلاو نارها ناكك 1 ه4 ۷۱٦

 سانلل ودبي اميف رانلا لهأ لمع ٌلمعَيل َلُجرلا َّنإو « رانلا لهأ نم وهو سانلل ودّي اميف ِةَنجلا
 .[35501/ 5498 « ٤۲۰۲ , ٤۲۰۷ : يف هفارطأ_ 1898 ثيدحلا] .«ةنجلا لهآ نم وهو

 وف نم مُشَعْطَحْسااَن مهل أود ياو :لجو َّنع هللا لوقو , يمّرلا ىلع ضيرحّتلا باب

 ٠٠[ :لافنألا] (ْمُكَوُدَعَو هلأ ودع ءب توب ھر ليلا طاب نمو

 : لاق ٍيَبَع يبأ ِنب ديزي نع ليعامسإ ْنب , ٌمِتاح انئّدح ةملسَم نب هللا دبع انئّدح - 0
 لاقف « نولضتني مّلْسأ نم رفت ىلع لكي ئينلا رم : لاق هنع هللا يضر عوكألا َنب ةملس ٌتعمس
 َكَسمأف :لاق .نالف ينب عم انأو هر وسخ ب عم ا : هلك خيبنلا

 تنأو يمن فيك : اولاق ؟نومئت ال مكل ام هللا لوسر لاقف « مهيديأب نيقيرفلا ٌدحأ

 ٠۰۷[. « ۳۳۷۳ : يف هافرط_ 7846 ثيدحلا] . E الب ئبنلا لاقف ؟مهعم

 اوهام نأ و  ًةزمح نع ٍليسغلا نب نمحرلا بع انَثَدح ميعُت وبأ انئّدح - ۹۰۰

 . «لبّتلاب مكيلعف مكوبتْكأ اذإ» : انل اوُقّصو شيرُل اْفََصَنيِح ِرذَب موي كي ئيبنلا لاق : لاق

 .[986"7 « 7984 :يف هافرط_ 59٠١ ثيدحلا]

 اهوحُنو بارجلاب وهللا باب 4

 نع ٍبّيسملا نبا نع ٌيرهّزلا نع رمْعم نع ٌماشه انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ انثدح - ۲۹۰۱

 یّوُهَأف رمع لخد < مهبارحب لكي ئبنلا دنع نوبعلَي ةشبَحلا اني : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ةمْعم انربخأ ٍقاَزَولا دبع انثّدح : ولع داز .«ُرمع اي ئهعد :لاقف « اهب مهبّصحف ىصحلا ىلإ

 . (دجسملا ىف»

 هبحاص ٍِسْرْثِب ُسرَنَي نمو نَّجِملا باب-٠
 هللا دبع نب قاحسإ نع ٌعيعازوألا انّربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب ٌدمحأ انئّدح - 4۰۲

 سرب الب يبنلا عم سرب ةحلط وبأ ناكا : لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ةحلط يبأ ٍنبا

 .«هلبَت عضوَم ىلإ رُظنيف هي ٌئيبنلا فرش مر اذإ ناكف ا كح الط وبأ ناكو «دحاو

.[YAA* e 

 ا ۲ے ا تركو اھو یار هجر ىلع کک ا اهي تريك اذا : لاق

 تَدَمَع ًةرثك ءاملا ىلع ُديِزيّمَدلا ِتأر اًملف « هلسغت ةمطاف تناكو ٌنجملا يف ذ ءاملاب فلتخي

 :ثيدحلا رظنا] . دلا ًاقرف هح رج ىلع اهتقَّصلأو اهتقرخأف ٍريِصَح ىلإ 47 7[.



 ٦ ريسلاو داهجلا باتك 1۷

 نب سوأ نب , ِكلام نع ٌيِرِهّزلا نع ومع نع ٌنايفس انتدح هللا دبع نب عولع انثّدح - 4۰4

 امم هلي هلوسر ىلع هللا ًءافأ امم ريضَللا ينب لاومأ تناك : لاق هنع هللا يضر َرمع نع ناثدحلا

 ىلع قفنُب ناكو « ةصاح ةا هل هللا ٍلوسرل تناكف « باكر الو ٍِليَخب هيلع ٌنوملسملا ٍفجوُي مل
 .«هللا يبس يف ةَدُع عاركلاو حالسلا يف يقب ام لعجيي مث ٠ وتس ةقفَت ءلهأ

 :VT*0 VIYA 2 OPFOA «(OFTOV (EAAO (OTT OPE]. يف هفارطأ - ۹۰ ٤ ثيدحلا]

 نيم فلم نة تس لل ع رب اعلا 4.6

 0 لا ق يمر ادلع كنب لاق دانك ل دع

 .[1184 « ٤٠0٩ « 5006/8 : يف هفارطأ ۰ ه ثيدحلا] . «يّمأو يبأ كادف مزا :لوقي ةتعمس < دعس

 قَرَّدلا ب باي

 ةورع نع دوسألاوبأ ينثّدح : وڙمع لاق بهو نبا ينثّدح : لاق ليعامسإ انثّدح - 14۰٦

 « ِثاعُب ءانغي ِنايتغت ِناتيراج يدنعو هي هللا لوسر َيلع لحد» اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 دنع ٍناطيشلا ٌةرامْزم :لاقو يِرهتناف ركب وبأ َلَحَدف « هجو َلّوَحو شارفلا ىلع عجاف
 . «اتَجَرَخف امهَنْرَمَع َلَمَع اًملف .امهغد :لاقف ةي هللا لوسر هيلع َلبقأف . ةي هللا لوسر

 .[988. .96٠ 508 , 585 :ثيدحلا رظنا]

 ٌتلأس اًمإف < بارحلاو ِقرّدلاب نادوّسشلا بعلي ٍديع موي ناكو» :تلاق - ۷

 هدخ ىلع ید ةءارو يتماقأن « معن : :ُتلقف ؟نیرظنت نیهتشت : لاق امإو ل هللا لوسر

 لاق . «يبهذاف : لاق . معن : تلق ؟كئيسح : لاق تْلِلَم اذإ یّتح . ةدفرأ ينب مكنود : لوقيو

 .[۹۸۷ ء ٩٤٩ ۰ ٩٩۲ :ثيدحلا رظنا] . «لفغ اًملف» : بهو نبا نع ٌدمحأ لاق : هللا دبع وبأ

 قلاب فيسلا قيلعتو ٍلئامحلا باب-7

 هنع هللا يضر ٍسنأ نع ٍتباث نع ٍديز نب ُداَمَح انَثَّدح برَح نب ناميلُس انثّدح - 4۰۸

 mag e e لاق

 .٠ «رخبل ُةنإ : لاق وأ . ًارخب ٌةاندجَو : لاق مث. م لا

 YAY] 14552 754857 » ۲۸0۷ »> ۲۸۲۰ ‹ ۲1۲۷ : ثيدحلا رظنا]



 ريسلاو داهجلا باتك 5 7ك

 فويسسلا ةيلح يف ًءاج ام باب 8

 نب ٌناميلس ُثعمس : لاق ٌئيعازوألا انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم ْنِب دمحأ انثّدح - 1۹4

 َبهَّذلا مهفويس ةيلح تناك ام موق يا ا :لوقي ةمامأ ابأ ٌتعمس :لاق تبيح

 .«ديدحلاو َكّْناَلاو َيِبالَعلا مهتيلح تناك امنإ ٠ ةّضفلا الو

 ةلئاقلا دنع رفسلا يف ٍرِجّشلاب ُهَفيس َقَّلَع نَم باب 5

 نب ناني ندع :لاق ّيرهؤلا نع ٌبيعش انربخأ ِناميلا وبأ انئّدح دحا د 1
 نأ ةربخأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج نأ ¿ نمحرلا دبع نب َةملَس وبأو ٌيلَوُدلا
 ريثك داو يف لئاقلا مهتكردأف « ةعم لفت كي هلا لوسر لفت الف ٠ جت لبق هلك هللا لوسر

 لا OT E ا هاضعلا

 : لاقف ةىبارعأ هدنع اذإو « انوعُدي هب هللا لوسر اذإف < ةا اوور

 E ول ا ا "| اذه
 .«سلجو « هّبقاعُي ملو . ([ثالث) هللا :ٌتلقف

0 

3 

 .[غ)"5. "791١1 2 4174 , ٤۱٣٣١ :ىف هفارطأ_ 79٠١١ ثيدحلا]

 ةضيَبلا سبل باب

 يضر ل ا ا ل نا ماك ع 0
 ر

 ڭكسْمَساف < ا ًادامر ٌراص ىّبح ُئقرحأف ًاريصح ْتَدَحأ ةرثك الإ رب ال كل

 .[5903 17 :ثيدحلا رظنا] . (مَّدلا

 E EE ا

 e 1فرار ,a i ةحالس الإ هلع خيبنلا 7 5 :لاق ثراحلا نو

 .[۲۸۷۳ « ۲۷۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةقدص

 2 ا ةلئاقلا دنع 00 نع 000 قوت باب ما/



 7 ريسلاو داهجلا باتك - 5

 نبا انزيخأ دعت نم ةهيهازبإ انتدج ليعامسإ نيا سوم اتد وا ارا نأ لس رباز

 عم ازغ هنأ» ةربخأ امهنع هللا يضر ولا دبع نب رباج ن يلْوّذلا ٍنانس يبأ ِنب ِنانِس نع باهش

 ا د ل ٍهاضعلا يف ُسانلا ٌقّرفتف ٠ هاضعلا ريثك داو يف ةلئاقلا ٌمهتكَر دأف ايب يبنلا

 « وب رشي ال وهو ٌلجر ُةَدنعو ظّقيتساف « مان مث ُهَفيَس اهب قّلعَف ةرجش تحت لكي ئوبنلا لف

 وه اهف < ‹ فيسلا ماشف . هللا : تلق ؟كعنمَي نمف :لاقف يفيس طرتخ : | اذه َّنِإ : ل ئيبنلا لاقف

 .[۲۹۱۰ :ثيدحلا رظنا] . (هئقاعي ملوث .سلاج اذ

 :ِكَج ٰيبنلا نع َرمع نبا نع ٌركذيو .حامٌّرلا يف ٌليق ام باب
 «يرمأ فلاخ نَم ىلع ُراَغَّصلاو هللا َلِعُجو , يحمر ٌلِظ تحت يقزر لعُج»

 نع وهلا ٍديبَع نب َرمُع ىلوَم ٍرْضّنلا يبأ نع كلام انربخأ سوي نب مثلا دبع انثّدح-4

 اذإ ىّتح . كولا لوسر عم ناك ُهنأ هنع هلا يضر ةداتّق يبأ نع ّيراصنألا ةداتق يبأ ىلوم عفان

 ¢ ايثحوًارامج ىأرف « مرحُم ريغ وهو َنيمرخُم هل باحصأ عم َفّلخت ةكم قيرط ضعبي ناک

 مث هداف  اوباف ُهَحمُر مهلأسف « اوُبأف ةطوَس ةولوانُي نأ ةّباحصأ لأسف « هسّرف ىلع ىوتساف

 اوكّردأ اّملف « ضعب ئىبأو لف يبنلا باحصأ ضعب ُهنم لكأف , هلتقف رامجلا ىلع دش

 . «هللا اهومكمعطأ ٌةمْعَط يه امّنإ : لاق كلذ نع ُهولأَس ةا هللا لوسر

 ِثيدَح ُلثم ٌيشحَولا رامحلا يف ةداتق يبأ نع راسي نب ِءاطَع نع َمَلْسَأ نب ديز نعو

 ؟«ءيش همحل نم مكعم له» :لاق ٍرْضَّنلا يبأ

 .(1805 ۲۷۰ 18755201877” ‹ ۱۸۲۲ 201471١ :ثيدحلا رظنا]

 دقف ٌدلاخ امأ :ِِلَي ٌيبنلا لاقو .برحلا يف صيمقلاو كب ّيبنلا عري يف ّليق ام باب -4

 هللا ليبَس يف ٌةَعاردأ َسَيَتحا

 سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انئّدح ٍباَهَولا دبع انَثَدَح ىثثملا نب دمحم انثدح - 41٥

 نإ مهلا . كدعوو َكَدهع َكٌدشنأ يا هللا ةت يف وهو ةا عيبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر

 ىلع ٌتْححلأ دقف < E لاقف هديب ركب وبأ ذخأف . مويلا دعب ْدَبعُت مل ٌتئش

 مديت قاتلا رك © ا و غل مس 5 :لوقي وهو جرخف ٠ عرذلا يف هو .كب
 . ارْذَب موي» ٌدلاخ انّثَّدح : ٌبيهو لاقو . # دما ن هذآ دا ةعاسلاو

 یف هفارطأ- ۲۹۱۰ ثيدحلا] : ۳۹٥۳ , ٤۸۷٥ « ٤۸۷۷[.
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 نع دوشألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع نايفس انرربخأ ريثك نب دمحم انثّدح - 0

 نم ًاعاص َنيالثب ّيدوهي دنع ٌةنوهرم ةعردو كيلا لوسر يفر :تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع

 نع دجاولا ٌدبع انَنَدح : م لاق «ديدح نم ٌعرد» شمعألا انثدح : ىلعَي لاقو .«ريعش

 . «ديدح نم ًاعرد تهر : لاقو شمعألا

.[Yo\ «0۰4 YTAT «0۲ «۲۲0۱ ۲۲۰° › ۲+۹7 › ۲° 17 [ثيدحلا رظنا: 

 نع ا نبع نوو نبا ا وو انذح لعامب] نب سوم ع -_ ۷

 ناتج امهيلع نیلُجر لگ e لاق لكي ينلا نع هنع للا يضر ةريره يبأ

 EC ا

 . «عّت الف اهعّسَوي نأ ٌدهتجيف : لوقي كي ئبنلا عمسف عرس ف . هيقارت ىلإ هادي تَّمضناو

 :ثيدحلا رظنا] "١5147 +٠ ٠٤٤٤[.

 برحلاو ٍرفسلا يف ٍةَّبُجلا باب-
 ئحّضلا يبأ نع شمعألا انثدح ٍدحاولا دبع انَنّدح ليعامسإ نب سوم انثّدح - 141۸

 كي هللا لوسر قلطنا» ؟ لاق ةبخش نب ٌةريغملا ينثّدح : لاق يقورسم نع حيبص نبا وه ملسم

 ‹ ُهَهِحَو لسغو « قشنتساو ضَمْضَمف - ٌةّيماش هج هيلعو  ءامب ُهتيَقلتف « لبقأ مث « هتجاحل

 هسأرب َحسَمو « امهلّسَعف , تحت نم امهججرخأف « ِنيَقّيض اناكو ِهْيَمك نم ِهيَدي ٌجرخُي َبهڌف
 ۔[۳۸۸ ۳٦۳ ۰۲۰۹۰ ۲۰۳ ۰۱۸۲ :ثيدحلا رظنا] . ؟هیفحخ ىلعو

 برحلا يف ٍريرحلا باي- ١

 ًاسنأ ّنأ ةداتق نع ٌديعس انئَّدح ثراحلا نب ٌدلاخ انثّدح مادقملا نب ٌدمحأ انثدح دل

 ٍةَكِح نم ٍريرَح نم ٍصيمق يف ٍرَْزلاو فوَع نب ٍنْمَحَرْلا ٍدبعل صخر يب يبنلا نأ مهث
٠ e٥۸۳۹[. 1797517179371 ۲۹۲۰ : يف هفارطأ_ ۲۹۱۹ ثيدحلا]  

 . سنأ نع ةداتق نع ٌمامه اَنَنّدح ديلّولا وبأ انثّدح ۰

 نب ٍنمحرلا دبع نأ» هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٌماَمه انثّدح ٍنانس نب ٌدمحم انئّدح

 يف امهيلع ُهتيأرف « ريرحلا يف امهل صحرأف - لمقلا ين ينعي ال يبنلا ىلإ اوكش ريِزلاو نوع

 .[۲۹۱۹ :ثيدحلا رظنا] . ةازغ
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 ١ :لاق مهّنَّدح اَسَنَ ّنأ ةداتق وخلا هن وع دع انثَّدح دسم انثذح_ ١رَخَص

 :ثيدحلا رظنا] . «ريرح يف ماّوَعلا ِنب ٍريبزلاو فوع ِنب نمحرلا بعل كي ئيبنلا ۲۹۱۹ ۰ ۲۹۲۰[.

  - 4۲۲صَخَر)» سنأ نع ةداتق ٌتعمس ٌةبعش انثّدح ردنغ انثّدح ٍراَشَب نب دمحم ينئّدح

 - :ثيدحلا رظنا] . «امهب ةكحل امهل - صخر وأ ۰۲۹۱۹ ۰۲۹۲۰ ۲۹۲۱[.

 ا

 قاف زو برملا نع يش انربخأ نامبلا بآل . اصر م لا رذ

 .[5ا/6 « ۲٠۸ :ثيدحلا رظنا] . «نيكسلا

 موُرلا ٍلاتق يف ليق ام باب
 نب روت يتئّدح :لاق ةزمح نب 'ىبحي انثّدح عيقشمُدلا ديزي نب ٌقاحسإ ينثّدح - 4

 زان وهو ٍتماصلا نب ةدابع ىتأ “ هنأ هثّدح يسنعلا دوسألا نب َريمع نأ َنادعَم نب ٍدلاخ نع ديزي

 ٍتعمس اهنا مارح أ انْئتَدحف :ٌريمُع لاق « مارح مآ ٌةعمو ُهل ءانب يف وهو صمح ٍةحاس يف

 تلق : مارح م تلاق .اوبجوأ دق َرحبلا نوزغي يما ن شيع لوا : ل وقي ا ىبنلا

 ةنيدم نوزغي يتَمأ نم شيج لوا e مهيف ٍتنأ ا

 ثيدحلا رظنا] : “186 « TAVA YA‘ TYAه (.

 دوهيلا لاتق باب 4

SSE n 4۹۲0 

 : لوقيف رّجحلا ًءارو مهذخأ َء ىبتخي ىّتح ٌدوهيلا ٌنولتاقت» : لاق لل هلل هللا لوسر َّنأ امهنع هللا

 SEN . «هلتقاف یئارو ٌيدوهي اذه « هللا دبع اي

 نع َةعْرُز يبأ نع عاقْعَقلا نب ةرامُع نع ُديِرَج انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح -5
 ىّتح « دوهيلا اولتآقت ىح هع ا 7 ال» : لاق ا هللا لوسر نع هنع هللا يضر ًةريره يبأ
 . «هلتقاف يئارو ٌيدوهي اذه « ملسم اي : ٌيدوهيلا ُهَء ًءارو ٌرجحلا لوقي
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 كرتلا لاتق باب

 انثدح :لوقي ّنسحلا ٌتعمس :لاق مزاح نب ديرج انّتَّدح ِنامعنلا وبأ انثدح - ۷
 لاعن َنولعَتِنَي ًاموق اولتاقث نأ ةعاسلا طارشأ نم َّنإ» : لي ئبنلا لاق :لاق بلغت نب ومع
 ٌناَجِملا مُهَهوِجُو أك هوجولا ضارِع ًاموق اولتاقث نأ ا راش نانو لا
 ۳٠۹۲[. : يف هفرط-۲۹۲۷ ثيدحلا] . «ةقوطملا

 لاق : لأب جرعألا نع لامع يلا [نالب تومي a تل

 َراغص < كرتا اولتاقت یتح ةعاسلا موقت : ال» : ل هللا لوسر لاق هنع هللا يضر ةريره وبأ

 ىّتح ٌةعاسلا موقت الو . ةقرطملا ٌناجملا ُمُهَهوجو َّنأك « فونألا فل ¢ هوجؤولا رمح ِنْيعألا

 ٣۹۹۱[. ۰ ۳۹۹۰ ۳۵۸۷ , ۲۹۲۹ : يف هفارطأ-۲۹۲۸ :ثيدحلا] ٠ «رَعَسلا مهلاعنًاموق اولتاقت

 ركّشلا َنولعتنُي َنيذلا ٍلاتق باب 7

 نع ٍبّيسملا نب ٍديعس نع ُيرعُزلا لاق نايفس انئّدح هللا دبع نب ولع انثّدح - 1۹4

  رعشلا مُهلاعن اموق اولتاقت ىح ةعاسلا موقت ال" : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 هيف دازو :ٌنايفس لاق ٍ “ةقرطملا ناجملا مُهَهوجو ّنأك اموق اولتاقت ىتح ٌةعاسلا موقت الو

 مههوجو ّنأك «٠ فونألا فلو ِنْيعألا ٌراغِص» ةياور ةريره نأ نع جرعألا نع ِداَنّزلا وبأ

 .[۲۹۲۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ةقرطملا ٌناجملا

 e قاطو كان داو

 ءارتلا ةععس » لاق قاحسإ وبأ انئّدح ريز انثّدح ميناّرحلا دلاخ نب وُرمع انثّدح- 4۹۳۹

 هك شا لؤسر كو ام ع اوال لاق ٍنيَنُح موي ةرامُع ابأ اي متْزَرف ٌمتنكأ : :لجر لاسو -
 ينبو نزاوه حج امر اموق اوّتأف « حالسب سيل ارّسُح مهفافخو هباحصأ ُناَبش َجَرَح ُهّنكلو

 ىلإ كلانه اولبقأف « نوئطخُي ّنوداكي ام ًاقشَر مهوقشّرف « مهس مهل طّقسي ٌداكي ام « ٍرْضَن

 .هب ٌدوقي ٍبلّطملا ٍدبع نب ثراحلا نب َنايفس وبأ همع ٌنباو ءاضيبلا هتلغب ىلع وهو ةي يبنلا

 : لاق مث رّصْئّتساو َكّرنف

 با ا اا يا م اسا

 ۲۸۷٤[. 237854 :ثيدحلا رظنا] . هّتاحصأ فص مث
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 ةلّوَلَّزلاو ةميزهلاب َنيكرشملا ىلع ءاعّدلا باب

 يلع نع ةديبَع نع ٍدمحم نع ٌماشه انئّدح ئسيع انربخأ ئسوم ْنب ٌميهاربإ انئّدح - 4۹۳1

 « ًاران مهّروبقو مهتويب هللا الم : رايك هللا لوسر لاق بازحألا موي ناك امل» : لاق هنع هللا يضر

 ۰٤۱۱۱ ٤٥۳۲ « ٠۳۹٩[. :يف هفارطآ-۲۹۳۱ٹیدحلا] . (ٌنسمشلا ِتَباغ َنيح'ئطسُولا ةالص نع انولّغَش

 ل ا ل ل ۹۳۲

 نيد لولا جنأ مهللا « ماشه ّنب َةملَس جْنأ مهلا : ِتونَقلا يف وعْدَي يب ئبنلا ناك» :لاق

 ذدشا ةهللا . نينمؤملا ّنم َنيِفَعْضَتسملا ج اا ر بأ ا جنأ مهللا « ٍديلَولا

 .[ 0054 ٠٤ ءالاا/ :ثيدحلا رظنا] .«فّسوي ينك َنينس ّجهللا « رَّضُم ىلع َكّنَأْطَو

 عمس هنأ ٍدلاخ يبأ ْنب ليعامسإ انربخأ هللا دبع انربخأ دمحم نب دمحأ انثّدح _ ۳
 نيكرشملا ىلع بازحألا موي ةئ هللا لوسر اعد» :لوقي هنع هللا يضر ئفوأ يبأ َنب هللا دبع

 مهرها ّمهللا « تازحألا مزها ّمهللا « باسحلا عيرَس « باتكلا لزنُم َمهللا :لاقف

 01100007 ١16 « 1938 : يف هفارطأ ۲۹۳۲۳ ثيدحلا] . «مهّلزْلَرو

 ٌقاحسإ يبأ نع ٌنايفس انئّدح ِنوَع نب ٌرفعج انثّدح ةبيش يبأ نب هللا ُدبع انثّدح - 4۲4

 « ةبعكلا لظ يف يّلصُي ةي خيبنلا ناك» لاك هلا يبصر للا بع نع روت ورع نع

 اهالّس نم اوؤاجف اولّسرأف ةكم ةيحانب ٌروزج' تَرِحّنو « شيرق نم ٌسانو ٍلهج وبأ لاقف
 كيلع مهللا « ٍشيرْقب كيلع مهللا اقف لع فلات طاق تدق « هيلع هوحرطو

 ةعيبر نب ةبيشو ةعيِبَر نب ةبقعو ماشه ِنب لهَج يبأل « شيرقب كيلع ّمهللا « شيرقب
 e هللا دبع لاق . طيعُم يبأ نب ةبقُعو فاح نب يبأو ةبتُع نب ٍديلَولاو

 قاحسإ يبأ نع قاحسإ يبأ نب ففسوي لاقو . عباسلا ُتيِسنو :قاحسإ وبأ لاق . «ىلثت

 .[ 876 :ثيدحلا رظنا] . ةيمأ حيحصلاو . وأو هيما : او اأ

 هك O مس ا ”

 :لاقف . َكيلع ماسلا : اولاقف ايب عربنلا ىلع اولخد دوهيلا نأ» اهنع هللا يضر

 تا ورا ام عَمست مل وأ : تلاق ؟كلام

 ]۹۲۷ 12۰۱ ۲ 1۳۹٩ ‹ 5765 1۰۳۰ ‹ 1۰۲۴ : يف هفارطأ ۲۹۳۰ ثيدحلا]

 ؟َباتكلا ٌمهمَلعُي وأ باتكلا ّلهأ ٌملسملا ٌدشرُي له باب

 همع نع باهش نبا يخأ نبا انئّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انربخأ ٌقاحسإ انثّدح - 5
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 د E را

 ]°4 : يف هفرط_ 7975 ثيدحلا]

 مِهَقَلَأَتِيل ىَدُهلاب َنيكرشملل ٍءاعّدلا باب- ٠

 لاق :لاق ا أ دال ب ا تالا ا انثدح - ۷

 10 .Jl ك هيلع هغ ٠ ثبأو تک اسو رفا وسم

 ٤۳۹۲ « ٦۳۹۷[. : يف هافرط_ ۲۹۳۷ ثيدحلا] . مهب ِتئاو اسود

 ىلإ يَ يبنلا ّبتك امو ؟هيلع َنولَئاقُي ام ئلعو , ىَراصّنلاو ٍدوهيلا ٍةوعَد باب ١
 لاتقلا لبق ٍةوعّدلاو ء رّصيقو ىَّرْسَك

 هنع هللا يضر ًاسنأ ٌتعمس :لاق ةداتق نع ٌةبعش انربخأ ٍدْعَجلا نب مولع انثّدح -
 َنوكي نأ الإ ًاباتك َنوٌؤرقي ال مهنإ :هل ليق موُولا ىلإ بنكي نأ ل ئيبنلا دارآ امل : :لوقي
 دمحم : هيف شقو « هدي يف هضايب ىلإ ُرظنَأ ينأكف « ةّضف نم ًامتاخ ٌدِخّناف « ًاموتخم

 .[58 :ثيدحلا رظنا] . «هللا لوسر

 : لاق باهش نبا نع ليقع يئ دج لاق ُثيللا انَثَّدح َفُسوي ب هللا دبع انثدح - ۹۳4

 هباتكب ٌثعَب هلك هللا لوسر نأ ةربخأ سابع نب هللا دبع لأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ُديبُع ينربخأ

 ةأرق اًملف . ىَرسك ىلإ ٍنيَرحبلا ميظع ُهُعفدَي نيرحبلا ميظع ىلإ ُهَمْفْدَي نأ َُرَمأَف « ىَرْسِك ىلإ
 .«قّرمُم لك اوقّرمُي نأ لي ئبنلا مهيلع اعف : لاق ٍبّيسما نب َديعس َّنأ تحف «ةقَرَح ىرسك

 ٦٤[. : ثيدحلا رظنا]

 ًاضعب مهّضعب ذختي ال نأو  ةبْلاو مالسإلا ىلإ َسانلا ل4 ّيبنلا ِءاعُد باب - ١
 «تبتكلا هلا ُهََيْؤُي أر سل ناك ام 8 :ىلاعت هلوقو .هللا نود نم ًابابزأ

 [/4 :نارمع لآ] ةيآلا رخآ ىلإ

 نبا نع َناسيگ نب حلاص نع ٍدعس ُنب ٌميهاربإ انئّدح ةزمح نب ٌميهاربإ انئدح - 535

 11 نرخ هنأ امهنغ الل يضر نتاع رب ىذا ريع نعم برقا دبع رقاب نع اوما

 ةَرمأو « ٌيبلكلا ةيحد عم هيلإ هباتكب ٌثعَبو « مالسإلا ىلإ ٌهوعْدَي َرّصيِق ىلإ بتك ةا هلا لوسر



V0 ريسلاو داهجلا باتك ٦ 

 هنع هللا فشك امل ُرصيق ناكو « َرّصِيق ىلإ ُهَعفدَيل ىَرصُب ميظع ىلإ ُهَعفدَي نأ ةا للا لوسر
 ُباتك َرّصيق ءاج الف « هللا ُهالبأ امل ًاركش ءايليإ ىلإ صمح نم ئشم سراف َدونُج
 . لل للا لوسر نع مهلأسأل هموق نم ًادحأ انّه اه يل اوسمتلا :ٌهأَرق َنيِح لاق ةا هللا لوسر

 .[7975 :ثيدحلا رظنا]

 يرق نم ٍلاجر يف ماشلاب ناك هنأ برح نب ٌنايفس وبأ ينربخأف : سابع نبا لاق - 0١

 اندجوف : َنايفسوبأ لاق . ِشيَرق امك نيبو كيلا لوسر َنيب تناك يتلا ةّدملا يف ًاراجت اومِدق

 وه اذإف « هيلع انف « ءايليإ انميق ىّتح يباحصأبو يب َقلطناف « ماشلا ضعبب رصيق وسر

 مهثأ مِهْلَس : هنامجرتل لاقف . مولا ء ءامَظُع لوح اذإو « جالا هيلعو کلم سلجم يف ٌسلاج

 .ًابَسَن هيلإ مهُيَرَقأ انأ : ٌتلقف : َنايفس وبأ لاق ؟عوبن : هنأ معزي يذلا لجرلا اذه ىلإ بسن ُبرقأ

 ينب نم ّدحأ ٍذئموي بكرلا يف سيلو . :ةنع نبا وه : ٌتلقف ؟هتیبو كتيب ام ٌةبارق ام :لاق

 م . يفتك دنع يرهظ فلخ اوليُچف يباحصأب رمأو . هونذأ ضيق لاقف . يريغ ٍفانم بع

 ”هويثكف بّذك إف « عب عرب يذلا علل اذه ئاس ينإ باحصال ل: هنامجرتل لاق

 ينلأس َنيح ُهتبَّذكل ّبذكلا نع يباحصأ ر رأي نأ نم ٍذئَموي ءايحلا الول هللاو : نايفس وبأ لاق

 ست NE هنامجرتل لاق مث . هّئقَدصف ينع َبذكلا اورْثأي نأ ُتْيَيحتسا يّنكلو « هنع

 : تلق ؟هلبق مكنم ٌدحألوقلا اذه لاق لهف :لاق . بس وذ انف ره :تلق ؟مكيف لجرل اذ
 هئاب نم ناك لهف :لاق .ال : تلق ؟لاق ام لوقي نأ لبق بذكلا ىلع نومه متنك :لاقف .ال

 : لاق . مهؤافعض لب : تلق ؟مهؤافعض مأ ُهَنوعِبَتي سانلا ٌفارشأف :لاق .ال : تلق ؟ِكِلَم نم
 ؟هيف لحد نأ دعب هنيدل ٌةطخَس ٌدحأ ترب لهف :لاق . نوديزي لب : تلق ؟نوصقنُي مأ َنوديزَيف
 لاق .رِدغَي نأ فاخن نحن ٍةَدُم يف هنم نآلا ٌنحنو « ال :ُتلق ؟ٌرِدَْي لهف : :لاق .ال :تلق

 .اهثيغ ينع َرْثْؤَت نأ فاخأ ال - هب صنت ائيش اهيف لدا ٌةملك يتكمُ ملو : نايفس وبأ

 الود :تلق ؟مكُيرحو ُهّيرح تناك َفيكف :لاق . .معن : : تلق ؟مكلتاق وأ ٌةومتلتاق لهف :لاق

 َدُبعن نأ انرمأي :لاق ؟هب مرمي اذامف :لاق . ىرخألا هيلع لادّتو ٌةَرملا انيلع لادُي : : ًالاجسو

 « ةقدصلاو ةالصلاب انرمأيو « انؤابآ ُدْبعَي ناك امع اناهنيو « ًائيش وب ُكِرْشُن ال ٌهدحو هللا

 ينإ :هل لق :ُهل كلذ ثلق َنيح هنامجرتل لاقف « ةنامألا ءادأو « ٍدهعلاب ءافّولاو « يفافعلاو
 يي ْتَعِش لولا كلذكو « بَسَت وذ هنأ َتمعّرف « مكيف ِهَِسَن نع َكُتلأس

o Eناك زل: تلعف هل  E 

 نأ لبق بذكلاب ةنومهّلت متنك له ٌكتلأسو . هلبق ليق دق ٍلوَقب متأي لج : تلق ُهلبق لوقلا اذه



 لاو نايكلا نادك 85 ۷۲٦

 ..للا ىلع بذكيو سانلا ىلع بذكلا َعَدَيل نكي مل هنأ ُتفرعف « ال نأ تمعزف ؟لاق ام لوقي
 لطي تلق كلم هئابآ نم ناك ول ٌتلقف « ال نأ تمعّرف ؟كِلَم نم هئابآ نم ناك له كتلأسو
 مهو « هوعبتا مهَءافعض َّنأ تمعزف ؟مهؤاَمعَض مأ ُهنوعِبَتَي سانلا فارشأ ٌكتلأسو . هئابآ َكلُم

 ىّتح ٌلاميإلا َكلذكو « نوديزي مهنأ ٌتِمعّرف ؟نوصقني وأ َنوديزي له َكتلأسو . لّسؤلا ٌعابتأ
 ٌناميإلا كلذكف < ال نأ تمعزف ؟هيف َلخدَي نأ دعب هنيدل ةطخَس ّدحأ دتر له َكتلأسو . . متي

 َكلّذكو « ال نأ َتمعّرف ؟ُرِدْعَي له ٌكتلأسو .دحأ هطَخسَي ال بولما هش شاش طا نيح

 ةّيرحو مكبرح نأو « لعف دق نأ معرف ؟مكلتاقو ُهوُتلتاق له َكتلأسو . . نوردغي ال َلُسْولا

 اهل نوكتو ئلتبث لْسْولا َكلذكو « ىرخألا هيلع نولادو ةرملا مكيلع ُلاديو « ًالَوُد نوكت

 ب« اش دب [وكرشت الو هللا اودبعت نأ مكذمأي هنأ تمعّرف ؟مكمأي اذامب كتلأسو .ةبقاعلا

 ؛ دهعلاب ءافولاو « ٍفافعلاو قدصلاو « ةالصلاب مكرمأيو ٠ مكؤابآ ٌدبعي ناك امع مكاهنيو
 نإو « مكنم هنأ ملعأ مل نكلو < جراخ هنأ ملعأ تنك دق عيبن ٌةفص هذهو : :لاق .ةنامألا ءادأو

 ُتمّشجتل هيلإ ّصّلخأ نأ وجرأ ولو « ِنيَتاه يِمَدق عضوم َكلمي نأ كشويف اقح تلق ام كي
 , ءیرقف اي هللا لوسر باتكب اعد مث : َنايفُس وبأ لاق . هدف تلخ ةدنع ٌتنك ولو « هءاقل

 .موُرلا ميظع لقره ىلإ « هلوسرو وللا دبع ٍدمحم نم و نمحتلا هللا مسب : هيف اذإف

 َكتتْؤُي ْمِلْسأو « ملْسَت ملْسأ « مالسإلا ةياعدب كوعذأ ينإف ٌدعب امأ . . ىدهلا بتا ِنَم ىلع ٌمالَس

 ماوس ملك لإ اولا د بتكلا لها 9و َنييِسيِرألا مثإ َكيلعف تيلوت نإف « نيتّرم كرجأ هللا

 ار نإ مآ نو ن ااا اب اصعب دخ و اش هو كر الو هلأ لإ دمت الآ کیو اسکی
 ْثّلَع هُتلاقم ىضق نأ اًملف : َنايفس وبأ لاق[ : نارمع لآ] «توئيسم اناء ولوم
 .انجرحأف انب رِمأو . اولاق اذام يردأ الف < « مهّطَل ريكو مورلا ِء ِءامَظَع نم ُهَلوَح َنيذلا تاوصأ

 كلم اذه « ةشبك يبأ نبا ُرمأ َريأ دقل : مهل تلق مهب ُتْوَلَحو يباحصأ عم تجرح نأ املف

 تح ھم هر رم َّنأب انقيتسُم ًاليِلَذ ُتلز ام هللاو :نايفس وبأ لاق .ةفاخي رفصألا ينب

 .[1804 21541 ۰ ۵۱ 17 :ثيدحلا رظنا] . (هراك انأو َمالسإلا يبلق هللا لخدأ

 نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا بع انثّدح ْعيَتْعَقلا ةملسم ْنِب هللا دبع انثّدح -_- ۲

 که : َربيخ موي لوقي ةي يبنلا عمس * ةنع هللا يبهر رجس نب لھ

 ّنيأ :لاقف « 'ئىطعُي نأ وجري مهّلكو اودّف « ئطعُي مهيأ كلذِل نوجزي اوماقف « هيدي ىلع

 Ei N ‹ ِهيَتيِع يكتشي : ليقف ؟مولع

 مث « مهتحاسب لزنت یتح ٌكِلْسِر ىلع :لاقف .انلثم اونوكي یتح مهلتاقث :لاقف « ءيش
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 نم كل ريخ ٌدحاو ٌلجر كب ىَدهُي ْنأل هللا وف «مهيلع بجي امب مهزيخأو «مالسإلا ىلإ مُهعدا

 4371١[. « ۳۷۰۱ ۰ ۳۰۰۹ :يف هفارطأ_ ١447 ثيدحلا] . (مَحَّنلا رمح

 ٍديمح نع قاحسإ وبأ انّثَّدح ورمع نب ةيواعم انتدح دمحم نب هللا دبع انثّدح 44

 ‹ حبصُي ىتح ْرْمُي مل ًاموق ازغ اذإ اب هللا لوسر ناك» :لوقي هنع هللا يضرأسنأ ٌتعمس :لاق

 . «ًاليل َربيَح انْلَرتف . حبصُي ام َدعب َراغأ اناذأ ْعَمسَي مل نإو « كَسْمأ اناذأ عمس نإف

 .[1 897 ۰ ۲۸۸۹ ۔ ۲۲٣١ ل571 41/307١ الا :ثيدحلا رظنا]

 ل يبنلا َّن نأ هنع هللا يضر سنأ نع يح ٍديمح نع رفعَج نب ليعامسإ اند ٌةبينق انثذحد 4
 000 2778.947 053١ ۳۷۱ :ثيدحلا رظنا] .. . . انب ازغاذإ ناک

 لكك ئبنلا نأ» هنع هللا يضر سنأ نع ديمح نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح- ٥

 َحبصأ املف  َحبصُي ىتح مهيلع ُيُْي ال ليلب اموق ءاج اذإ ناكو - ایل اهءاجف ربیع ىلإ جرخ
 هللا : لب ئبنلا لاقف . سيمخلاو دمحم :اولاق ٌةوأر اًملف « مهلتاكمو مهيحاسمب ٌدوهي تّجّرخ

 . «نيرّذنملا ٌحابَص َءاسف موق ةحاسب انّلَرن اذإ اإ « ْدَبيَح ثّيرخ « ربك

 YA TAET] 201الف خم خل لكلب لالالا :ثيدحلا رظنا]

 هلإ ال : ار ل : هلك هللا وسر لاق : ا ا

 دمع هاور («هللا ىلع ةباسحو ¢ هّقحب الإ هلامو ُهّسْفن ينم مّصع هللا الإ لإ ال : :لاق نمف ¢ هللا الإ

 ايک يبنلا نع ٌرمع ْنباو

 سيمخلا َّموي جورخلا ّبحأ نمو  اهريغب ىّروف ةوزُغ دارأ نم باب- ۴۳

 ربخأ : لاق باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا ينثدح ريكُب نب اىيحي ر انثّدح 9 ۷

 تعمس» :لاق ينب نم بعك ٌدئاق ناكو - هنع هللا يضر بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ىو الإ ةوزغ ُديِرُي كي هللا لوسر نكي ملو ا نر نع ف نسون اه نيك

 .[7ا/5ا/ :ثيدحلا رظنا] . «اهريغب

 ها 8

 ينربخأ :لاق ّيرهُّزلا نع ُسْنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب ٌدمحأ انثّدح- ۸
 : هنع هللا يضر كلام نب ّبعك تعمس :لاق ِكلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا ٌدبع

 كرت ةورغ تناك ىتح + اهريغب ىو الإ اهوؤكي ءورغ دير انملق ةلك هللا لوسر ناک ١ لوقي



 نيسلاو داهجلا باتک ةذ ۷۲۸

 : ريثك ودع وْزغ لبقتساو ًازافمو ًاديعب ًارفس لبقتساو « ديدش رح يف ي هللا لوسر اهازغف

 .«ديري يذلا ههجوب مهربخأو < مهّردع َةَبْهَأ اوبهأتيل ُهَرمأ نيملسملل ىلج

.] ١937/2 YVoV : [ثيدحلا رظنا: 

 نأ كلام نب بعك ب نمحرلا دبع ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع سنوي نعو -24

 الإ رّمس يف جرخ اذإ جرحي ةا هللا لوسر ناك املقل» : لوقي ناك هنع هللا يضر ِكلام نب بعك

 ۲۹٤۷ « ۲۹٤۸[. , ۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] . «سيمخلا موي

 نع ٌيرهُزلا نع ةمعَم انربخأ ٌماشه انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح 6
 ةوزغ يف سيمخلا ٌموي جرخ ةو يبنلا نأ هنع هللا يضر هيبأ نع كلام نب بعك نب ِنمحرلا دبع

 ۲۹٤۷ ۲۹٤۸ ۰ ۲۹٤۹[. ‹ ۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] < «سيمخلا موي ٍجْرْخَي نأ ٌبحُي ناكو « كوبت

 رهظلا دعب جورخلا بايب ١4

 سنأ نع ةبالق يبأ نع َبوُيَأ نع يز نب ُداَمَح انّددح برح ُنِب ُناميلس انثدح ۲۹4٥۱

 « نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو  اعبرأ َرِهَظلا ةنيدملاب ىلص الإ يبنلا نأ هنع فا يضر

 . «اعیمج امهب نوخرصي مهتعمسو

 ۱۰۸٩ ‹ ۱01 ‹ ۱0٤۷ (۱0٤۸ ,۱00۱ ,۱۷۱٤.1۷۱۲ ١6ل ١[. :ثيدحلا رظنا]

 رهشلا َرْخآ جورُخلا باب 6

 نم نيقب سمخل ةنيدملا نم ايب ئبنلا َقَلَطنا» : امهنع هللا يضر سابع نبا ِنع ٌبيرُك لاقو

 . «ةججلا يذ نم َنْوَلَخ أيل عبرأل ةكم مِدقو ةدعقلا يذ

 ِنمحرلا دبع ِتنب ةرمَع نع ٍديعس ٍنب ىبحي نع كلام نع ةملسم نب هللا بع انثّدح 40۲

 يذ نم َنيقب لال سمخل كي هللا ٍلوسر عم انجرخا : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تعمس اهنأ
 اذإ يم ةعم نكي مل نم ال هللا لوسر ّرمأ ةكم نم انؤّند املف « حلا الإ ىرن الو ةدعلا

 محلب رحنلا موي انيلع لخدف : ةشئاع تلاق . لحي نأ ة َورَملاو افصلا نيب ئعّسو ِتيبلاب فاط
 اذه ثركذف :'ىيحي لاق .«هجاوزأ نع ةي هللا لوسر رحن :لاقف ؟اذه ام :ٌتلقف < ءرقب

 « ۳۰۵ 2794 :ثيدحلا رظنا] . ههِجَو ىلع ِثيدحلاب هللاو َكّنتأ :لاقف ٍدمحم نب مساقلل ثيدحلا

COTY CVO C100 ONA 1O1 CTA CF4 FIV +17ا ل  CIYA5 110°  

.[IYAA «IVAVY «IYA VAY للا (1V o IVY « YOY "كالا ¢ 17° 



 ۷۲۹ سلاو نالا نا

 ناضمر يف جورخلا باب 5

 نع هللا ديبع نع يِرهُّزلا ىنثدح :لاق ٌنايفس انّنّدح هللا دبع نب لع انثّدح 951
 1 . «رطفأ َديِدَكلا غلب ىح ماصف َناضمر يف لي ئبنلا جرحا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 OSE سابع نبا نع هللا ُديِبُع ينربخأ ُيرهُّزلا لاق :ٌنايفس لاق

 ۱۹٤۸[. 1955 : ثيدحلا رظنا]

 عيدوتلا باب- ۷

 يضر ةريره يبأ نع راست نب ناميلس نع ريكب نع وڙمع ينربخأ ٍبهَو نبا لاقو 64

 نر انالفو ًانالُف متيقّل نإ : انل لاقف ثعَب یف هب هل هللا ٌلوسر انّدعَب١ : لاق هنأ هنع هلا

 تنك ينإ : لاقف جورخلا انذَرأ َنيح هدو انينأ مث : : لاق .رانلاب امهوقّرحف  امهاّمس شيرق
 امهومتدخأ نإف- ٠ هللا ال[ اهب تدع ال تانلا ناو « رانلاب ًانالفو ًانالف اوقّرحت نأ مكتوم

 .[7017 :يف هفرط_7904 ثيدحلا] . «امهولتقاف

 مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب - ٩۸

 هلا رس رارسا ىلا نع نا دعا لاق هللا دیبع نع 'ىيحي انّثَّدح ُدَّدسم انثّدح 400

 LS يي دعا . يب يبنلا نع امهنع

 زمي مل ام « ٌقح ةعاطلاو عمسلا» : لاق هيي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان

 VIE] : يف هفرط_ 59406 ثيدحلا] ٠ «ةعاط الو ممس الف ةيصعمب َرمُأ اذإف « ةيصغمب

 هب ْىَقَُّيو « مامإلا ٍءارو نم ُلَئاقُي باب 9
 عمس ةنأ 2ث خش جرعألا نأ دانّرلا وبأ انثّدح ت انربخأ ناميلا 5 انثّدح 57 "؟ةهك

 .«نوقباسلا ّنورخآلا ْنحن» :لوقي ةا هللا لوسر حمس هنآ هنع هللا يضر ةريره ابأ

 .[495 2 ۸۷٦ , ۲۳۸ : ثيدحلا رظنا]

 نمو .هللا ىصع دقف يناصع نَّمو « هللا عاطأ دقف ينعاطأ نَم» دانسإلا اذهبو _- ۷

 نم لتاقي EET ةنج مامإلا امنإو . يناصع دقف ٌريمألا صعَي نمو 2 ينعاطأ دقف َريمألا عطُي

 هيلع َّنإف هريغب لاق نإو « ًارجأ كلب ُهل َّنِإف َلَدَعو هللا ىّقتب َرمأ نإف . هب ىقّتُّيو « هتارو

 .[۷۱۳۷ : يف هفرط ١9517 ثيدحلا] . (هنم



V۰ريسلاو داهجلا باتك اس 65 ْ  

 توملا ىلع : مهضعب لاقو « اوُرِفَي ال نأ برحلا يف ٍةعيجلا باب - ١٠

 4در جلا تق كوفي ذإ ييْؤُمْلا نع هلآ وضَوَدَلا# ل : لجو ّنع هللا لوقل

 ١8[ :حتفلا]

 هللا يضر َرمع نبا لاق :لاق عفان نع ٌةيِريَوُج انّتَّدح ليعامسإ ْنب ئسوم انثّدح -
 ةمحر تناك ءاهّتحت انْعَياب يتلا ةرجشلا ىلع نانثا اتم عمتجا امف «لبقملا ماعلا نم انْعَجر» امهنع

 ا لا E SS و ًاعفان انلأسف . هللا رم

 ةلظنح با نإ : هل لاقف تآكاتأ ةّحلا َّنمز ناك املا : نان يعن تر نس عوف

 . اب هللا لوسر دعب ًادحأ اذه ىلع ميابأ ال : لاقف . توملا ىلع َسانلا ياب

 .[4151 :يف هفرط_ ١959 ثيدحلا]

 : لاق هنع هللا يضر ةملَس نع ٍديبُع يبأ نب , ٌديِرَي انثَّدح ميهاربإ نب ب ٌيكملا انثدح 14° ۰

 N Sy الب يلا تعيابا

 VTA ولت :ONA يف هفارطأ ۲۹٦۰ ثيدحلا] ٠ يال ا

eS ۲4٦1 

  e aaُهَرِجاِهُملاو راصنألا مركأف « ةرخآلا شيع الإ شيع .
 :ثيدحلا رظنا] 4 587 « ۲۸۳١[.

 نع مصاع نع ٍِليَّضف ّنب دمحم حمس ميهاربإ نب ٌقاحسإ انئَدح لح - ۲ ۲۹٣۳

 ىلع انعياب : تلقف يخأو انآ ايب يبنلا ثيتأ» : لاق هنع هللا يضر عشاجُم نع نامثع يبأ

 .«داهجلاو مالسإلا ىلع : لاق ؟انُعياِبَ َمالَع : تلقف . اهلهأل ةرجهلا تضم: لاقف « ةرجهلا

 :.[4908 04707 ۳۰۷۹ :يف هفارطأ 1977 ثيدحلا] .[ 4017 , 4706 3707/4 : يف هفارطأ - ۲۹۹۲ ثيدحلا]

 نوقيطُي اميف سانلا ىلع مامإلا مزع باب- ١١١
 لاق :لاق لئاؤ: بأ نع روضنم نع ةيرج افلح ةبيش نبأ نب نامت انثدح ب 15



 ۷۳۱ نينفلاو هاهحلا ناتكد 85

 َتيأرأ :لاقف هيلعُذ ُرأ ام تَرَ ام رمأ نع ينسف جر مويلا يناتأ دقل» هنع هللا يضروللا دبع

 ٌتلقف . يل اا د ف راتسلا دارا و ال نزلو

 ةّرم الإ رمأ يف انيلع َمزعَي ال نأ ىسعف كي يبنلا عم انك نأ الإ « كل ُلوقأ ام يردأ الواو :هل

 ةافشف الجر لاس ءيش هسفن يف ٌكشاذإو . هللا ینا ام ریخب لاي نل مكدحأ َّنِإو « ةلعفن یتح

 ِبْفّنلاك الإ اينذلا نم َربغ ام كذآ ام ءّوه الإ َهَّلِإ ال يذلاو .هودجت ال نأ كشوأو « هنم

 . (هرَدَك يقبو « هُوْفَص برش

 ُسمشلا لوزت ىتح لاتقلا َرّخأ راهنلا َلَّوأ ْلتاقُي مل اذإ ةي ٌيبذلا ناك باب - ۲

GSدال عدا ل  

 اهيف يقل يتلا همايآ ضعب يف يللا لوس نإ : ا واع يقر شوا يأ نيرشا ع

 .[7 977" :ثيدحلا رظنا] .«ٌنسمشلا تّلام ىتح رظتنا

kkا راكب اعلا اقل  

 مهللا :لاق مث . فويّسلا لالظ ت تحت َةّنجلا َّنأ اوملعاو « اوربصاف مهومتيقل اذإف « ةيفاعلا

 . «مهيلع انزصناو مهمزها « بازحألا مزاهو « باحسلا َيِرْجُّمو « باتكلا لزنُم

 .[۲۸۳۳ « ۲۸۱۸ : ثيدحلا رظنا]

 و دو هم

 اوناَكاَدِإَو ولوُسَرَو هاب اوما َنيِذلا <بوئهؤمْل امن ١ :هلوقل مامإلا ٍلُجَولا ٍنادِيتس ذّيتسا باب ۳
 و

 سس رج سس سىس < هس خس ل

 [٠:رونلا] ةيآلا رخآ ىلإ كنو زس نينا نإ هودي ىح وهذ رل یا یا اعم

 نب ٍرباج نع عيبعُشلا نع ةريغملا نع ٌديِرَج انربخأ ميهاربإ نب قاحسإ انثّدح - ۷

 انأو لكك للا يب قحالتف +لاق م قلو هلل لوسر عم توزع : لاق امهنغ هللا يضردألا دبع

 :لاق .ايغأ : تلق :لاق ؟كريعبل ام : يل لاقف « ُديِسَي داكي الف ايغأ دق انل حضان ىلع

 فيك : يل داف « ريس اها يلا يب ني لازم « هل اعدو ُهَرِجَّرف لكي هللا لوسر فلختف

 ملو « تييحتساف :لاق ِهيِنَعيِبَتفَأ :لاق . كتكرب هّنباصأ دق « ريخب : تلق :لاق ؟كَريعَب ىرت

 رم ل لاق .معن :ٌتلقف : لاق « هُريغ ٌحضان انل نكي
 ُتمّدقتف « يل نذأف ٌةتنذأتساف « ٌسورع ينإ « هللا لوسر اي :ٌتلقف :لاق ا

3 

 دقو :لاق . ينمالف هب تعنص امب هتربخأف ريعبلا نع ينلأسف يلاخ ينّيقلف « ةنيدملا ىلإ سانلا



 سسلاو نالا نادك 45 فرغ

 من

 - َدهشتسا وأ - -يدلاو يو « , هللا لوسر اي : تلق ؟َكِبعالتو اهّبعالث أركي ٌتجّوزت الهف : لاق
 أبيت تجّوزتف < نهيلع موقت الو نهبُدؤُت الف َنهلثم جّوزتأ نأ ٹهرکف « ٌراغِص ٿاوَحأ يلو
 يناطعأف ريعبلاب هيلع ٌتودغ ةنيدملا ةا هللا لوسر مق اًملف :لاق . نهبدؤتو هيلع موقتل

 « ٤٤۳ :ثيدحلا رظنا] .ًاسأب هب ىرن ال ٌنَسَح انئاضق ىف اذه :ةريغملا لاق ىلع هّدرو هتمث

 ا ORE O. 4V يل

 . ابين تجوز تلقف ؟ابیث مآ أركب تجّوزت له : هتنذأتسا َنيح يل لاق كي هللا لوسر ناك

 للي يبذلا نع ڙباج هيف .هسرځب هع ٌثيدح وهو از نم باب 5

 ايك يبنلا نع ةريره وبأ هيف .ِءانبلا دعب َوْزعلا َراتخا ِنَم باب- 6
 عّرقلا دنع مامإلا ٍةَرَداِبُم باب

 هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع ةداتق ينئّدح ةبعش نع ىبحي اَّنَدح ٌدّدسم انئّدح- ۹۸

 « ِءيش نم انيأر ام :لآقف ةحلط يبأل اسّرف كيلا لوسر بكرف « عرق ةنيدملاب ناك : لاق

 4A YAY «ATT « AY] 401 » °۲۸1 ‹ ۲11۷ : ثيدحلا رظنا] . «ًارخبل ُهانْذَجو ْنِإو

 عّرفلا يف ضكّولاو ةعرّسلا باب ۷

 Gg م ل دوال 84

 ا لإ 2 0 ناس ا 2 ةدحو ضكري جرح م

 YATA YA YAY TAT «YAY] 7مل » °1۸۲ ‹ 1۲۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ «مويلا كلذ دعب

 هَّدْخَو عّرفلا يف جورخلا باب-۸

NG 

Eلاق د ا :لاق  

 قحأ نحنف ُهلَعَف نمف « نودهاجي ال مث « اودهاجُيل لاملا اذهل نم َنوذخأي اسان َّنِإ :ٌرمع

 ليبس يف هب جُرخت ٌءيش كيلإ َمِفَد اذإ :ٌدهاجمو ٌسسوواط لاقو .ذخأ ام نم ذخأن ىتح هلامب

 . كلهأ دنع هْعضو َتئشام هب عتصاف هللا

 « َملْسَأ نب ب ديز لأس ست نأ نب كلام ٌتعمس : لاق ُنايِفُس انَّّدح ٌيديَمُحلا انثّدح- 1۹۷۰



AR -ريسلاو داهجلا باتك ٥٦ 

 وللا ٍليبَس يف سّرف ىلع تلمح :هنع هللا يضر ُرمع لاق» :لوقي يبأ ٌتعمس :ٌديز لاقف «
 «كتقّدص يف دعت الو هرتشت ال : لاقف ؟هيرتشآ لب ييبنلا ُتلأسف « عابُي هّتيأرف .

 .[1 5750355177 « ۱٤۹۰ :ثيدحلا رظنا]

 امهنع للا يضر رمع نب هللا ٍدبع نع عفان نع كلام ينئّدح : لاق ٌليعامسإ انثدح 4۷1

 َلأسف ُهَعاتبَي نأ دارأف « حابب ةدَّجوُف هللا ليبس يف سرق ىلع لمَح باطخلا نب رمع ّنأ١

 ۱٤۸۹ ۲۷۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «كتقّدص يف دعت الو هْعَتْبت ال : لاقف ا هللا لوسر

 ينئّدح : لاق ٌيراصنألا ٍديعس نب ىيحي نع ٍديعس نب ئیحي انّنَّدح ٌدّدسم انئّدح - "ا

 يشأ ْنأ الول» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةَريره ابأ ٌتعمس : لاق حلاص وبأ
 ُُشَيو , هيلع مهليحأ ام دجأ الو , ةلومح دجأ ال نكلو « ةيرس نع تفّلخت ام يتم ىلع

 مث تق مث « تييخأ مث ُتلَتمف هللا ليبس يف ُتلتاق ينأ ُثددّولو ‹ ينع اوفلختي نأ يلع

 .[۲۷۹۷ , ۲۷۸۷ ۰۳١ :ثيدحلا رظنا] ٠ «تيبحأ

 مذغَملا نم ٍريجألل ٌمَسقُي :نيريس ُنِباو ُنسحلا لاقو .ريجألا باب- ٠

 نيتئم ّدخأف « رانيد ٍةئمعبرأ سرقلا مهس غلبف ٍبفصّتلا ىلع اسرف سيق نب ةيطع ّدخأو

 . نيتئم هبحاص 'ىطعأو

4Yنب ناوفص نع ءاطع نع حيرج نبا انّدح نايفس انثدح ٍدمحم ْنب هللا بع انئدح -  

 « ركب ىلع ُتلمحف كوبت ةوزغ ةا هللا لوسر عم ٌتوزغ» : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ىلعَي

 هدي عّتناف « َرَخآْلا امهدحأ ضعف الجر لتاقف ًاريجأ ٌترَجأتساف ٠ يسفن يف يلامعأ قثوأ وهف

 ٌمَضقي امك اهُمَضْقَتف َكيِلِإ ُهدَي عفديأ :لاقف اهّردهأف ةي يبنلا ىتأف « هين َعّرتو هيف نم
 ۲۲٠١[. « 1848 :ثيدحلا رظنا] ؟(لحفلا

o ل 

 ناكو e N ل e : لاق

 . (َلَجَرف ّجحلا دارأ- ای هلل هللا لوسر ءاول بحاص

 نع ع بأ نب ديزي نع عامنا نب متاح انثّدح ديعس انثّدح - ۵٥

 « رع يف 2 تلا نع فلت هت هللا يضر راغ ناكذ :لاق هتع هللا يضر عوكألا نب ملت
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 ناك اًملف . الب يبنلاب قف عرلع حَرخف . ال هللا لوسر نع ُفّلختأ انآ :لاقف « ٌدَمَر هب َناكو
 - َنْذخأَيل :لاق وأ - ةيارلا َنيطغأل : ل هللا لوسر لاقف اهحابص يف اهحتف يتلا ةليللا ٌءاسم

 يلعب نحن اذإف « هيلع هللا حتفَي « هلوسرو هللا بحي :لاق وأ « ٌهلوسرو هللا هْيِحُي لجر ًادغ

 . «هيلع هللا َحتفف ةا هللا لوسر ٌةاطعأف « عولع اذه :اولاقف .ٌةوجرن امو

 .[4709 « ۳۷۰۲ : يف هافرط_ 79176 ثيدحلا]
 و

 نب عفان نع هيبأ نع ةورُع رع نب ماشه نع ةماسأ وبأ انئَّدح ِءالعلا نب دمحم انثّدح- 91375

 ركزت نأ كب ئيبنلا كرم انه اه : اع ا يضر ر ا نره اعلا تیم : لاق ِريَبُج
 . «ةيارلا

 :لجو َّنع هللا لوقو .«رهش ةريسَم بعؤلاب ٌترصُ» هلي ّيبنلا لوق باب 5

 ااو رشا امي برأ اوُرَصك لأ ٍبْونُك ف قلدس »

 الك ّيبنلا نع باج ٌهلاق ٠١١[ :نارمع لآ]

 ال Gs ' بحي انثذح_ ؟41/ا/

 ترصنو ء ملكلا عم و تعي :لاق يا , هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 دقو : ةزيره ونبأ لاق . ريت وأ ٌمئان انأ اني . بعذاب

 1۹٩۸ « ۷۰۱۳ « ۷۲۷٣[. : يف هفارطأ_191/ ثيدحلا] ٠ اهنولثتنت متنأو الهلا راقد

 َّنأ هللا دبع نب هللا ٌديِبَع ينربخأ : لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيَعَش انربخأ ٍناميلا وبأ انثدح_-
 مث  ءايليإب مهو - هيلإ لسرأ َلقَرِ ّنأ» ٌةربخأ َنايفس ابأ نأ ٌةربخأ امهنع هللا يضر سابع

 والا قرا شاع راک باكا ارق نس عفاف« لمر باكيا

 ينب كلم هفاخي هنإ 3 ةشبك يبأ نبا ُرْمَأ َرِمأ دقل : انجٍرخأ ّنيح يباحصأل ٌتلقف 3 انجرخأو

 .[1941 078٠04 7541 081 ۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «رفصألا

 ولا داَزلأ َريَح كق اوور » :ٌلجو رع هللا لوقو وُزَغلا يف ٍدازلا لمح باب - ٠
 :iv ةرقبلا]

 ينتثدحو - يب أ ينربخأ :لاق ماشه نع ةماسأ وبأ انثَدح ليعامسإ نب ٌديَبع انثّدح- 147۹
 ركب يبأ ٍتيب يف ي هللا لوسر ةرفُّس ُتعَنَصا : تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نع - ةمطاف ًاضيأ

 ٌتلقف ٹلقف « هب امهّطبرَت ام هئاقسل الو هترفسل جن ملف : تلاق .ةنيدملا ىلإ راهي نأ دارأ َنيح
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  . elleَءاَمّسلا دحاوب : هيطبراف نينثاب هيّفشف : لاق «
 «نيقاطُتلا تاذ تّيَمْس ٌكلذلف « ٌتلعفف ‹ ٌتلعفف « ةرفّسلا رخآلابو .

 .[5178/ « ۳۹۰۷ : يف هافرط_ 597/94 ثيدحلا]

 9 2 ل Me 2 0 هل ءا د 3 0
 عمس ٌءاطع ينربخأ :وٌرمع لاق ورمع نع نايفس انربخأ هللا دبع نب ٌعلع انثدح 2-6

 ىلإ يب يبنلا دهع ىلع يحاضألا موحل دوزتن انك» :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب َرباج

 .[1إ9/19 :ثيدحلا رظنا] . «ةنيدملا

 ربخأ : لاق ىيحي ٌتعمس :لاق باّهولا دبع انثّدح ىّنْثُملا نب دمحم انثدح ۱ ییحیپ
 س0 ل ل ٍنامعُنلا نب ديوس نأ راسي نب ُريسُب

 ملو « ةمعطألاب الب بتلا اعدف « رصعلا اوُلصف - ربی ینذآ يهو - ءابهشلاب اوناك اذإ ىتح
 انضَمضَمو ٌضمضَمف الك ئيبنلا ماق مث « انبرشو انلكأف انكلف « ٍقيِوَسب الإ كي عيبنلا تؤي

 ۲٠١[. ء۰۹٠۲ :ثيدحلا رظنا] . «انيلصو

 نع كع نأ: نب ؛ ديزي نع ليعامسإ نب متاح انثدح موحرم نب رشپ انثّدح لح 9 ۲

 َنِذأف « مهلبإ رحت يف هلي يبنلا اًوَتأف « اوقلمأو سانلا ٌداوزأ تّمَح» : لاق هنعُهللا يضر ةمّلس

 ا يتلا ىلع زمع لخادم ا و اقبام : لاقف « ٌةورّيخأف ُرمع مهّيقلف < مهل

 ٍلضَفب نوتأي سانلا يف دان : ل هلل هللا لوسر لاقف ؟مهلبإ دعب مهؤاقب ام هللا لوسر اي

 لاق مث ‹ اوغَرف ىتح ٌنمانلا اىثتح اف مهتّيعوأب مهاعد مث < مهيلع كرو اعّدف « مهداوزأ
 ا

 .[؟484 :ثيدحلا رظنا] . هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ : ةي هللا لوسر

 باقّرلا ىلع ِدازلا لمح باب 84

 نب ٍرباج نع ناسيك ِنب بهو نع ماشه نع ةدبع انربخأ ِلضفلا نب ٌةقّدص انئّدح - "م

 0 انداز ينفف ٠ انباقر ىلع انداز لمحن ٍةثمالث نحنو انجرحتا : لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 َنم عقت ةرمتلا تناك َنيأو « وللا دبع ابأ اي : جر لاق . ةرمت موي لك يف لكأي انم لجرلا ناك

 « دحبلا ُهَفَّذق دق توح اذإف « َرحبلا انيتأ ىتج < اهاندقف َّنيح اهَدْقَف اندَجو دقل : لاق ؟لجرلا

 . [؟ 488 :ثيدحلا رظنا] . «انئَبحأ ام ًاموي شع ةينامث هنم انلكأف

 اهيخأ فلخ ةأرملا فادرإ باب. 65
 انثّدح دوشألا نب نامثع انئَّدح مصاع وبأ انئَّدح خلع نب ورمع انئّدح _ ٤ 3 ه5 7 09 e و 1
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 ج رجا اتا جري لا لرز اي : تلاق اهنأ» اهنع ُهللا يضر ةشئاع نع ةكيلُم يبأ ُنبا
 نمحرلا دبع َرمأف . نمحرلا دبع ِكفدرُيْلو « يبهذا : اهل لاقف ؟ّجحلا ىلع ذأ ملو « ةرمعو

 :ثيدحلا رظنا] . . «تءاج ىّبح کم 'یلعأب لي هللا لوسر اهرظتتناف . ميعتتلا نم اهَروعُي نأ 44

  c(1071 «(107° C1007 COA (1017 TTA T14 TY CTI Toلامك  (110° IITAكامات

[YAO «VARA YAY CIVAT CIVAT IVYY IVY كالت VOY VTP 

 EA a يرق دع اند الحا

 ةشئاع فورا نأ كي ئربنلا ينرمأ» : لاق امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا ٍدبع نع

 ۱۷۸١[. : ثيدحلا رظنا] .«ميعتتلا ّنم اهروعأو

 ا ا يلا

 0 م ل ع لا :لاق هنع لا يضر

 .(1١؟ CIVIC CVI هالا١ .56١ لهدا لطهةملال اهمال 57 ۸٩ :ثيدحلا رظنا] . «ةرمعلاو

 رامحلا ىلع فدّرلا باب-

YT 4AVنع ةورُع نع باهش نبا نع ديزي نب سنوي نع َناوْفَّص وبأ انوع ا  

 ¢ ٌةفيِطَق هيلع ٍفاكإ ىلع رامج ىلع بكر كي هللا لوسر َّنأ» امهنع هللا يضر ٍديز نب ةماسأ

 ٥۹1٤ « 1۲١۷[. 025517 « 1077 : يف هفارطأ- ۲۹۸۷ ثيدحلا] : ءار ةماسأ فدروأو

 هللا يضر هللا ٍدبع نع عفان ينربخأ : سوی لاق يللا اننَدح ٍريكب نب ىبحي انثّدح - ۹۸۸

 ُهَعمو ٍديز نب ةماسأ ًافدرُم هتلحار ىلع ةكم 'ىلعأ نم حتفلا موي َلبقأ هلك هللا لوسر َّنأ» هنع

 « ِتيبلا حاتفوب يتأي نأ ُهَرَمأَف « ٍدجسملا يف َحانأ ىتح ةبَجحلا َنم ةحلط ْنب ُنامثع عمو لالي
 ل ل يل

 : هلأسف . ًامئاق بابلا َءارو الالب َدجّوف « لحد نم َلَّوأ َرمع ْنب هللا دبع ناكف « ٌُسانلا قبتس

 : هلأسأ نأ ٌتيسّتف : هللا دبع لاق . نا ا
 .]1944 10۹4۸ ۱۱7۷ ‹ 07 0۰0 ‹ °0 £« 11۸ 2 ۹۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ «ةَدجس نم یلص مك

 هوحنو باكّرلاب ّذخأ نم باب-۸
 هللا يضر ًةريره يبأ نع ماّكَه نع ْدِمْعَم انربخأ ٍقاَزَولا دبع انربخأ قاحسإ انثّدح -84
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 .:سمشلا هيف ُحُلطَت موي لك ٌةقدص هيلع سانلا ّنِم ىمالُّس لك : ءَ هللا لوسر لاق :لاق هنع

 - ُةّعاتم اهيلع عفر وأ - اهيلع لمحيف هتباد ىلع لُجرلا ُنيِعُيو « ٌةقدص نينثالا َنيب لع

 نع ىَذألا ًطيمُيو « ٌةقدص ةالصلا ىلإ اهوطخي ةوطخ ٌلكو « ٌةقدص ٌةبيطلا ةملكلاو « ٌةقدص

 ۲۸۹١[. « ۲۷۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةقدص قيرطلا

 ٍرشب نب ٍدمحم نع ىَوِرُي َكلذكو َوُدَعلا ضرأ ىلإ فحاصملاب ٍرفسلا ةيهارك باب 4
 َرمع نبا نع عفان نع قاحسإ ُنِبا ٌةَعباتو ايب يبنلا ٍنع ّرمع نبا نع عفان نع هللا ٍديَبُع نع

 نآرقلا َنوملعَي مهو ٌوُدعلا ضرأ يف هباحصأو ءَ يبنلا رفاس دقو يب يبنلا نع
SS ۹۹۰ 

 . «ٌودعلا ضرأ ىلإ ِنآرقلاب َرفاسُي نأ ىهن ایی ثنا لوسر َّنأ»

 برحلا دنع ٍريبكتلا باب ٠

 LE ل م ل ۹۱

 م اًّملف « مهقانعأ ىلع يحاسملاب اوجرَخ دقو َربيَخ ةا ئيبنلا َحِْبَص» :لاق

eكيكأ هلل | :لاقو يديكي يبتلا عفرف : نصحلا ىلإ اوؤجلف .  » 
e SSىدانف « اهانخبطف رمح انْبّصأو .  

 ER «اهيف امب رودُقلا ِتدفْعَأَف . رمُحلا موحل نع مكتاَيِهنُي هلوسرو هللا نإ : يب ئبنلا يدانُم

 . ايدي كي ئبنلا عفَر» نايفس نع ٌعولع

.]|515955 7595151 TAET YAY «TAA « ° 177584295411الا : ثيدحلا رظنا] ١ 

 ريبكتلا يف توصلا عفر نم ٌةركُي ام باب_ ١

 نينو يبا نع نامثع يبأ نع مصاع نع نايتس ایج تشوي نب ا ۹۹۲

 « انرتكو انللَه داو ىلع انفرش ذأ اذإ انكف « اهلا لوسر عم انک» : لاق هنع هللا يضر ٌيرعشألا

 َنوعْذت ال مكنإف « مكشفنأ ىلع اوعَبْرا « ُسانلا اهّيأ اي : للك ئبنلا لاقف « انتاوصأ تعفترا

 .«هذَج ىلاعَتو « همس َكَراِبَت « بيرق ٌميمس ُهنإ « مكعم ُهنإ « ًابئاغ الو َمَصأ

[VTA T° CTE ° (TALE E0 : [يف هفارطأ- ۲۹۹۲ ثيدحلا 

 ًايِداو طَبَم اذإ حيبستلا باب ۲

 نب ملاس نع نمحتلا دبع نب نیصح نع نايفس انئَّدح َفّسوي نب دمحم انثّدح _ ۳



V۸ريسلاو داهجلا باتك- 65  

 انلّرن اذإو « انركك انْدَعَص اذإ اتك» : لاق امهنع هللا ىضر للا دبع نب رباج نع ٍدعَجلا يبأ

 .[ 4 : يف هفرط_ ۲۹۹۳ ثيدحلا] . «انحتّس

 ًافرش الع اذإ ريبكتلا باب ۳

 نع ملاس نع ِنيَّصَح نع َةبعش نع يدع يبأ نبا انّثَّدح راّشَب نب دمحم انثّدح -4
 .[1 e ا اًنك» : لاق هنع هللا يضر رباج

a a aأ حلا نم  

 : لاق مث ًاثالث ربك ٍلفْدَف وأ ةّينث ةن ىلع ىفوأ املك :لوقي  وْرَعلا :لاق الإ هملعأ الو  ةرمعلا

 + نوبيا ريدم حربا لك ىلع زمو ها ةلو للملا هل هل كي رتشنال هنو لل ال ل3
 تازحألا ٌمَّرهو « هدبع ّرصنو هدو هللا َقَدَص .نودماح انّبرل نودجاس « َنودباع « نوبئات

 .[1191 :ثيدحلا رظنا] . «ال : لاق ؟هللا ءاش نإ : هللا دبع لقي ملأ : هل تلقف : حلاص لاق .هدحو

 ةماقإلا يف ٌلمعَي ناك ام ٌلثم رفاسملل ُبّتكُي باب ٤

 ٌميهاربإ انزع ماّوَعلا انثدخب نورا نب ديزي انثّدَح لضقلا نب رطم انثدح - 5

 رفَس يف ةشبك يبأ نب ٌديزيو وه بحطصاو ةدرُب ابأ ٌتعمس :لاق غيكسكلا ليعامسإ وب

 لاق» : لوقي ًارارم شوم انآ: تعميم :ةدرب وبأ هل لاقف « ء ٍرفسلا يف موصي دژي ناکف

 . (احيحص ًاميقم لمعي ناك ام ٌلثم هل بتك رفاس وأ ٌدبعلا يضرم اذإ : لكي هللا لوسر

 هدحو ٍريسلا باب

 نب ٌرباجٌتعمس : لاق ردكتُملا نب دمحم انثّدح ٌلايفس انثّدح ٌيديمُحلا انثّدح - 7
 م ؛ ريزا ١ تدتناف ) يقدنخلا موي َسانلا كو يبنلا بدلا :لوقي امهنع هللا يضر هللا دبع

 ّيراوَحو ًاّيراوح عيبن لكل َّنِإ :ِكَي ئيبنلا لاق .ُديِبَّزلا بدتناف مهجن َه مث « ريبزلا بّدتناف مهبَد
 .[58419 237845 :ثيدحلا رظنا] . رصانلا : ٌيراوحلا : نايفس لاق (* هيبّزلا

 ا ا ا ا لا

 كار راس ام ةلعأ ام ةدحرلا يف ام ثرمانلا لع ولا : ن لف يللا صدع نبا موب نع

 . (هذحَو ليلب



 ۹ ريسلاو داهجلا باتك - 5

 ريّسلا يف ةعرّسلا باب 1

 يعم لُجعتي نأ دارأ نمف « ةنيدملا ىلإ ُلجعتم ينإ» : ب عربنلا لاق :ديمح وبأ لاقو

 4 ديلف

 لئس :لاق يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع ىيحي انئّدح ىتثملا نب دمحم انثّدح 8

 لكك يبنلا ريسَم نع- ينع طّقسف « عمسأ انأو :لوقي يحي ناك -امهنع ُهللا يضر ديز ُب ٌةماسأ
 . قتعلا قوف ٌصّللاو . صن ةّوجف َدِجَو اذإف . قتَعلا ريسي ناكف :لاقف عادّولا ةجَح يف

 .[15557 :ثيدحلا رظنا]

 و

 نع ذل ٠ كر قيراط امهنع ألا يضر رع بلا دبع يانا هلق دنا قع - ملسأ
 ىلصف َلّرن مث يَا ورع دعب ناك اذإ ىّبح « ريسلا عرسأف مَجَو دش ٍديِبُع يبأ ِتنب ةيفَص

 عّمَجو برغملا َرَّخأ ٌريسلا هب َّدَج اذإ لكك يبنلا تير ينإ : لاقو امهنيب عّمَج ةمتعلاو ٌبرغملا

 .[اممم 1١91 11511917 ۱۱۰۹ ۱۹۷۳۰۱٦1۸ :ٹیدحلا رظنا] . ؟امهنيب

 حلاص يب أ نع ٍركب يبأ ىلوَم يمس نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انئّدح _ ۳٠۱
 ا يالا نم طف لا : لاق كيلا لوسر َّنأ هنع هلا يضر ةريره يبأ نع

 .[180 4 : ثيدحلا رظنا] ٠ «هلهأ ىلإ ْلجَعُيلف ُهَبمِهَن د مكدحأ 'ئضق اذإف « هبارشو ُهّماعطو ُهَموَن

 ُءابُت اهآرف سرق ىلع لمح اذإ باب ۷

 هللا يضر رمع نب للا دبع نع عفان نع كلام انربخأ سوي ْنب هللا بع انئّدح _ ۲

 لأسف « ةعاتبي نأ دارأف « عاب هدجوف للا ليبس يف سرف ىلع لمح ٍباطخلا ّنب َرمع أ امهنع

 .[۲۹۷۱ ۰۲۷۷۰ ۰ ۱٤۸٩ :ثيدحلا رظنا] . ؟كتقّدص يف دعت الو « هبت ال :لاق ‹ هللا لوسر

  _ en:لاق هيبأ نع ملسأ ِنب ٍديز نع كلام ين :ئَّدح ليعامسإ انثّدح 0-0

 ا هعاضأف وأ - ةَعاتباف « هللا ليبس يف سّرف ىلع تلمح » : لوقي هنع هللا يضر باطخلا

 :لاقف كي يبنلا تلأسف « صخرب ةعئاب هنأ تننظو هّيرتشآ نأ تذرأف « هّدنع ناك 0

 ٍمَهْرِدبَْنِإَو ‹ ٠ (هئيق يف ُدوعَي بلكلاك هبه يف دئاعلا إف .

 ثيدحلا رظنا] : ۱٤۹۰ ‹ ۲۹۲۳ ۰ ۲۹۳۲٣ ۰ ۲۹۷۰[.



VE °ريسلاو داهجلا باتك ه5 ش  

 نيوّبألا ٍنذإب ٍداهجلا باب
 رعاشلا ساتعلا ابأ ٌتعمس :لاق ٍتباث يبأ نب ٌبيبح انَثَّدح ةبعش انثّدح مدآ انثّدح - ٤

 ٌلجر ءاج» :لوقي امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع تعمس : لاق  هثيدح يف ُمُهَّنُي ال ناكو -

 .«دهاجف امهيفف :لاق . معن :لاق ؟َكادلاو عرحأ :لاقف داهجلا يف ةنذأتساف الب ئبنلا ىلإ
 .[09177 : يف هفرط 7٠١5 ثيدحلا]

 ٍلبإلا قانعا يف ِهوحنو ٍسرّجلا يف ٌليق ام باب 4
 ميمت نب داّبَع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ َفّسوي ْنب هللا دبع انئّدح - تدلل

 لاق « هرافسأ ضعب يف ةئ هللا لوسر عم ناك هنأ هربخأ هنع هللا يضر ّيراصنألا ريشب ب ابأ نأ

 ةبقر يف ّنيقبَت ال : ًالوسر كيلا لوسر لسرأف « مهتيبم يف ُسانلاو : لا د

 .«تعطق الإ ٌةدالق وأ رنو نم ةدالق ريعب

 ؟هل نَذؤُي له رذُك هل ناك وأ ًةّجاح ۀتارما ٍتِجَّرخف شيج يف ٌبتّتكا ِنَم باب ٠

 يضر ساع نبا نع يعم يبأ نع ورمع نع نايس انتڌح ٍديعس نب ٌةبيق انئدح - تملا

 اهعمو الإ ٌةأرما نَرِفاَُت الو « ٍةأرماب لر ٌنوُلخَي ال١ :لوقي هَ ا

 يتأرما ٍتِجَّرَحو « اذكو اذك ةوزغ يف ُتِئَتَتكا « هللا لوسر اي :لاقف ٌلجر ماقف . . مّرحَم

 .[18557 :ثيدحلا رظنا] . «كتأرما عم ّججحاف بهذا : :لاق . ةّجاح

 سوساجلا باب - ١

 ثخبّتلا :سّسجتلا [ ١ : ةنحتمملا] ل الأ دعو ید اودا » : لجو رع هللا لوقو

e E Cy ANV 

 رر اعام لاف تای نب هللا ٌديِبع ينربخأ : لاق ٍدمحم نب نسح ينربخأ : لاق

 اوتأت ىّتح اوقلطنا :لاقو دوُسألا نب دادقملاو َريبّرلاو انآ ا هللا لوسر ينثَعَب» :لوقي هنع

 انيهتنا ىتح « انّليَح انب ىَداعَت انْلَطناف .اهنم وذ ٌباتك اهعمو ةنيعَط اهب ناف خاخ ةضوَر
 .باتك نم يعَمام :تلاقف .باتكلا يجرخأ :انلقف « ِةنيعَّظلاب نحن اذإف « ٍةضوّولا ىلإ
 هب انيتأف ء اهصاقع نِ ةنَجرخأف aT :انلقف
 ٍرمأ ضعبب مهُريْخُي ةكم لهأ نم سانأ ىلإ ةعتلَب يبأ نب بطاح نم : هيف اذإف « ةا هللا لوسر

 « ىلع لَجْمت ال هللا لوسر اي :لاق ؟اذهل ام بطاح اي : ل هللا لوسر لاقف لكك هللا لوسر



 ۷٤١ لاو داملا تانك

 مهل َنيرجاهملا نم َكعم نك ناكو « اهرم نم نكأ ملو ٠ شيرق يف اقص أرما ُثنك ينإ
 خت ْنأ مهيف ِبَسنلا نم َكلذ ناف ذإ ت تئَبح ُتئَيحأف مهلاومأو مهيلهأ اهب ٌنومحَي ةكمب ٌتابارق

 .مالسإلا دعب رفگلاب اضر الو ًادادترا الو ًرفُك ثلعف امو « يتيارق اهب ومشي دي مهتدنع

 اذه قلع برضأ ينعد « هللا لوسر اي :ُرمع لاقف .مكقدص دق : كي هللا لوسر لاقف

 :لاقف ردب لهآ ىلع علطا دق دوکي نأ هللا لعل َكيِردُي امو « ًاردب َدهش دق نإ : لاق . قفانملا

 ! اذه دانسإ ُيأو : ناس لاق (مكل ٌترْفَغ دقف مّتش 6 اما ولما

 .[1979 ۰ 1۲۹ ‹ ۸۹۰ ‹ ٤۲۷٤ , ۳۹۸۳ ‹ ۳۰۸۱ : یف هفارطأ ۳۰۰۷ ثيدحلا]

 ىّراسألل ةوُسكلا باب ۲

 يضر هللا دبع نب ٌرباج عمس ورمع نع ةنييع نبا انّثَّدح دمحم ل دمحم نب هللا دبع انثّدح - م",

 هل لَك ئبنلا رظنف « بوث هيلع نكي ملو سابعلاب يأ ردب ب موي ناك امل» :لاق امهنع هللا
 ب ا

 َعَرَت كلذلف « ُهاَيِإ لكي ئبنلا ٌهاسكف « هيلع ُرَدقُي عيب ٍنب هللا دبع صيمق اودجوف « ًاصيمق

 . (هَسَبلأ يذلا ةّصيمق ايب ئبنلا

 ٠١٠١[. ء١۱۲۷ :ثيدحلا رظنا] . هتفاكُي نأ ٌبحأف « ي كك ئبنلا دنع هل تناك : َةنيّيع نبا لاق

 لر هيدي ىلع ملسأ نم لضف باب_ ١49
e4نب هللا ٍدبع نب ٍدمحم نب نمحرلا ٍدبع نب ُبوقعي انّنّدح ٍديعس نب ةبيتق انئّدح -  

 لاق :لاق  ٍدعس َنبا : ينعي - هنع هللا يضر ٌلهس ينربخأ :لاق مزاح يبأ نع يراقلا دبع

 هللا هيي هلوسرو هللا بِي هيدي ىلع هللا حتفي الجر ًادغ ةيارلا يعل : ربيخ موي لَك ئيبنلا

 ا :لاقف « هوجري مهّلك اوَدّمف ٠ ىطعي مهيأ مهتليل ٌسانلا َتابف . هلوسرو
 مهلتاقأ SS ع رن ب يع حج

 « مالسإلا ىلإ مهُعدا ّمث « مهتحاسب لزنت یتح ٌكلْسِر ىلع ذفنا : :لاقف « انلثم اونوكي یتح

 ُرْمُح كَل دوکي نأ نم َكل ريح الجر كب هللا يده ْنأل هللا وف « مهيلع بجي امب مهزبخأو

 ۲۹٤۲[. :ثيدحلا رظنا] . مَحّنلا

 لسالسلا يف ىّراسألا باب - ٤

 ًةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع ةبعش انّثّدح ٌرَدنُع انّثَّدح راش نب دمحم انثّدح ۰
 '  .«لسالكلا يف ًةلجلا َنولُخدي موق نم هلا َبجَع» : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر

 1 ش .[40817 : يف هفرط_١٠0 ثيدحلا]



V€فاو دالا بناتك  

 نيّباتكلا لهأ نم ّملسأ نَم لضف باب. 65

 را و وتس ست تو ع لا ۳۰١۱

 ةثالث) : لاق يم يبنلا نع ةابأ عمس هنأ ةدرُب وبأ ينثح : :لوقي َيِبعَّشلا ٌتعمس : لاق

 اي Mu SMS : نيترم مهرج

 . نارجأ هلف « ةي ئبنلاب َنمآ مث ڈ ًانمؤم ناك يذلا باتكلا لهأ ْنمْؤُمو . نارجأ هلف « اهجّوزتيف

 . (هدّيسل ٌحَصنيو هللا ّقح يّدؤي يذلا ٌُدبعلاو

 ىلإ اهنم َنوُهَأ يف لَحرَي لجّولا ناك دقو « ٍءيش ٍريغب اهكئيطعأو» : ٌميبعشلا لاق مث

 ٩۷ , 017841015815 ۲٠١۱[. : ثيدحلا رظنا] . «ةنيدملا

 ١7 - :فارعألا] اسب ّيرارذلاو ُنادلولا ُباصيف « نوتّيبي ٍرادلا ٍلهأ باب ٤ « ٩۷ ر

 :سنويو ٠١[: :ءاسنلا] 4َبط اليل :[4 :لمنلا] 4من » .اليل  :]۸١ايل
  1۲سابع نبا ٍنع هللا ِديبَع نع ّيرهْرلا انثدح نايفس انئّدح وللا ٍدبع نب ٌعولع انثّدح ۔

 نع لئسف- َناَدَّوِب وأ  ءاوبألاب اي ئيبنلا يب رم » : لاق مهنع هللا يضر ةماثَج نب بعصلا نع

 ةتعمسو . . مهنم مه : :لاقو مهيرارذو مهئاسن نم ٌباصيف َنيكرشملا نم نوي رادلا لهأ

 . اي هلوسرلو هلل الإ یمح ال :لوقي

 ناك «يرارّذلا يف ٌبعّضلا انئّدح١ سابع نبا نعولا ديبع عمس هنأ يرهّزلا ٍنعو - ۳1۳

 نع هلا ُديِبُع ينربخأ : لاق ٌيرهّزلا َنم ٌةانعمسف « لب يبنلا نع باهش نبا نع انثّدحُي وڙمع
 . «مهئابآ نم مه :ورمع لاق امك لقي ملو « مهنم نم مه : : لاق بعّصلا نع» سابع نبا

 .[۲۳۷۰ : ثيدحلا رظنا]

 برحلا يف نايبصلا ٍلتق باب- ۷
 َّنأ» ٌةَربخأ هنع هللا يضر هللا دبع نأ عفان نع ُثيللا انربخأ سنوي نب ٌدمحأ انثدح -64

 . «نايبصلاو ءاسنلا ّلتق ةي هللا لوسر ركنأف « ةلوتقم ةي ئبنلا يزاغَم ضعب يف تَّدِجُو ةأرما

 .[7016 : يف هفرط_5١١٠ ثيدحلا]

 برحلا يف ٍءاسنلا ٍلتق باب ۸

 نع عفان نع لل دبع مكثّدح : ةماسأ يبأل تلق :لاق ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح "6

 ىهنف « وي هللا لوسر يزاغَم ضعب يف ةلوتقم ٌةأرما ِتدجو» :لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا
 .[014 :ثيدحلا رظنا] . «نايبصلاو ِءاسنلا لتق نع اي هللا لوسر



EY ريسلاو داهجلا باتك ٥٦ 

 هللا باذعب ُبَّدعُي ال باب 4
 ًةريره يبأ نع راسي نب َناميلس نع ريكُب نع ُثيللا انئّدح ٍديعس ْنب ٌةبيتق انثّدح -5

 امهوقرحأف ًانالفو انالف متذَجو نإ :لاقف ثعب يف ءاي هللا لوسر انثعَب» : لاق ُهنأ هنع هللا يضر
 َّنِإو « ًانالفو ًانالف اوقرحُت نأ مكترَمأ ينإ : جورخلا انذرأ َنيح ءاي هللا لوسر لاق مث :نايلاب

 .[519054 :ثيدحلا رظنا] . «امهولتقاف امهومتْدَّجو نإف < الز اهب تدعي ال.رانلا

 هنع هللا يضر ًايلع َّنأ» ةمركعنع بويأ نع ُنايفس انثّدح هلا دبع نب ٌئيلع انئّدح - ۳1¥

 ااا :لاق يب يبنلا أل «مهقّرحأ مل انآ تنك و ول :لاقف سابع نبا غلبف موق قرح

 .[19757 : يف هفرط-۳۰۱۷ ثيدحلا] . «هولتقاف هتید لّدب نم : لَك ئبنلا لاق امك مهُتلَمقلو هللا باذعب

 تاگ اماه :ٌلجو رع هلوقو . ةمامث ثيدح هيف [4 :دمحم] اِ دنباتمانإ ل باب ۰

 ضرألا يف ّبلغي ىتح - ضل يف ضخ ٌقَح جرس - نكي نأ يل

 ٦۷[ :لافنألا] ةيآلا كايد صرع توڈیرت »
 ؟ةرفكلا َنم َوُجْنَي ىتح ُهورَسأ نيذلا ٌعدخي وأ ّلتقي نأ ريسألل له باب - ۱٥۱

 ايب يبنلا نع ٌرّوسملا هيف

 ؟ٌقّرحي له َملسملا كرشملا قرح اذإ باب- ۲

 ِكلام ِنب سنأ نع َةبالق يبأ نع بويأ نع ٌبيَمُو انّنَدح ِدَسأ نب ىّلعُم انثّدح - ۳۰۸

 e ةينامث لك نم أطْهَر َّنأ» هنع هللا يضر
 قم ایر [وقاطناف .ِدوّذلاب اوقحلت نأ الإ مكل دج ام :لاق « السر انغبأ هللا لوسر اي

 ا ا وو ا مول عا ا

 مهيديأ عطقف مهب يأ ىتح ٌراهنلا َلُجَرَت امف « بلطلا َتعَبف < هلك يبنلا خيرصلا ىت

 مس ا ا سلا
 .ًاداسف ضرألا يف اوعّسو ةي ةلوسرو هللا اوبّراحو اوقّرَّسو اولتق : ةبالق وبأ لاق .«اوتام

 :ثيدحلا رظنا] ۲۳۴۳ ٠ ٠١١١[.

 پا۳

 ٍديعس نع باهش نبا نع َسْنوي نع ثيللا انثدح ريك نب ىيحي انثدح -6
 ترق : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره ابأنأ ةملّس يبأو بّيسملا

 ةمأ َتقّرحأ ةلمن ٌكْدّصَرَق نأ هيلإ هللا اوحوأف < تقرحأف لمنلا ةيرقب ٌرمأف « ءايبنألا نم ين ةلمن

 .[77219 :يف هفرط-۳۰۱۹ ثيدحلا] . ةا حبس مالا نم



Vtلاو دالا نانكسو5  

 ليخّنلاو رولا قرح باب- ٤

PYلاق مزاح يبأ نب سيق ينئدح :لاق ليعامسإ نع ىبحي انثدح دسم انثدح : 

 ىّمسي مَعْنَح يف ًاتيب ناكو - ةصلخلا يذ نم ينحيرت الأ : نكي هللا لوسر يل لاق ر ُريرج يل لاق»

 « ٍليخ َباحصأ اوناكو َسَّمْحَأ نم سراف ةئمو َنيسمخ يف ُتقلطناف :لاق  ةيناميلا ةبعك

 ديم ادام ةلكحاو هني مهللا : لاقو يردص يف ّبرضف « ليخلا ىلع بيث ال ٌُتنكو : لاق

 يذلاو : ٍريرَج لوسر لاقف ُهْريخي كي هلل هللا لوسر ىلإ ٿعب مث « « اهقّرحو اهَرسكف اهيلإ قلطناف

 سّمحأ يف كرابف :لاق .بَرجأ وأ ُفَوْجَأ ٌلمَج اهنأك اهثكرت ىتح َكتئِج ام ّقحلاب َكّنعَب

 . «تاّرم َسمخ اهلاجرو

 YT] تحج 1مل وله خدم اللا صاد لال ا لا

 :LYTY. ستا ا 6 لاق امهنعُللا يضر

 كرشملا مئانلا ٍلتق باب 6
TYنع يبأ ينثّدح : لاق ةدئاز يبأ نب ب ءايركز نب ییحی انْثَّدح ملسُم نب ولع انثدح ۔  

 راصنألا َّنم اطْمَر ةا هللا وسر َتعب» : لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ِءارَّبلا نع قاحسإ يبأ
 َتاوَد طبرَم يف ثلخدف : لاق « مهتصج ٌَلَخدف مهنم لج َقلطناف « وليل عفار يبأ ىلإ

eٌتجّرخف « ةنوبلطي اوجّرخف مهل ًارامح اودّقف مهنإ مث < « نصحلا َباب اوقلغأو :  

 باب اوقلغأو « ثلخدو اولَخَدف « َرامحلا اودجّوف < ؛ مهم ُهبلطأ يأ ا جرخ نميف

 باب ثحتفف َحيتافملا ٌتْذَخَأ اومان اّملف « اهارأ ُثيح ةَّرَك يف َحيتافملا اوعّضَوف اليل نصحلا

 TT ا 7 نصا

 ٌتعضَوف : SN لاق 505 0 ليولا كّمأل

 مهل املس تاق داناو ج رک مث « مظعلا عرق یتح هيلع تلّماحت مث « هڼطب يف يفيس

 EE تلقف يباحصأ ىلإ تجرخف < يلجر تگثّوف ١ ٌتعقوف هنم لزنأل

 يب امو ٌتمٌقف : لاق . زاجحلا لهأ رجات عفار يبأ ج ل

 ٤۰٤١[. 20۳۹ ۲ 10۳۸ « ۳۰۲۳ : يف هفارطأ - ٣٠۲۲ ثيدحلا] . ءانربخأف ب عوبنلا انيّنأ ىتح « ٌةَبلق

e “YYهيبأ نع هدا نين نب ىيحي ان كت مدآ نب وتحت ينثدح كم ن ا ا  
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 َنم اطهر ةا هللا لوسر َثعَب» :لاق امهنع هلا يضر بزاع نب ِءاربلا نع قاحسإ يبأ نع
 .«مئان وهو ةلتقف ًاليل ُهتيِب ِكيِتَع نب هللا دبع هيلع لخدف « عفار يبأ ىلإ راصنألا

 ۰ ۳٠۲۲[. :ثيدحلا رظنا]

 َقُدَعلا َءاقِلاَوَنمَت ال باب۹۹٠
 ٠ قاحسإ وبأ انئثّدح ئيعوبزتيلا تفسوي نب مصاع انَّدح یسوم نب ٌفسوي 4

 ًابتاك تنك « هلا وبيع ني رص يلوم رتعتلا وبا ملا ي لاق ةبقُم نب ئسوم نع يرازَفلا

 نإ :هيف اذإف هتأرقف ةيرورحلا ىلإ م جَرخ َنيح 'ىفوأ يبأ نب هللا دبع هيلإ بتك :لاق هل

 .«سمشلا ِتلام ىتح رظتناٌودعلا اهيف يقل يتلا همايأ ضعب يف كولا لوسر
 [1955 ۰ ۲۸۳۳ 278148 :ثيدحلا رظنا]

 مهوُمتيَقَل اذإف ٠ ةيفاعلا هلل هللا اولصو ردعلا ءاقل وتمت ال :لاقف سانلا يف ماق مثا- ۲٥ ١

 E يللا : لاق مث . فويّشلا ٍلالظ تحت نحل نأ اوملعاو <: اوريضصاف

 ملاس ينئدحا ةبقع نب ىسوم لاقو .«مهيلع انرصناو مهمزها بازحألا مزاهو باحّسلا

 نأ امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع باتك هاتأف « هللا ٍديبَع نب ٌَرمعل ًابتاك ٌتنك :رضنلا وبأ

 .[5958 , 5978 :ثيدحلا رظنا] . (ودعلا َءاقل اونمت ال : لاق ای هللا لوسر

 نع جرعألا ِنع ٍدانّزلا يبأ نع ٍنْمحلا دبع نب ةريغُم انثدح :ٍرماع وبأ لاقو - ۲٦ ٠"

 . «اوربصاف مهومتيقل اذإف « ّودعلا ءاقٍلاوّلمت ال : لاق كي عربنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ةعدخ ٌبرحلا باب_ ١517

 ٠ ةريره يبأ نع تور ريما يا نارا يائس حب ولا ياناس - ۷

 ‹ نكلهَيل رصيق و .هّدعب ىَرسك وکی ال مث « ىَرْسك كلَ : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر

 . اهللا ليبس يف امهزونك ٌنمَسقتلو . هّدعب ْ*صيَق دوکي ال مث

 OWS ع ل : يف هفارطأ 1١١717 ثيدحلا]

 .[7079 :يف هفرط-۳۰۲۸ ثيدحلا] . «ةعدخ ّبرحلا ىَّمَّسوا ۸

 نب ماَمّه نع مع انربخأ هللا دبع انربخأ - روب ةمسا - ٌمّرصأ نب ركب وبأ انئّدح - ۹

 0385 ٠۲۸ :ثيدحلا رظنا] . ا ع 0 oa يبأ نع ِهّينم

 کا لكي بتلا لاق : لاقامهتعألا يضر
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 برحلا يف بذكلا باب.

 يضرهللا دبع نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ُنايفس اَنَنَّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح- ۳۳۱

 ني دمحم لاق ؟ةلوسرو هللا ىدا دف هنا رال او ب بعكل نم : لاق ةي يبنلا نأ امهنع هللا

 - ب يبنلا ينعي ب اذه نإ :لاقف ُهاتأف : لاق . E : لاق ؟هللا لوسر اي ةلتقأ نأ بحتأ : ةملسم

 "ظن ىتح ُهَعَدَت نأ ةَركتف هانعبتا انإف : لاق . هنمتل هللا اضيأو : لاق .ةقّدصلا انلأسو اناّنَع دق
 :[181 4 كيدحلا رظنا] . «هلتقف هنم ّنكمّتسا ىتح ُهِمّلكي لري ملف :لاق . هرم ٌريصي ام ىلإ

 برحلا لهأب كتفلا باب 89

 نم : هلك يبنلا نعرباج نع ورمع نع نايفس انثدح ٍدمحم نب هللا بع انثدح ۰ ۳۲

 اف :لاق . . معن : : لاق ؟هلتقأ نأ ُتحتأ :ةملسم نب دمحم لاقف ؟فّرش ألا نب بعكل

 .[8071 07801١ :ثيدحلا رظنا] . (ٌتلَعف دق : لاق .لوقأف

 هتّرعَم ئشخي نم َعم رَّذحلاو « ٍلايتحالا نم ٌروجي ام باب.

 رمع نب هللا دبع نع وللا دبع نب ملاس نع باهش نبا ٍنع ٌليَقُع ينثدح ُثيللا لاق-"٠ ۳۳
 ا دايَص نبا لبق بعك نب يأ ةعمو ل هللا لوسر َقلطنا' : لاق هنأ امهنع ُهللا يضر
 يف اص نباو ِلخَتلا عوذجب يت ب قفط ٠ لختلا ال هللا لوسر هيلع لحد اًملف - ٍلخن يف

Oنبا َبّتَوَف « محم اذه فاص اي : تلاقف واي هلل هللا لوسر دايس أ تأرف ٤ مرم  

 .[؟ 778 2 ۱۳۰۰١ :ثيدحلا رظنا] . نيب هتک رت تول : اک هللا لوسر لاقف « داّيص

 لهس هيف قّدنخلا ٍرْفَح يف ٍتَوّصلا عفرو « ٍبرَكلا يف ْزَجّرلا باب-١0

 ةملَّس نع ديزي هيفو ايب يبنلا نع ٌسنأو
 : لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع ٌقاحسإ وبأ انّثَّدَح صّوحألا وبأ انثّدح ٌدَّدِسُم انثدح 5

 ناكر كارد تازلا راوي تع تارثلا رعي وهو قّدنخلا موي ةا هللا لوسر ٌتيأر»

 ٍ : هللا دبع زجر ٌزجتري وهو  ٍرعَّشلا ریثک الجر
 اد الو اهي اعا ايد ااا للا

 E EE O EE CE E اتنف

 ا( نیا کو اودازأ ا , اغا ے1 5 اذصعآلا نإ

 .[۲۸۳۷ « ۲۸۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «هتوص اهب عفري



VEY ريسلاو داهجلا باتک ٦ 

 ليْخلا ىلع ُتْيْثَي ال نَم باب 5

Toنع سيق نع ٌليعامسإ نع َسيردإ نبا اََندح ريت نب هللا دبع نب دمحم انثّدح -  

 .ههجو يف مست الٳ ينآر الو « ُتملسأ نم يك ئينلا ينجح ام : لاق هنع هللا يضر ٍريرَج

 .[1090 2 ۳۸۲۲ : يف هافرط_١۳۰۳ ثيدحلا]

 ّمهللا : لاقو هردص يف هديب َبرَضف « ليخلا ىلع ثبثأ ال ينأ هيلإ ت وكش دقلو» - ۳۳ل

 ۳٠۲١۰[. :ثيدحلا رظنا] . «ايدهَم ًايداه ةلَعجاو ُهَعَِعَن

 ١ هجو نع ّمّدلا اهيبأ نع ٍةأرملا لسغو ٍريصَحلا قارحإب حرجلا ِءاود باب ‹
 سرُتلا يف ءاملا لمحو

 ٍدعس نب لهس اولأس» :لاق مزاح وبأ انئَّدح ٌنايفس انت هللا دبع نب ولع انثّدح ۷
 سانلا َنم ٌدحأ يقب ام :لاقف ؟لكيللا لوسر حرُج يِووُد ءيش ّيأب : هنع للا يضر ّيدعاسلا
 « ههجَو نع مدلا لست - ةمطاف : : ينعي - - تناکو ءوسرُت يف ءاملاب ءيجي خلع ناك « ينم هب ملعأ

 .[۲۹۱۱ 03797 2757 :ثيدحلا رظنا] . زا هلا لوسر حرج هب يشح مث ٠ راف ج دخأو

 لاقو همامإ ئصع نم ةبوقعو < برحلا يف ِفالتخالاو عّزانتلا ّنم ُةركُي ام باب - 14

 .ٌبرحلا :ينعي [45 :لافنألا] 4گر بهدف وعر الو : لجو َّنع هللا
 برحلا :حيرلا :ةداتق لاق

 َّنأ» دج نع ِهيبأ نع درب يبأ نب ديعس نع ةبعش نع عيکَو انَنّدح اىبحي انثّدح - ل

 اعواطتو « ارت الو ارّشَبو « ارّسعُت الو ارّسَي : لاق نمّيلا ىلإ ىسوم ابأو ًاذاعُم تعب ةي ئبنلا
 ۲۲٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «افلّتخت الو

 نی ءازبلا ةعمش : لاق قاشا وبأ اند ريه انتدح ٍدلاخ نب ومع انثّدح - ۳.۳4
 َنيسمخخ اوناكو - ٍدْخأ موي ٍةلاّجرلا ىلع ءال ئوبلا َلَعَج :لاق ُتّدحُي امهنع هللا يضر بزاع

 شرا د الف ُديَّطلا انفطخت انومّتيأر نإ : لاقف ٍريبَج نب هللا دبع - اجر

 : لاق . .مهومڙهف ٠ . مكيلإ لسرأ ىتح اوحربت الف مهانأطوأو موقلا انمَرَ انومثيأر نإو « مكيلإ
 لاق + نها كاعفار. © نينؤسأوب لا تدي دق نؤديعي اعلا تيار هاو ااف

 نب هللا دبع لاقف .نورظّتنت امف مكُباحصأ َرهظ « ةمينغلا موق يأ ةمينَعلا : ريبِج نبا ُباحصأ

 اّملف ةمينغلا نم َّنَبيصنلف سانلا َنّيِتأتل هللاو :اولاق ؟ي هللا لوسر مكل لاق ام متيسّنأ : ريج
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 َقبَي ملف « مهارخأ يف لوسرلا مُهوعْذَي ذإ كاذف « َنيمزهنُم اولبقأف « مهُهوجُو ثفرص مهوتأ
 نم باصأ ةباحصأو ةي ئبنلا ناكو « نيعبس انم اوباصأف « الجر ٌرشع ئتثا ريغ ةا يبنلا عم

 موقلا يفأ : َنايفس وبأ لاقف « ًاليتق َنيعبسو ًاريسأ َنيعبس :ةئمو َنيعبرأ ردَب موي َنيكرشملا .
 ثالث ؟ةفاحق يبأ نبا موقلا يفأ : لاق مث .ُهوُبْيِجُي نأ ةا خئبنلا مهاهنف .ٍتارم ثالث ؟ٌدمحم

 ءالؤه اَمأ : لاف تا ىلإ عجر عت يارب ثالث الحلا نبا مولا فا :لاق مث . ٍتارم

 ٌءايحأل َتْدَدع نيذلا نإ « هللا ودع اي هللاو َتبَّذدك :لاقف ُهَسِفن ٌرمع كلم امف .اولتق دقف

 يف َنودجّتس مكنإ .لاجس ٌبرحلاو « رد مويب ٌموي :لاق . كوسي ام كل يقب دقو « مهّلك

 الأ :هلك يبنلا لاق . لبه لعأ « ْلَبْه لغأ :ٌزجتري ذخأ مث . ينوُسَن ملو اهب رُمآ مل َةلْثُم موقلا
 ىّرْعلا انل نإ :لاق .ٌلجأو 'ىلعأ هللا :اولوق :لاق ؟لوقن ام هللا لوسر اي :اولاق ؟هّنوبيجت

 : لاق ؟لوقن ام ! هللا لوسر اي اولاق :لاق ؟هتوبيجت الأ .:ةكي ئبنلا لاقف . مكل ىَّزَعالو
 .[40317 « 40519. 5047 . "947 :يف هفارطأ_ ٠84" ثيدحلا] . مكل ىلوَم الو انالوم هللا : اولوق

 ليللاب اوعزف اذإ باب 6

 » :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٍتباث نع ٌدامَح انّئّدح ٍديعس نب ةبيتق انئّدح - ۳۰ 5

 تلا فا عزف دقو : لاق . سانلا عجشأو « سانلا َةَوْجَأو « سانلا َنسحأ ل هللا لوسر

 ا ع مری ت یا یر لع ا فاع : لاق .ًاتوص اوعمس . اليل

 .(سرفلا : ىنعي ي .ًارجَب ةتذجو : لكك هللا لوسر لاق مث . اوعارت مل «اوعارت مل : لاقف

 EAA T°A TAY «YAT «o TATY « YAOVY o YAY ° » ۲۹۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 سانلا ٌعِمسُي ىتح .هاحابص اي :هتوص ىلعأب ىدانف ّوُدعلا ىأر نم باب.

٠ Aلاق ُةربخأ هنأ ةملس نع ٍديِبُع يبأ ْنب ديزي انربخأ ميهاربإ نب ب ئکملا انثدح - : 

 نب ِنمحرلا ٍدبعل ٌمالغ ينيقل ةباغلا ةنيثب تنك اذإ ىتح . ةباغلا وحن ًابهاذ ةنيدملا نم ثجرخ»

 :لاق ؟اهڌخأ َنَم :تلق . يب جيبنلا حاقل تّدِخَأ :لاق ؟كب ام . كَحيو :ُتلق .ٍفوع

 « هاحابص اي « هاحابص اي : اهيّتبآل نيب ام ٌتعمسأ ٍتاخّرص ثالث ٌتخّرصف .ةرازفو ٌنافَطَع

 موي مويلاو « عّوْكألا نبا انأ :لوقأو مهيمرأ ٌتلعجف « اهوذخأ دقو مهاقلأ ىَّبح ٌتعفدنا مث
 « هللا لوسر اي :ُتلقف ب ئبنلا ينّيقلف « ُتلَبقأف « اوبرشي نأ لبق مهنم اهّتذقنتساف « عّضْولا
 عّوكألا نب اي :لاقف . مهرثإ يف ْثَعِباف « مهّيقس اوبرشي نأ مهُتلجعأ ينإو ٠ شاطي َموقلا نإ
 :EON ق ٠٠٤١ ثيدحلا] . ؟مهموق يف نوری موقلا نإ ؛ خجساف تكلم
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 عّوكألا نبا انأو اهذُخ :ٌةملَس لاقو .نالف نبا انأو اهذُخ :لاق نم باب ۷

ef0 لاق قاحسإ ي نع لاربع ةيعاقادو  

 اي هلل ! لوسو ام : : عمسأ انأو ٌءاربلا لاق ؟نينخ موي متيْلوأ + ةراهع انآ اك :لاقف

 ا اًملف « هتلغب ٍنانعب ًاذخآ ثراحلا ْنِب نايس وبأ ناك « ذئّموي

 ٌدشأ ذئّموي سانلا ّنم َيِئُر امف :لاق .بِلّطملا دبع نبا انأ ٠ بذك ال ةي خربنلا انآ :لوقي

 .[۲۹۳۰ ۰۲۸۷۲ 278515 :ثيدحلا رظنا] . ؟هنم

 لّجر مكُح ىلع ؤدعلا َلّرن اذإ باب
"rEنبا وه ًةمامأ يبأ نع ميهاربإ نب دعس نع ُةبعُش انئَدح بر نب ٌناميلس انثّدح  

 مكح ىلع ةظيرَق نب ْتَلَزن املا :لاق هنع هللا يضر ٌَيردُخلا ٍديعس يبأ نع فيتح نب ٍلهس
 لاق اند اًملف « رامح ىلع َءاجف - هنم ًابيرق ناكو - ل هللا لوسر تعب ذاعُم نبا وه دعس

 ءالؤه لإ ا رل هللا لوسر ىلإ َسلجف ءاجف « مكدّيس ىلإ اوموق : ةي هللا لوسر
 دقل :لاق .ُةّيمّذلا 'ئبسُت نأو « ٌةلتاقملا َلَمَقُت نأ مكحأ ينإف :لاق .َكمكُح ىلع اولن

 .[1737 « ۳۸۰٤ « ٤۱۲۱ : يف هفارطأ_٠ 49 ثيدحلا] .«كِلَملا مكب مهيف تمكح

 ربّصلا ٍلتقو , ٍريسألا لتق باب. 89

 هللا يضر كلام نب سنا نع باهش ِنبا نع كلام ي ىنثّدح : لاق ليعامسإ انثدح _ ۰ ٤

 يان لاقف جر َءاج هعّرن اًملف < « رفْغملا هسأر ىلعو حتفلا ماع لخد كهللا لوسر نأ هنع

 .[18145 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «هولثقا : لاقف < ةبعكلا راتسأب ٌقَلعتُم ٍلطَح

 , ْنِسأتْسَي مل نمو ؟لُجرلا ٌُرِسأَتسي له باب
 AG د

A لا ا ا E 

 ِتباث نب مصاع مهيلع َرمأو « ًانيَع ةيرّس طهر ةرشَع ال هللا لوسر تعب 9 : لاق هنع هلا يضر

 نيب وهو  ةَأَدَهلاب اوناك اذإ ىّبح « اوقلطناف - باطخلا ِنب ٌرمع ِنب مصاع دج - ّيراصنألا

 ٍلجر يتئم نم ًابيرق مهل اورفتف « َنايحَل ونب : مهل لاقي ليذُه نم يحل اوركذ  ةكمو َناَفْسُع

7 E اولاقف « ةنيدملا نم ٌةودّوَت رمت مهلكأم اودَّجو ىتح مُهَرانآ اوّصتقاف « مار مهلك 

 ٌموقلا مهب طاحأو « ٍدَقْدَف ىلإ اوؤجل ةباحصأو صاع مهآر اًملف « مهراثآ اوّصتقاف « برشي .
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 لاقف .ًادَّحأ مكنم لتقن الو قاثيملاو ٌدِهَعلا مكلو « مكيديأب انوطعأو اولزنا : مهل اولاقف

 ب ا رجا مهلا راک مذ و 0 ولا وقاانأ اكل. يرش ريما تيان نب ضاع

 ميم ND A E لزب EE لئتلاب مهومرف

 مهّيسق ٌراتوأ اوقلطأ مهنم اونكمتسا اًملف « رخآ لجرو ةَنْيَد نباو ٌيراصنألا ٌبيبخ

 ءالوه يف يل َّنِإ < لا « ردغلا ُلَّوُأ اذه :تلاثلا لجرلا لاقف < مهوقثوأف

 بيَبُحِب اوقلطناف « ٌةولتقف « اىبأف مهبكصي د نأ 'ىلع ٌةوجلاعو ٌةورَّجو  اىلتقلا ٌديِرُي  ةوسأل

 نب لفون نب رماع نب ثراحلا ونب اب عاتب « ٍردب ةعيقر دعب ةكمب امهوعاب ىح ني نباو

 ًاريسأ مهّدنع ٌبيِبُح َتبَلف « رد موي رماع َنب ٿراحلا لتق وه ٌبيبُخ ناكو « ٍفانَم دبع

 "سوم اه ناحتسا ارعا ن E تيدا ضاع نيزك ع نرسات

 هذخف ىلع ُهَسِلَجُم ُهتذَجوف : تلاق « ُهاتأ ىتح ٌةلفاغ انأو يل ًانبا ذخأف « ُهنَراعأف اهب جتسي

 تنك ام ؟هّلُقأ نأ ّنيشخت : لاقف « يهجَو يف ٌبَبُخ اهفّرع ةعْزف تعزف « هديب ئسوملاو
 ٍفطَق نم ُلكأي موي ةتذجو دقل لاو « بيبُح نم ًاريخ طق اريسآ ثيأر ام واو . كلذ ٌلعفأل
 كرر حر ال الا .ٍرَمث نم ةكمب امو ٍديدحلا يف قثومل هنإو ودي يف بع

 مث .نيتعكر عكرأ ينوُرَذ :ٌبيَِبْح مهل لاق ّلجلا يف ةولّتقيل مرحلا ّنم اوجّرخ اًملف .ًابيبخ
 :ًادّدع مهِصحأ مهللا « اهلوطل عرج يب امذأ اوُنظَت نأ الول :لاق

 يسعغرصَم طل ناك قش يأ ىلع ا لقا لوي فلا قو

 عَّرمُم ولش ٍلاصوأ ىلع ُكِراِبُي انفي نإو «وإلا تاذ ىف كفو

 تاجتساف . ًاربّص لق ملسُم ٍءىرما لكل نیتعكْرلا نس وه بيب ًناكف «ثراحلا نبا ُهلتَقَف

 ثمان عبو ء اوبيِصأ امو مهربخ ُهباحصأ كي ئربنلا ربخأف « بيِصُأ موي ٍتباث نب مصاعل للا

 نم الجر تق دق ناكو « فرعُي ةنم ٍءيشب اوتيل لق هنأ اونّدُح َنيح مصاع ىلإ ي شيّرق رافك نم

 اوردقي ملف < « مهلوسر نم ُهثَمحف « رل َنم للا ٌلثم مصاع ىلع تف « رد موي مهئامظُع

 .[94075 « 1085 2 ۳۹۸۹ : يف هفارطأ_؟١ 40 ثيدحلا] . «ًائيش همحل نم اوعطّقي نأ ىلع

 يي يبنلا نع ئسوم يبأ نع هيف ٍريسألا كاكف باب_- ١

 ئسوم يبأ نع لئاو يبأ نع ٍروصنم نع ٌديرَج انئَدح ٍديعس نب ُةبَتق انئدح - 5
 « مئاجلا اومعطأو - ا : ينعي - يناعلا اوگف» : ل هللا لوسر لاق :لاق ُهنع هللا يضر

 .[۷۱۷۳ ٥٦٤۹٩ . ۵۳۷۳ « 20/4 : يف هفارطأ 7١45 ثيدحلا] .«ضيرملا اودوعو
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 ةفيحُج يبأ نع مهّنّدح ًارماع َّنأ ٌفَرطُم انثّدح ُديَهُز انثّدح سنوي نب دمحأ انثّدح_١ 0
 ؟هللا باتك يف ام الإ يحّولا َنم ٌءيش مكدنع له : هنع هللا يضر يلعل ُتلق» : لاق هنع هللا يضر

 يف امو « نآرقلا يف ًالجر هللا هيِطعُي ًامهف الإ هُملعأ ام ًةمّسنلا ًاَرَبو ةيحلا قلف يذلاو ال :لاق

 ملسم لتي ال نأو «ريسألا كاكفو « ّلقعلا : لاق ةفيحصلا يف امو : تلق . ةفيحصلا هذه

 .[۱۸۷۰ ۱۱١ :ثيدحلا رظنا] . «رفاكب

 0 ءادف باب ۲

 ارامل ناس نأ الا قرا يذلا يقدح: " :لاق باهش نیا نم بق

 َنوعدت ال :لاقف .هعادف سابع انيخأ نال كرف نَا فلا لوسر اي : اولاقف ةا هللا لوسر

 ۲٠۳۷[. :ثيدحلا رظنا] . « ًامهرد اهنم

 لَك يبنلا نإ» : لاق سنأ نع بيَهص نب زيزعلا بع نع َنامُهَط نب ميهاربإ لاقو_ 4
 « يسفن ُتيَداف يّنإف ٠ ينطعأ هللا لوسر اي :لاقف ُساَبعلا ٌءءاجف « نيرحجلا ّنم ٍلامب يأ
 ٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . (هبوث يف ٌهاطعأف .ذخ :لاقف . ًاليقع ثيدافو

 نع ٍريَبُج نب ٍدمحم نع ٌيرهزلا نعُرَمَْم انربخأ ٍقاّررلا دبع انثّدح ٌدومحم انئّدح_ ملوي

 . «روُّلاب برغملا يف أرقي ل و يبنلا ثعمساا : لاق ٍردَب ىراسُأ يف ءاج ناكو _ هيبأ

 ۷٦١[. : ثيدحلا رظنا]

 ٍنامأ ريغب مالسإلا َراد لحد اذإ ّيبرحلا باب ١٠

 ٥° لاق هيبأ نع عوكألا نب ةملس نب سايإ نع سيَمعلا وبأ انثدح مَعَ وبأ انثذدح ل :

 لتفنا مث « ثدحتي هباحصأ دنع َّنسلجف - ٍرفس يف وهو - - َنيكرشملا نم نع لكي يبنلا ئت أ ١

 .ةهتلَس ةلفتف لتقف « هولتقاو ةوبلطا : لَك ئبنلا لاقف

 نوُقَرَتسُي الو ةمذلا ٍلهأ نع ُلَئاقُي باب- 4

‘oYنع ِنوميَم نب ورمَع نع نيّصح نع ةناوَع وبأ انثدح َليعامسإ نب ئىسوم انثّدح_  

 لتاقُي :نأو ٠ مهيهعب مهل یر ن هلكت هلوسر ةمذو هللا ةمذب هيصوأو» : لاق هنع هللا يضرّرمُع

 .[1587 :ثيدحلا رظنا] ٠ .«مهتقاط الإ اوفّلكُي الو « مهئارو نم
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 دق ولا زئاوَج باب ٥

 مهُتلَماعمو ؟ةمذلا لهأ ىلإ ٌعَفْسَتسُي له باب ١75

Yorنع ٍرِيِبُج نب ٍديعس نع ٍلّوخألا َناميلس نع ةَنيبُع نبا انئّدح ةصيبق انثدح-  

 َبْضَح ىتح ىكب مث .سيمخلا موي امو سيمخلا ٌموي» : لاق هنأ امهنع ُهللا يضر سابع نبا
 ْبْتكأ باتكب ينوتث :لاقف.سيمخلا موي ةعّجو كيلا لوسرب ٌذتشا : :لاقف « ءابضحلا ُهْعِمَ

 رجه :اولاقف . عزانت يبن دنع يغب الو , اوعّرانتف .ًادبأ ُهَدعب 2 نل ًاباتك مكل

 07 . هيلإ ىينوعدت امم يخ هيف انأ يذلاف « ينوعد : لاق . ةي هللا لوسر

 ؛ مهّزجأ تنك ام وتجنب دولا اوزيجأو « برعلا ةريزج نم َنيكرشملا اوجرخأ :ثالثب

 برعلا ةريزج نع نمحرلا دبع َنب ةريغملا ثلأس :؛ ٍدمحم نب ٌبوقعي لاقو . «ةثلاثلا تيسنو

 ١١١[. :ثيدحلا رظنا] . ةماهت لوأ َجْوَعلاو : توقعي لاقو . نميلاو ةماميلاو ٌةنيدملاو ةكم : لاقف

 دوفؤلل لّمّجَّتلا باب ۷

 هللا دبع نب ملاس نع ٍباهش نبا ِنع ٍليَقُع نع ثيللا انثدح ريكب نب ' یحی انثدح- ٤

 اهب 'ىتأف « ٍقوسلا يف غابت قربتسإ ةلخ ٌرمع َدَجَو» :لاق امهنع هللا يضر ّرمع نبا نأ

 لاقف .دفّولاو ديعلل اهب لّمجتف ةلحلا هذه عتبا هللا لوسر اي :لاقف ةي هلا لوسر

 EEG E رفا لوسر

yTقال ال نم هذه کای امنإ وأ « هل َقالَح ال ن  

 . «كتجاح َضعب اهب ُبيصُت وأ « اهُعيبت :لاقف . هذهب َيلإ تلسرأ مث « هل

 :ثيدحلا رظنا] 2885 ۹٤۸ ۰ ۲۱۰٤ «۰۲۱۹۲ ۲٣۱۹[.

 ؟ّيبَصلا ىلع مالسإلا ضّرعُي فيك باب ۸

 نب ملاس ي ينربخأ ّيرهْرلا نع ْرِمْعَم انربخأ ماشه انثدح ٍدمحم ْنِب هللا دبع انثّدح - 0000

 كَ ئبنلا باحصأ نم طهر يف قّلَطنا رمع نأ» هربخأ هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع للا دبع

 ذئموي براق دقو لام ينب مطأ دنع ٍناملخلا مم بعلي هَدجو ىّتح ِداَيّص نبا لبق لي ئيبنلا عم

 دهشتا : لك يتلا لاق هث « هديب ُهَرهظ كي ئيبنلا برص ىّتح ٍءيشب رُعَشي ملف «٠ ملتحي ذايص نبا

 دايص نبا لاقف .نييمألا ٌلوسر َكنأ ٌدهشأ :لاقف دايص نبا هيلإ رظنف ؟ِكك هللا لوسر نك
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 اذام : ةا ئبنلا لاق .هلسْرو هللاب ُتنَمآ : كي ئبنلا هل لاق ؟هللا لوسر ينأ ٌدهشتأ : ةا يبنلل

 لاق .ٌرمألا كيلع طلح :ال يلا لاق «٠ بذاكو ٌقداص ينيتأي :دايص نبا لاق ؟ائرت

 هلق + ابغا : لكك ئبنلا لاق . ٌحَّذلا وه : دايص نبا لاق .ًائيِبَح كل ُتْأَبَح دق ينإ : لكك ئيبنلا

 نلف ُهْنَكَي نإ : لَك خيبنلا لاق . N O :ٌرمع لاق . كرذق ودعت

 .[ ١364 : ثيدحلا رظنا] . «هلتق يف كل ريح الف وه ْنكي مل نإو « هيلع طَلَسُت

 « ِايَص نبا هيف يذلا لخنلا ٍنايِنأَي بعك نب عيبَأو لإ ئبنلا قلطنا : رمع نبا لاق” 5

 ًائيش دايص نبا نم عمسي نأ ليَ وهو ٍلخنلا ع وذجب يقي ةا ئبنلا قفط لخنلا لخد اذإ ىّتح

 زال يبنلا داّيص ٌمأ تأرف « ةزمَر اهيف هل ةفيطق ٠ يل نقارن ىلع طم ةايص ناور ارب نأ لبق

 لاقف « دايص ْنبا َراثف_ هّمسا وهو  فاص ْيأ :دايص نبال تلاقف « لخنلا عوذجب يقي وهو

 ٣٣٣۳٣۳[. . ۲۹۳۸ ل ۱۳٣١ : ثيدحلا رظنا] . نيني هکر رتول : : الب خيبنلا

 وه امب ولا ىلع ىنثأف سانلا يف الإ عينا اق مث :» مع نبا لاق :جلاس لاقو - ۷

 حرن ُهَرذنأ دقل :هموق ُهَرذنأ دق الإ ئين نم امو « هومكُرِذنَأ ينإ :لاقف لاّجدلا ٌركذ مث « هلهأ

 َسيل هللا َّنأو « روغأ هنأ َنوملعت :هموقل يبن ُهَلُقَي مل ًالوق هيف مكل ٌلوقأس نكلو « هّموق
 VEA]. الا »¥111 ¢ 11/0 4407 ۳٤۳۹ ‹ ۳۳۳۷ : يف هفارطأ 7 ١ 59/ ثيدحلا] . «روعأب

 ةريره يبأ نع ٌيِرُّبقَملا هلاق .اومّلْسَت اوملسأ :دوهيلل يَ ٌّيبنلا لوق باب 4

 مهل يهف َنوضّرأو لام مهلو برحلا راد يف موق َملسأ اذإ باب- ٠

 ١ نع ٍنيسُح نب يلع نع ٌيرهُزلا نع ٌرمْعَم انربخأ وللا ذيع انربخأ ٌدومحم انئّدح - "6
eيف - ًادغ لزنت َّنيأ هللا لوسر اي ٌتلق»  

 ٍبّصحملا ةنانك ينب فيخب ًادغ َنولزان نحن : لاق مث ؟آل زن ليقع انل رت لهو : لاقت

Eلأ تان يع تر اج هک يبا لو  

aR[1584 : ثيدحلا رظنا] . يداولا : ٌففيَحلاو : ٌيرِهُّزلا لاق . . 

 نب ٌرمع َّنأ١ هيبأ نع ملسأ نب ديز نع كلام ينثّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح - ۹
 كحانَج ْمُمضا ميته اي :لاقف ىمحلا ىلع ايه ىعُدُي هل ىلوم لمعتسا هنع للا يضر باطخلا

 ٍةميرَّصلا بر لخدأو . ةباجتسُم مولظملا ةوعد كإف نيملسملا ةوعَد ناو « َنيملسملا ٍنع

 ىلإ اعجرَي امهتيشام كلت نإ امهنإف « َناَفَع نبا م مَعَ ٍفوع نبا ۾ معنو يايإو < ٍةميتغلا برو

 َريمأ اي :لوقيف هينبب ينيتأي امهتيشام كلھت نإ ٍةمِينْعلا برو ةميرصلا ٌبر َّنِإو < عرزو لخت

f 
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 مهنإ لا مياو ٠ قرّولاو به ّذلا نم يلع ُرَم ُرَسيأ الكلاو ٌءاملاف ؟َكَلابأ ال انأ مهکراتفأ :ةيتعؤملا

 . مالسإلا يف اهيلع اوملسأو ةيلهاجلا يف اهيلع اولتاقف < مهذالبل اهنإ ؛ مهتملظ دق ينأ نوري

 . «ًاربش مهدالب نم مهيلع ٌتيِمَح ام هللا ليبس يف هيلع لمحأ يذلا لام االول هديب يسفن يذلاو

 َسانلا مامإلا ةباتك باب- ١

 ةفيذح نع ٍلئاو يبأ نع شمعألا نع ٌنايفس انتدح َفّسوي نب دمحم انثدح ۳۰

 ًافلأ هل انبتكف . سانلا ّنم مالسإلاب ظَملت نَم يل اوبتكا : يو ئبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر

 لجرلا نإ ىح انيلثبا انشيأر دقلف ؟ةئمّسمخو فلآ نحنو فاخن : :انلقف « لجر ةئمسمخو

 .«ةئمّسمخ مهانّدَجَوف١ شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انثّدح «فئاخ وهو هّدحو يَّلِصُيل

 . «ةئمعبس ىلإ ةئمتس نيب ام» ةيواعُم وبأ لاق

 E ME as ميكأ

 0 31 CAY : E ل 27 ةّجاح يتأرماو ءاذكواذك ةوزغ

 رجافلا لجّرلاب َنيّدلا ُديْؤُي هللا َّنإ باب ۲

 َناليغ نب دومحم ينثّدحو . .ح . ّيرهْرلا نع ٌبيعش انربخأ ِناميلا وبأ انثّدح ۳

 : لاق هنع هللا يضرّريره يبأ نع بّيسملا نبا نع ّيرهْرلا نع ْرمعَم انربخأ قاّزرلا دبع انَثّدح

 َرْضَح اًملف .رانلا لهأ نم اذه : مالسإلا يعدي ندم لجبرل ناه هللا لوس نان

 لهأ نم هنإ تلق يذلا « هللا لوسر اي : ليقف . ٌةحارج ُهْثَباصأف ًاديدش ًالاتق لجرلا لتاق لاتقلا

 ضعب داكف :لاق .رانلا ىلإ : ال5 ئيبنلا لاقف « تام دقو ًاديدش ًالاتق مويلا لتاق هنإف رانلا
 ناك اًملف . ًاديدش ًاحارج هب ّنكلو « ْتْعَي مل هنإ َليق ذإ كلذ ىلع مه امنيبف . َباتري نأ سانلا

 ينأ دهشأ « ُربكأ هللا : لاقف َكلذب لكي عيبنلا ريخأف « هّسفن لتقف حارجلا ىلع زبصي مل ٍليللا نم

 هللا دو ةه نفت هز الإ نجلا ُلَخْدَي ال ةنِإ : سانلا يف ىّدانف الالب َرمأ مث .ةلوسرو وللا دبع

 .[13051 4704. ٤۲۰۳ : يف هفارطأ 7077 ثيدحلا] . «رجافلا لجرلاب َنيدلا اذه ٌدّيَوُيِل

 ٌقدعلا قاخ اذإ ٍةرمإ ريغ نم برحلا يف َرّمأت نم باب ١8

 نع ٍلاله نب ٍديمُح نع َبوُيَأ نع هيلع نبا انئّدح ميهاربإ ن نب توقعي انثدح_ ۴۳

 مث « يصف دز ةيارلا َدَخأ : :لاقف ا هللا لوسر بطَخ» : :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 نع ديلّولا نب , ُدلاخ اهّدخأ مث « بيصأف ًةحاوَر نب هللا دبع اهّدخأ مث « بيصأف ڙفعج اهّدخأ
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 هينيع ل و :لاقو . . اندنع مهنأ - مهّرسي ام :لاق وأ - ينوُسَي امو « هيلع هللا حتفف ةرمإ ريغ

 .[۲۷۹۸ ۰ ۱۲۲٩ : ثيدحلا رظنا] .«نافرذتل

 دَدَملاب نوعلا باب- ٤

 ةداتق نع ٍديعس نع َفّسوي نب لهسو يدع يبأ ُنبا اند راش نب دمحم انثّدح - ٤

 مهنأ اومعّرف نايحل ونبو ةّيَّصعو ناوكذو لعر هاتأ يي يبنلا َنأ» هنع هللا يضر سنا نع

 انك : E ل ل ل

 اورد ةّنوعَم رئ اوغلب ىتح مهب اوقلطناف . ادوات و رام لاب دوب 3 َءاَرَقلا ْمِهيِمَسن

 مهنأ سن انئّدحو : هدا لا نايحل ينبو َناوكذو ٍلْعِر ىلع وعديًارهش تقف . ممولقو مهب

 كلذ عفر مث . اناضرأو انع عضرف «٠ انّير انيقل دق انأب « انّموق ان اغلب الآ : ًانآرق مهب اورق
 .[ 181١5 تم ١۱۰۰۳۰۱۰۰۲ ۱١۱۳۰١ ۱۰۰۱ :ثيدحلا رظنا] . (ٌذعَب

 ًاثالث مهِتصْرَع ىلع َماقأف « ٌوُدَعلا بلع نم باب 6

 : لاق ةداتق نع ٌديعس انَنّدح ةدابُع نب حور اننَّدح ميحّرلا دبع نب ٌدمحم انثّدح -6
ESموق ىلع َرِهَظ اذإ ناك هنأ لي ئبنلا نع  

 نع سنأ نع ةداتن نع دعم انكدحا اعا دعو داعش هبات .«لايل ثالث ةصْرَعلاب ماقأ

 ۳۹۷٩[. : يف هفرط_٠ ١75 ثيدحلا] . يک ءربنلا نع ةحلط ىبأ

 هِرفَّسو ِهوُرغ يف ةمينغلا ٌّمسق نَم باب- 187

 ريعبب مدغلا نم ةرشع َلدَعف « ًالبإو مَع انبصأف ةفيِلُحلا يذب كي عيبنلا عم انك : عفار لاقو

 ايب ئيبنلا رَمتعا» : لاق «ةربخأ ًاسنأَّنأ ةداتق نع ٌمامه انئّدح دلاخ نب ٌةبدُه انئّدح - -

 .[ « ۱۷۷۹ + ۱۷۷۸ :ثيدحلا رظنا] . (نينخ مئانغ مسق ٌثيح ةنارعجلا نم

 ٌملسملا ُهَّدِحَو مث ملسملا لام نوكرشملا منغ اذإ باب ۷

 َبهَذ١ لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع هللا ٌديِبُع انثَدح : ريم نبا لاقو ۷ ٠-
 هل بع قَبأو . ةي هللا لوسر نمز يف هيلع ٌَدْرف ّنوملسملا هيلع َرهظف « ٌؤُدعلا ٌهَدخأف هل ٌسرف

 . يك يبلا دعب ِديِلَولا نب ٌدلاخ هيلع ُهَدَرف دوملسملا مهيلع ٌرهظف « موؤلاب قحلف
 .[۳۰۹۹ 2 ۳۰۹۸ : يف هافرط ۳۰۹۷ ثيدحلا]

 قيال اذيع نأ قا ی ا لایا یک عا نكي اترا ی دمحم ا
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 ٌرمع نبال ًاسرف نأو . هللا دبع ىلع ِهَّدَّرف ديلولا ْنِب , دلاخ هيلع َرهظف < « موڙلاب قجلف َقَبأ رمع

 : هللا دبع ىلع ُهوُدَرف هيلع َرهظف « مورلاب قلف راع

 . بره : يآ « شحّوٌرامح وهو < لا قم یم : راع : هللا دبع وبأ لاق

 ٠٠٦۷[. : ثيدحلا رظنا]

 10 ا ل ل

 مڪر لأ فخ »ل :لجو نع هللا لوقو ةناطّرلاو ةيسرافلاب ملكت نم باب
 [؛ :ميهاربإ] ایات لإ ٍلوسَر نِماَنْلَسرَأ امو  :لاقو [۲۲ :مورلا] کیلو

 انربخأ نايفس يبأ نب ةلظنح انتبخأ مصاع وبأ انثدح يلع نب وُرمع انثدح _ ٣۰

LC US ME US a 

 « قدنخلا َلهأ اي :لاقف ةي ئوبنلا حاصف .رفّتو تنأ لاعتف ريعش نم ًاعاص ثنحطو انل ةميهب
 41١1 ١ ٤٠١۲[. :يف هافرط ۳۰۷۰ ثيذحلا] . ؟مكب اله حف « ًارْؤُس عَتص دق ًارباج نإ ٠

 ٍتنب ٍدلاخمأ نع هببأ نع ٍديعس نب دلاخ نع وللا بع انربخأ ىس وه ني ناك ايدج 01
 : لكي مل هللا لوسر لاق « ٌرفصأ ٌصيمق يلعو يبأ عم كيلا لوسر ُثييتأ» : تلاق ٍديعس نب دلاخ

 ينَرَبَرف « هولا متاخب ُبَعلأ ُتبهذف : تلاق . ةنسح : ةيشبحلاب يهو : هللا دبع لاق .ُهّنس هس

 ‹ يقلخأو يلبأ مث « يقلخأو يلبأ : ةي هللا لوسر لاق مث « اهْعَد : ةي هللا لوسر لاق . يبأ
 .«ركذ ىتح تّيقبف : هللا دبع لاق . يقلخأو يلبأ مث

 ۔[۹۹۳٥ ٥۸۲۳ , ٥۸٤٥ , "81/4 : يف هفارطأ- ۳۰۷۱ ثيدحلا]

VYةريره يبأ نع دايز نب ٍدمحم نع ٌةبعش انثدح ٌرَدْنُع انثدح ٍراَشب نب ٌدمحم انثّدح  

 ال ئبنلا هل لاقف « هيف يف اهّلعجف ةقدصلا رمت نم ًةرمت ٌدخأ عولع ّنب َنسحلا َّنأ» هنع هللا يضر
 سڪ ر

 .[1491 01486 :ثيدحلا رظنا] ؟«ةقّدصلا ٌلكأن ال اأ ٌفرعت امأ « خك ٠ خك : ةيسرافلاب

 [ 1١1١ :نارمع لآ] 4َّلَعاَمِب ِتْأَي لع نمو ل : لجو رع هللا لوقو« , ٍلولُقلا باب 8 هر رس مر

 ئتكدح لاق ةعرر وبأ يثدح :لاق ای بأ نع 'ويحي انّثّدح دّدسم انثدخ. ۳
 :لاق « هّرمأ َمّظعو ٌهمّظعف َلولْعلا ٌركذف ةي ئيبنلا انيف ماق» :لاق هنع هللا يضر ةريره وبأ



 Vo ريسلاو داهجلا باتك- 5

 : لوقأف «ىنغأ هللا ل وسر اي :لوقي « ةمَحْمَح هل سّرف هتيقر ىلع ةمايقلا موي مكدحأ َنيفلأ ال

 : لوقأف «ينّئغأ هللا لوسر اي :لوقي ٌءاَغُر هل ريعب هتبقر ىلعو . كّتْفلبأ دق .٠ اعيش كل ُكِلمأ ال
 :لوقأف « ينثغأ هللا لوسر اي :لوقيف تماص هتبقر ىلعو .كتغلبأ دق « ًائيش كل كلمأ ال

 «٠ ينثغأ هللا لوسر اي :لوقيف « ٌقِفخت عاقر هتبقر ىلع وأ .كتغلبأ دق « ًائيش كل ُكلمأ ال

 . «ةمَحمَح هل ٌسرفا َنايَح يبأ نع ُبوُيأ لاقو .«كتغلبأ دق ًائيش كل ُكِلمأ ال :لوقأف

 ثيدحلا رظنا] : ۱٤۰۲ « ۲۳۷۸[. ٠

 هلي يبنلا نع ورمع ُنِب هللا دبع ْرُكْذَي ملو لولُغلا نم ٍليلقلا باب - ۱۹۰

 ٌعصأ اذهو « هعاتَم ّقّوح هلا

 نع ٍدَعَجلا يبأ ِنب ملاس نع ورمع نع ٌنايفس انَثّدح هللا دبع نب مولع انثدح _ ٤

 لاقف « تامف « ةركرك هل لاقي ٌلجر للي ينلا ٍلَقَث ىلع ناك :لاق ورمع نب هللا دبع

 . 'اهّلَغ دق ٌةَءابع اودّجّوف هيلإ ٌنورظني اوبَهذف « رانلا يف وه : لك هللا لوسر

 .اذك طوبضم وهو . فاكلا حتفب ينعي . ةرّكْرَك : مالس نبا لاق :هللا دبع وبأ لاق

 مناغَملا يف منغلاو ٍلبإلا حبذ نم ُهَركُي ام باب ١

 نب ةيابَ نع قورس نب ديعس نع ةناوَع وبأ انثدح ليعامسإ نب سوم انئّدح ب نسي

 ًالبإ انبصأو ‹ عوج سانلا باصاف ةفيلحلا يذب كي يبنلا حم انك» : لاق عفار ِءَدج نع ةعافر

 ةا زو م : قودقلا ارق ارل سانلا ِتايَرخأ يف ال عيبنلا ناكو - ًامنغو

 ولطف ةر لح ماوقلا قز ب اهم دف نيمو تقلا ّنم ًةرَّشع لَدعف « سَ مث
 « شحّولا ٍدباوأك ٌدباوأ اهل ٌمئاهبلا هذه : لاقف « هللا ةَّسَبحف ةَسحف مهب لجر هيلإ یوهاف « مهايغأف

 ‹ ًادغ ٌردغلا 'ىقلن نأ فاخن وأ - وجرت اَنِإ :يَدَج لاقف . اذكهوب اوعتصاف مكيلع دن امف

 يلا « لكف هيلع وللا مسا ردو « ملا رهن ام : لاقف ؟ِبَصَقلاب ُحَبدتفأ ؛ىدُم انعم سیلو

 .«ةّشبحلا ىَدُمف دْفّظلا امأو « مظَعف سلا امأ : كلذ نع مكُتَّدحأسو . رفظلاو سلا

 ثيدحلا رظنا] : ۲٤۸۸ « ۲٠۰۷[.

 حوتفلا يف ٍةراشبلا باب 5
 لاق :لاق سيق ينثدح :لاق ٌليعامسإ اَنثَدح یحی انثّدح تملا نب دمحم انثدح- ۳۰۷٦

 ناکو ؟ةصلخملا يف نم يشير الا : : لڳ هلا لوسر يل لاق» هنع هللا يضروللا دبع نب ُريِرَج يل

 َباحصأ اوناكو  َسَمْحَأ نم ٍةئمو َنيسمَح يف ُتْقلطناف . ةيناميلا ةبعك ىّكسُي ُمَمْفَح ٤ هيف ًاتيب
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 هعباصأ ٌرثأ ُثيأر ىتح يردص يف برضف 2 ٍليخلا ىلع ٌتيثأ ال ىنأ ی ىبنلا ٌتْرَبخأف - ليَخ

 ء اهقَّرَحو اهَرّسكف اهيلإ َقلطناف .ًايدْهَم ًايداه ُهَلَعِجاَو < بَ جهلا :لاقف < يردض يف

 َكمعَب يذلاو « هللا لوسر اي :هللا لوسرل ريرَّج ٌلوسر لاقف « ُهُرَشَبُي لك ئبنلا ىلإ لسرأف

 .«ٍتاَرم اهلاجرو سمح ٍليَخ ىلع َكَرابف . برجا ٌلمج اهنأك اهّتكرَت ىتح كنج ام « قحلاب
 .[085 07070 :ثيدحلا رظنا] . (َمَعْفََح يف ٌتيب» : دّدسم لاق

 ةبوتلاب َرْشُب َنيِح ٍنيَبوت كلام نب ٌْبعك ئطعأو .ٌريشَبلا ئطعُي ام باب ۳
 حتفلا دعب ةرجه ال باب- 4

 ِنع سوُواط نع ٍدِهاَجُم نع ٍروصنم نع ڻابيش انئّدح سايإ يبأ نب , مدآ انثّدح - ۷
 . ةّينو ٌداهج نكلو « ةرجه ال : ةكم حتف موي لك ئبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 .«اورفناف مّترفنتسا اذإو

 YAYo]. الرمال o YETT دل امل: كما" YOAV »1۳۹ : ثيدحلا رظنا]

 َنامثع يبأ نع ٍدلاخ نع عيَرُز نب ديزي انربخأ 'ئسوم نب مهاربإ انثّدح - ۳۰۷۹-۸
 : لاقف لي يبنلا ىلإ دوعسم نب ٍدِلاجُم هيخأب عشاجُم َءاجلا : لاق ٍدوعسم ِنب عشاجم نع ٌيِدهّنلا

 .«مالسإلا ىلع ٌةعيابأ ْنكلو < ةكم حتف دعب ةرجه ال : لاقف . ةرجهلا ىلع ٌكُْعيابُي دلاجُم اذه

 .[79577 : ثيدحلا رظنا] [” ٠/9 :ثيدحلا] .[۲۹۱۲ : ثيدحلا رظنا][7” ١7/8 : ثيدحلا]

 :لوقي ًءاطعٌثعمس : حيرُج نباو ورمع لاق ٌنايفس انئّدح للا دبع نب مولع انئّدح - كا
 تعطقنا :انل تلاقف « ريب ةرواجُم يهو اهنع هللا يضر ًةشن ةشئاع ىلإ ٍريمُع نب ٍديَبَع عم ُثبهذ»

 .[47117 « ۳۹۰۰ : يف هافرط_١٠8١7 ثيدحلا] . (ةكم ةي يبن ىلع هللا َحتف ذم ةرجهلا

 روعش يف ٍرَظّنلا ىلإ لجرلا ٌرُطْضا اذإ باب 6
 نهِدِيرُجَتو , هللا َنيَصع اذإ ٍتانمؤملاو ةمذلا لهأ

 نع ٌنيَصُح انربخأ ميَسُه انئّدح ئيفئاطلا بشوح نب هللا دبع نب دمحم ينثدح - تفل

 غلا ًاَيوَلَع ناكو َةّيطَع ء نبال لاقف « ًاينامثع ناكو نمحرلا ٍدبع يبأ نع ةديبَع نب ٍدعس

 ةضور اوتئا :لاقف ريدا هلي ثلا ىتّيعَب :لوقي ُهَُتعِوس « ءامدلا ىلع كّحاص ْأَدَّج يذلا ام
 :انلقف . ينطعُي مل :تلاق .تباتكلا :انلقف .ًاباتك بطاح اهاطعأ ًةأرما اهب نودجتو « اذك
 هللاو « لجعت ال :لاقف . بطاح ىلإ لسرأف . اهتّرجح نم ثَجّرخأف . ِكنَدرجأل وأ َنِجِرْخُمل

 هللا مفدي نم ةكمب هلو الإ كباحصأ نم ٌدحأ نكي ملو « آبُح الإ مالسإلل ُثدَدزا الو ُترَفك ام
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 لاقف . لكك ئبنلا هقّدصف . ادي مهدنع دخت نأ ثئَحاف « دَحأ يل نكي ملو . هلامو هِلهأ نع هب

 ٍردب ٍلهأ ىلع َملّطا هللا لعل َكيردي امو :لاقف .قفان دق ُةنإف « هقنع ْبِرضَأ يِنْعَد :ٌرمع

 /7٠١1[. :ثيدحلا رظنا] ٠ هاج يذلا اذهف . كش متئش اماولمعا : : لاقف

 ةازغلا لابقتسا باب ١

 نع دوسألا نب ٌديمحو ْعيَرُز نب ديزي انئَّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثّدح _ ۲

 انيَّقلَت ذإ ُرُكذتأ : مهنع هللا يضر ٍرفعَج نبال ريبزلا نبا لاق»ةكيلُم يبأ نبا نع ٍديهشلا نب ٍبيبَح
 .«كككَرتو و انلمحف « معن :لاق ؟سابع ٌنباو تنو انآ هلا لوسر

 ديزي نم تتاسلا لاق» : لاق ٌّيرهُزلا نع َةنييع نبا انثّدح َليعامسإ نب كلام انثدح ۳

 ١ عادلا يي ىلإ ٍنايبّصلا عم ةا هللا لوسر ىّقلتن انه : هنع هللا يضر

 .[4 471 « 4577 : يف هافرط_' ١8 ثيدحلا]

 وزغلا َنِم َعَجَر اذإ ل وقي ام باب
 َّنأ» هنع هللا يضر هللا دبع نع عفان نع ُةيِريَوُج انّثَّدح َليعامسإ نب !ىسوم انثدح ٤

 ارل « ّنودماح « َنودباع « ًنوبئات « هللا ءاش نإ َنوبيآ : لاق ًاثالث رك َلَمَق اذإ ناك كي عيبنلا
 حو تارحلألا مرهو هدبغ رضتو ٠ دعو هلا قد :نودجاس

 .[7996 ۰ ۱۷۹۷ :ثيدحلا رظنا]

 نع ٌقاحسإ يبأ نب ئيحي ينئّدح :لاق ِثراولا دبع انثّدح ٍرَمْعَم وبأ انثدح- 6
 ىلع كي هللا لوسرو َنافسُع نم ُهَلَمْفَم كي يبنلا عم اًنكا :لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ

 :لاقف ًةحلط وبأ محتقاف « اعيمج اعرّضف هتقان ْتَرثعف « يح َتنب ةّيفص َفدرأ دقو « هتلحار

 ةف اها و هج »ىلع ايون تلعن .ًةأرملا َكيلع ا كءادف هللا ينلعَج هللا لوسر اي

 : لاق ةنيدملا ىلع انفّرشأ اًملف . ةا هللا لوسر انفنتكاو « ابكرف امهّبكرَم امهل َحّلصأو « اهيلع 2
 . «ةنيدملا لحد ىّتح ٌكلذ لوقي ْلْزَي ملف .نودماح انبرل َنودياع « َنوبتات « َنوبيآ

.]155١١ 4t0 YEE CAE «TAQAT كرمت ام «< ۲۲۲۸ ٩42۷ 11° [لالا : ثيدحلا رظنا 

 ِنب ٍسنأ نع» قاحسإ يبأ نب , ىيحي انثَدح لضفملا نب شش وشب انُثَّدح يلع انثّدح ۳۹۸٦

 ىلع اهدري ُةيفَص لكي يتلا عمو « لك بنا حم ةحلط وبأو ّوه لبق هنأ هنع هللا يضر كلام

 لاق ةحلط ابأ َّنإو « ةأرملاو كي عيبنلا [ عرصف ٌةبادلا ِتَرَكَع قيرطلا ضعبب ناك اًملف . هتلحار
 له . كءادف ُهللا ينلَعج « هللا ئبن اي :لاقف ةي هللا لوسر 'ىتأف هريعَب نع محتقا : لاق ُبسحأ



 ريسلاو داهجلا باتك- 65 ظ 0

 دّصَقف ههجَو ىلع بوث ةحلط وبأ ىقلأف .ةأرملا ٌكيلع نكلو « ال :لاق ؟ءيش نم َكَباصأ
 ‹« اوراسف <« ابكرف امهتلحار ىلع امهل دشف شف < ةأرملا ِتَماقف 3 اهيلع هب وث 'ىقلأف ‹ اهَدصق

 « َنوبئات « َنوبيآ : لكي ئبنلا لاق - ةنيدملا ىلع اوفرشأ : لاق وأ  ةنيدملا ِرْهَظِب اوناك اذإ ىتح
 « 02351١ ٩٤۷ « ۳۷۱ :ثيدحلا رظنا] .«ةنيدملا لخد ىّتح اهلوقي لري ملف .نودماح انبرل َنودباع

[YA «C۹41 TAETÊ YEY «TAQAT « TAA 07950 A 

 رّْفَس نم مرق اذإ ةالصلا باب-۸

FAYنب رباج تعمس : لاق ٍراثد نب براحُم نع ٌةبعش انثدح برح ُنب ٌناميلس انئّدح-  

 خدا : يل لاق ًةنيدملا انْمِدَق اًملف ٍرفَس يف هلي ئبنلا عم ٌثنك» : لاق امهنع هللا يضروللا دبع
 CTEV TET (TTA زم »۹° لادقإل »۱۸۰۱ 2:57” :ثيدحلا رظنا] . «نیتعکر لصف

 ش .[؟ YAU TVA CYTE اال

 دم ع ینا ا هسا يضر بحت نع بع نبا دیش هو هيأ نع بك

 . «سلجي نأ لبق نيتعكَر ىلصف دجسملا َلخَدىحض ٍرْغَس

 ثيدحلا رظنا] :۲۷0۷ ‹ ۲۹٤۷ .79448 ۰۲۹٤٩۹ 719651[,

 ُءاشغَي نمل ُرِطفُي َرمع ُنِبا ناكو « مودقلا دنع ماعطلا باب 9

 هللا دبع نب رباج نع ٍراثد ِنب براحم نع ةبعش نع ٌعيكَو انربخأ دمحم انثرح 648

 نع ق نع دادا ةرقب وأ ًاروُرَج ٌرحن ةنيدملا َمِدق امل ةا هللا لوسر َّنأ» امهنع هللا يضر

 اًملف . ِنيمَهرد وأ مهردو ِنيَنّيقوأب أريعَب كي ئبنلا ينم ىرتش شا: اع نب نباج عمس تراحم

 يلصأف ّدجسملا ينآ نأ ينرمأ ةنيدملا مق الف ٠ « اهنم اولكأف ْتَحِبُدف ةرقبب رمأ ًارارص مِ

 ۳۹۲ ۲۳۸۵ < ۲۳۰۹ ۲۰۹۹۷ ۰۱۸۰۱ ‹ ٤٤۳ :ثيدحلا رظنا] .«ريعبلا نمت يل َنَّروو « نيتعكَر

YETاا ا اال  YATل[ ال  

 نم تمدق» : لاق رباج نع راثد نب براحم نع ٌةبعش انثدح ديلّولا وبأ انثّدح - ٠١

 . ةنيدملاب ةيحان عضوم :ٌرارص .«نيتعكَر لص يب ئبنلا لاقف « رس
CYTE CYT للملا CTE COTTE COTTA 2لالد5 دال A1 cE [ثيدحلا رظنا: 

[YA رمال TAY « TATY o Y1 



 سمخلا ضرف باتك - ه1

 ِسمُخلا ضرف باب ١-
 نب ٌمملع ينربخأ :لاق ٌيرهّزلا نع نسوي انربخأ هللا ٌدبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح _ ۱

 َنم يبيصُن نم فراش يل تناك» :لاق ًايلعَّنأ ةربخأ ٌمالسلا امهيلع يلع َنب َنيسح نأ نيسحلا
 ةمطافب َيِنَتبأ نأ ثدرأ اًملف « سلا نم ًافراش يناطعأ ةا ئيبنلا اكو « رذب موي منْغملا

 نأ ُثدرأ ٍرْذإب ينأنف يعم لحرب نأ عاقنيق ينب نم ًاغاَوَص الجو ُتْدَعاو كيلا لوسر ٍتنب

 باتقألا نم ًاعاتَم يفراشل عمجأ انأ انيبف « يسرع ةميلَو يف هب َنيعتسأو َنيِغاَوّصلا ُهَعيبأ

 يح ُثتعَجرف « راصنألا نم لر ةرجُح بنج ىلإ ٍناَمحاُم يافراشو « لابحلاو رثاركلاو

 نه داو تامه فاو هو + ن ا تلجأ لق اراجع ام ج
 :اولاقف ؟اذه لعف نم : ٌتلقف < « امهنم ّرظنملا كلذ تيأر َنيح ّينيع كلمأ ملو « امهدابكأ

 ىّتح ُتْقلَطناف ‹ راصنألا ّنم برش يف ِتيبلا اذه يف وهو « ٍبلّطملا ٍدبع نب ٌةزمح لعق

 لاقف « تقل يذلا يِهجَو يف ل ئيبنلا ٌفّرعف - ةثراح نب ديز ةدنعو - ال ءربنلا ىلع لخدأ

 ٌبجف يتقان ىلع ةزمح ادع « طق ة مويلاك ٌتيأر ام « هللا لوسر اي :ٌتلقف ؟كلام : كك يئبنلا

 ىدتراف هئادرب كي ئيبنلا اعدف . ٌبرش ُهعم ِتيب يف اذوه اهو امهرصاوَح َرقبو « امهتميسأ

 .:نذاتساف ةرمح ويف يذلا كيلا هاج تح + ةثراحت نب ديؤو انآ ةعبناو + يدمي قلنا

 دق ةزمح اف « لمف ايف ةزمح مول فا لور يلطف « تش م اذ « مهل اوا

 دَّعص مث « هيتبكر ىلإ َرظنف < رظنلا كص مث « ب هللا لوسر ىلإ ةزمح َرظنف « ُةانيع ٌةَرمحُم

 ا الإ عجل له رع لاق وق ی رت حلا دحص ا
 انجّرخو « ىرّقهَقلا هيبقَع ىلع ةي هللا لوسر َصكتف « ليث دق هنأ يب هللا لوسر ٌفّرعف
 ۲٠۷١[. . ۲۰۸۹ :ثيدحلا رظنا] . !هعم

 م

 باهش نبا نع حلاص نع دعس ُنِب ٌميهاربإ انَثَّدح هللا دبع نب زيزعلا ُدبع انثّدح _ ۴



V1سمخلا ضرف باتك - ۷  

 اهيلع ةمطاف َّنأ» هت ر اا ةشئاعَّنأ ريبألا نب ةورع ىنربخأ : لاق

 امم اهتاريم اهل مسقَي نأ ةي هللا لوسر ةافو دعب َقيّدصلا ركب ابأ ثلأس ةا هن | ٍلوسر ةنبا مالسلا

 ٦۷۲١[. « 4740 400 , ۳۷۱۱ : يف هفارطأ-۳۰۹۲ ثيدحلا] . «هيلع هللا ًءافأ امم ي هللا لوسر كرت

 + هداك ر اه ترون أل لاق هللا لوس نإ : ركب وبأ اهل لاقف» - ۳

 e کا تر + هلك فا لور كدب ةمطاق توف ضعف

 رَت امم اًهبيِصَت ركب ابأ لأسَت ةمطاف تناكو : تلاق او

 E ا رحل يح هوا مي

 را را و SD رفضا يزف اي تلوح الإ وب نيكي دكا كسر ناك ضرك

 مع اهكَسمأف ٌكلدفو بيخ امأو . سابعو ٌيلع ىلإ ٌرمع اهعفّدف ةنيدملاب ُُتقَدص امأف « غيزأ

 يلو ىلإ امهزمأو « هبئاوتو ُهورْعَت يتلا هقوقحل اتناك < ةي هللا لوسر ٌةقّدص امه :لاقو

 .«مويلا ىلإ كلذ ىلع امهف :لاق « رمألا

 .ينارتعاو « ةورعي : هنمو < هتبصأف هتوَرَع : نم < تلعتفا : كارتعا : هللا دبع وبأ لاق

 "ال1 ” : ىف هفرط_”97١ ثيدحلا] ٤٤۳٦ ١ ٤۲٤١ ١ 1۷۲٦[.

 ِكلام نع ٍباهش نبا نع سنا نب ب كلام انتدح ٌئوَرَفلا دمحم نب ٌقاحسإ انثّدح - ۳4٤

 ىّتح تقَلطناف « كلذ هثیدح نم ًاركذ يل ٌركذ ريب نب دمحم ناكو - ٍناثدحلا نب سوأ نبا

 يلهأ يف ٌُسلاج انأ امني : - كلام لاقف ثيدحلا كلذ نع هتلأسف سوأ نب ِكلام ىلع َلُجدأ
 ثفلطتاف « نزلا نبأ خل : لاقف ينيتأي باطخلا نب رمع ُلوسر اذإ « ٌراهنلا عم َنيِح

 یکم ٠ شارف ةنيبو تیب سيل ٍريرَس ٍلامر ىلع ٌنسلاج ره اذإف « مع ىلع لحدا ىتح هعم
 ٌلهأ ٌكموق نم انيلع مِدق هنإ « لام اي : لاقف « ٌتسلج ّمث هيلع ٌتملسف .مّدأ نم ةداسو ىلع

 ول « نينمؤملا َريمأ اي :تلقف .مهنيب هُّمِسقاف . هضيقاف « خضرب مهيف ثرمأ دقو « ِتايبأ

 كل له : لاقف ًافْرَي هّئجاح ُداتأ دنع ٌسلاج انآ امنيبف .ٌءرملا اهيأ هّضيقاف :لاق . يريغ هل ٌترمأ

 َنذأف « معن :لاق .نونذأتسي صاقو يبأ نب ٍدعسو ٍريبّزلاَو ٍفوَع نب ٍنْمحرلا ٍدبعو نامثع يف
 ؟سابعو يلع يف كل له : لاق مث « ًاريسي أفرَي َسسلَجس مث . اوسَلَجو اوملسف « اولخدف « مهل
 ينيب ضقا « نينمؤملا َريمأ اي :ٌسابع لاقف اسلجف امَّلَسف « الحدف « امهل َنِذأف « معن :لاق
 طفلا لاقفاج يلا نتي لاه نم هلوسر ىلع للا ءافأ اميف نامصَمْحَي امهو - اذه َنيبو

 :ُرمع لاقف .رخآلا ّنم امهدحأ خرأو امهنيب ضقا نينمؤملا ريم اي  هّباحصأو ُنامثع



 7 يعل نشوف ناك سال

 ا هلا لوسر َّنأ دوملعت له « ٌنضرألاو ءامسلا موقت هنذإب يذلا هللاب مكدشنأ ؛ مكديت

 دمع لبقأف . كلذ لاق دق : طفلا لا ُهَسفن 4 هلا لوسر ُديِرُي ؟ةقَدص انکرت ام « ترو ال

 لاق دق : الاق ؟كلذ لاق دق كي هلل هللا لؤسو نآ ناملعتا ااا ا ىلع ىلع

 ل يا :رمألا اذه نع مكئّدحأ ينإف :ٌرمع لاق . كلذ

 : aTتناكف . «ٌنيِدَق # : هلوق ىلإ مم ولو شر لع هلأ ءافأ امو  

 دق « مكيلع اهب ر ئاتسا الو کر اهراتخا ام هللاوو « يب هللا لوسرل ةصلاخ هذه

 ةقفن هلهأ ىلع قني لي هللا لوسر ناكف ٠ « املا اذه اهنم يقب ىّتح مكيف اهّنبو ةومكاطعأ
 كلذب قولا لوسر لوعف . ا م

 هللا امكدشنأ : ساّبعو لعل لاق مث معن :اولاق ؟كلذ ٌَنوملعت له « للاب مكدشنأ .ُهَ
 , ا هللا لوسر لَو انآ د وت مث : 0

 بات دشار اب ٌقداصل اهيف ُهنِإ ملعَي هللاو . لك هللا لوسر لمع امب اهيف لمعف ركب وبأ اهضبّقف
 اهيف لمعأ يترامإ نم نيتنَس اهّتضَبَقَف « ركب يبأ يلو انأ ٌتنكف « ركب ابأ هللا ىَفَوت مث .قحلل
 عبات دشار ذاب قداصل اهيف ينإ ملعي ُهللاو ٠ ركب وبأ اهيف لمع امو الهلا لوسر لمع امب

 یا اع ارب نكتع»نمنإو اک یاو ةذعلاو امكتملكو املك ینا ت یال

 تلقف .اهيبأ نم هتأرما بيصَن ديرُي  ًاّيلع ٌديِرُي اذه ينءاجو « كيخأ نبا نم كبيصن
 امكيلإ هّمفدأ نأ يل ادب الف .ةقّدص انكرت ام « ُثَروُت ال :لاق ةي هلا لوسر َّنِإ :امكل

 اهيف لمع امب اهيف ِنالَمعَتل هقاثيمو هللا َدِهَع امكيلع َّنأ ىلع امكيلإ اهُّتْمَقَد امتتش نإ : تلق
 « انيلإ اهعفدا :امتلقف .اهتيلو ذنم اهيف تلمع امبو ركب وبأ اهيف لمع امبو لكي هللا لوسر
 د معن : طهّرلا لاق ؟كلذب امهيلإ اهتعفد له « هللاب مكدشنأف . امكيلإ اهّيعفَد كلذبف

 ٍناسمتلتف :لاق . معن :الاق ؟كلذب امكيلإ اهتعفد له هللاب امكدشنأ :لاقف سابعو خلع ىلع
 ريغ ًءاضق اهيف يضقأ ال 3 ضرألاو ٌءامسلا م موقت هنذإب يذلا هللا وف ؟كلذ ريغ ءاضق ينم

 ۲۹۰٤[. :ثيدحلا رظنا] ٠ اهامكيفكأ ينإف 3 ىلإ اهاعفداف اهنع امتْرَجَع نإف كلل

 ٍِنِيَدلا نم سمُخلا ءادأ باب ۲

 ساّبع نبا ٌتعمس : لاق َيعِبُّضلا ةرمج يبأ نع ٌداّمح انّثَدح ِنامَعّنلا وبأ انثّدح .6
 « ةعيبر نم يحلا اذه انإ « هللا لوسر اي :اولاقف سيقلا ٍدبع دفَو َمِدق» :لوقي امهنع هللا يضر

 هيلإ وعْدتو هب ذخأن رمأب انزمف « مارحلا رهشلا يف الإ َكيلإ لصت انسلف < وضم راف كانوا

 دقعو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هللاب ٍناميإلا : عبرأ نع مكاهنأو « عبرأب مكرُمآ : لاق . 0



 نکلا ضرف ناتكد ۵۷ 'ء 2غ

 . متْمِنَع ام سمح هلل اودؤت نأو « ٌناضمر مايصو « « ةاكزلا ٍءاتيإو « ةالصلا ماقإو - هديب

 ٠٣ > ITAA «oY CAY] :ثيدحلا رظنا] . «تفّرملاو 3 متنحلاو 2 ريقتلاو «٠ ِءابّذلا نع مكاهنأو

 هتافو دعب يَ يبنلا ٍءاسن ةقفن باب - ۳

 ةريره يبأ نع جّرعألا ٍنع ِدانّزلا يبأ نع كلام انربخأ َفّسوي ّنب هلا دبع انئّدح - - ۳°۹٦

 « يئاسن ةقفن دعب ٌثكرت ام « ًارانيد يتئّرو متقي ال١ : لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 .[؟ لال": ثيدحلا رظنا] . «ةقّدص وهف < ىلماع ةَنوْؤَمو

 ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه اند ةماسأ وبأ انتدح ةبيش يبأ نب وللا دبع انئداح - ۳4۹۷

 « يل ّفَر يف ٍريعش د رطَش الإ « ٍدبَك وذ هلكأي ءيش نم يتيب يف امو كولا لوسر يفوت : تلاق

 1401١[. : يف هفرط-۰ ٩۷ ثيدحلا] . «ىِنَفَف < ةتلكف « لع لاط ىّتح هنم ثلكأف

 ثعمس :لاق ٌقاحسإ وبأ ید :لاق نایفس نع ىبحي انثّدح دسم ادخن ۹۸
 . «ةقّدص اهك رت ًاضرأو « َءاضيبلا هتلغبو هَحالس الإ يك غبنلا كرت ام» :لاق ثراحلا َنب ورمع

 .[۲۹۱۲ « ۲۸۷۳ , ۲۷۳۹ : ثيدحلا رظنا]

 ثا لوقو « ّنهيلإ ٍتويبلا َنم َّبِسُت امو « ِةِليبنلا جاوزأ ٍتويُب يف ًءاج ام باب - ٤
 چ و >2

 , [۳۳ :بازحألا] نكتو فَنرَقَو » :لجو َّنع
 [ه1 :بازحألا] کل تدؤي ت لل لا ت اوات ال ھو

 نع نناويو رحم انريخأ للا دبع ارا :الاق دمو اسم نب نا اس ۳۰44

 جوز اهنع هلا يضر ةشئاع نأ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب وللا ٌديبَع ينربخأ : لاق ٌيرهُزلا

 . (هل َنذأف « يتيب يف ضَرمُي نأ ةجاوزأ نذأتسا ةي هللا لور ل امل تلاق وايي يبنلا

 YoAA]. ء الا الا" الثا TAY «TAT» »3۷۹ تكه 2555 2 :١98 ثيدحلا رظنا]

2 7 8 er f ٠. 9 2 7 "هللا يضر ةشئاعتلاق : لاق ةكيلُم يبأ نبا تعمس عفان انثّدح ميرم يبأ نبا انثدح ٠ 

 يقير َنيب هللا عمجو « يرحنو يرْحَس نيبو « يتبون يفو « يتب يف هيي ئبنلا يفؤت» اهنع

 . (هب ةتننس مث هتغضمف هتذخأف هنع ةي ئيبنلا فْعَضف كاوسب نمحرلا دبع لحد :تلاق .هقيرو

[ITA 8ع 00 

 دل للا لوسر تاج ا هن i ا ل لا

 انعم ءاقنا ها ق1 0 ر قع رحال رمل قلا يل ا وهو ورا



 V0 ۰ سمخلا ضرف باتک د ۷

 امهب وم هك يتلا جوز ةملس أ باب دنع ٍدجسملا باب نم بير علب اذإ ىتح ٠ ‹ نكي هللا لوسر

 ىلع : هلي للا لوسر امهل لاقف اذن مث ل هللا لوسر ىلع امّلسف ٍراصنألا ّنم ٍنالجر
 نإ : ك هللا لوسر لاقف « كلذ امهيلع ريكو « وللا لوسر اي هللا احبس :الاق .اًمکلسر

 . «ائيش امكبولق يف فذ نأ ُتيِشَح ينإو « ملا ملم ٍناسنإلا َنم ْلبَيَناطيشلا

 ٠ .[۲۰۳۹ 8غ « ۲۰۳۵ :ثيدحلا رظنا]

 نب دمحم نع وللا ِيَبع نع ضايع نب , سنا انثدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح - 1۰1۲

 ٌفوف ٌتيقترا» : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع َنابَح نب عساو نع َناَبَح نب 'ىبحي
 . «مأشلا لبقتسُم ةلبقلا َرِبْدَتسُم هتجاح يضقي ةي يبنلا ُتيأرف ةصفح تيب

 :ثيدحلا رظنا] 01١146 ۱٤۸ ۰ ١55[.

 يضر ةشئاعّنأ هيبأ نع ماشه نع ضايع نب نأ اند رذنملا نب ميهاربإ انئّدح - 3537

 . «اهترجح نم جرخت مل ُنسمشلاو رصعلا يّلصُي كيلا لوسر ناكا : تلاق اهنع هللا
 ٥٤٥ .٥٤١[. 015 0717 : ثيدحلا رظنا]

 : لاق هنع هللا يضر وللا دبع نع عفان نع ةيريَوُج انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - ل

 نق علطي ُثيَح نم - ًاثالث - ةنتفلا انه اه : لاقف ة ةشئاع نكسم وحن ٌراشأف ابيطَح ةا ئوبنلا م اق»

 .[۷۰۹۳ الدوا , ٥۲۹٦ ۳۵۱۱ , ۳۲۷۹ : يف هفارطأ 7٠١5 ثيدحلا] . «ناطيشلا

 ِتنب ةرمع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ َفُسوي ْنب هللا دبع انثدح - 73

 ْثَعمس اهنأو « اهّدنع ناك ةا هلل هللا لوسر نأ اهتربخأ الب يبنلا جوز ةشئاع نأ نمحرلا دبع

 لاب يف اكو لجو ادحدلا كرولا :ٌتلقف « ةصفح ِتيب يف َنذأتسي ٍناسنإ توص

 .«ةدالولا ُمّرحت ام ٌمّرحت ٌةعاضرلا  ةعاضّلا ّنم ةصفح جعل - ًانالف ُهارَأ ةا هللا ٌلوسر لاقف
 .[755145 :ثيدحلا رظنا]

 ًءافَلُخلا َلمعتسا امو همتاخو هحّدقو هفيّسو ةاصو يب ّيبنلا عري نم َركُذ ام باب ه

 ةباحصأ َكّّبِت امم هتّينآو هلعنو هرعش نمو ةتمسق َْكْدُي مل امم كلذ نم هَدعب
 هتافو دعب مهُريغو

 َّنأ» ٌسنأ انثدح ةمامث نع يبأ ينثّدح :لاق ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انثدح -"57
 متاخب ةمّتَحو باتكلا اذه هل بتكو « ¿ن نيرحبلا ىلإ ُهَّنعَب فِلخّتسا امل هنع هللا يضر ركب ابأ

 SG رطسأ ةئالث متاخلا شقن ناكو « يب ئبنلا

.[YéAV cc \Eoo VEO VEO T o VEO VEO [ع8: ثيدحلا رظنا 



V1نکا نكوف تاک ۷  

 نب ئسيع انثَّدح ُيدَسألا هللا دبع نب دمحم انثَّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح ے ۷

 نع دعب ٌينانُبلا ثباث ينثّدحف « ِنالابق امهل نيَوادْرَج نيلعت ٌسنأ انيلإ جرخأ» : لاق َنامهط
 .[90868 « 0۸9۷ : يف هافرط ۳۱١۷ ثيدحلا] . ولكي ئبنلا العت امِهّنأ سنأ

 لالع نب ديم اید ترآ انتدح تاهولا دنع دج راش نب دمها ی ن وعز هرب
 حود عش اذه يف :تلاقو ًادَبلُم ءاسك اهنع هللا يضر ٌةشئاع انيلإ ثَجَرخأ» :لاق ةدرُب يبأ نع

 امم ًاظيلغ ًارازإ ةشئاع انيلإ تجرأ : لاق ةدرُب يبأ نع ٍديَمُح نع ٌناميلس دازو . ةي يبنلا

 .[0/14 : يف هفرط 7٠١8 ثيدحلا] ٩ ٠ سايس ني 1

 10054 :يف فرط ۲۱ ۰۹ ثيل نا تثير

EEو نقع باهت أل كج ل نب ورح  

yy 

 هيشيطعأ نئلوفا م ياو« دلع قا كل نأ فاأ يل قا وسر تيس طع تن

 د يب ا حل هلا لوسر تعسف ٠ ٌمالسلا اهيلع

 ينب نم هل اره ركذ مٿ اهنيد يف َنَتفت نأ فّوختأ انأو « ينم ةمطاف َّنِإ :لاقف ملتحملا

 ينإو ٠ يل اىفّوف ينَدَعوو « ينقّدَصف ينثّدح : لاق ُةايإ ِهتَرَهاَصُم يف هيلع ىنثأف سمش بع

 هللا ٌوُدَع تنبو ال هللا لوسر كنب عمتجت ال هللاو نكلو « مارح ٌلحأ الو ًالالح محا تسل

 ۹۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًادبأ

 2 2 9 و 28
 ةيفنحلا نبا نع رذنُم نع ةقوُس نب دمحم نع نايفس انثّدح ٍديعس نب ةبيتق انثذح 005

 ةاعّس اوكشف رمان ٌءءاج موي ٌةَّركذ هنع هلا يضر َنامثع ًاركاذ هنع هللا يضر مولع ناك ول» :لاق
 ٌكتاعس ْرُمف SS ٠ :ةولع ىل لاقف « نامثع
 . «اهتذخأ ثيح اهْعَض :لاقف ُهَْربخأف يلع اهب ٌثيتأف . انع اهنغأ :لاقف اهب ُهيتأف . اهب اولمعي

 71١17[. :ىف هفرط_١١١7 ثيدحلا]



 7۹۷ خلا شرف باگ 9۷

 يروثلا ًارذنُم ٌتعمس : لاق ةقوس نب دمحم انثدح نايف انْئَّدح : ٌيديمُحلا لاقو "7

 َرْمَأ هيف َّنإف « نامثع ىلإ هب ْبَهذاف باتكلا اذه ذح « ىبأ ىنلسرأ :لاق ةيفنحلا نبا نع

 .[9111 :ثيدحلا رظنا] . ةقدصلاب كي بنلا

 لها ل ّيبنلا ٍراثيإو ٍنيكاسملاو يتلا لوسر بئاونل َسمّخلا نأ ىلع ليلّدلا بام- 5
 , يبّسلا ّنم اهمدْخُي نأ ئحرلاو ّنحطلا هيلإ تَّكَشو ةمطاف ُهتّلأس َّنيح لمارألاو ِةّفّصلا

 هللا ىلإ اهلكّوف

 ليل يبأ نبا تعمس :لاق مكحلا ي ينربخأ ةبعش انربخأ ربحملا نب ُلَدَب انثّدح - 5١١
 نأ اها ةنكطت امم ىحّولا ّنم ىقلت ام ثكتشا ٌمالسلا اهيلع ةمطاف ّنأ يولع انربخأ

 هلك ئينلا ءاجف « ةشئاعل تركذف « هقفاوُ ملف امداخ لاس هتاف « يسب يأ لكي هلا لوسر

 یخ امكناكم لع: لاقف موقنل انبَهَدف انعجاضم انذخأ دقو اناتأف « هل ٌةشن ةشئاع كلذ ثّركذف

 امتذخأ اذإ ا رج ىلع وكلا الأ :لاقف « يردَّص ىلع همّدق درب تدجو

 َّنِإف « نيثالثو ًاثالث احّبسو « نيثالثو ًاثالث ادمحاو « َنيثالثو ًاعبرأ هللا اربكف امكعجاضم
 .[3814: ۵۳۹۲ « 0851 ‹ ۳۷۰۰ :يف هفارطأ-۳۱۱۳ ثيدحلا] . هامّتلأَس امم امكل یخ كلذ

 كلذ مسق لوسّولل ينعي 4١[ :لافنألا] لسو مسح هل ناف » :ىلاعت ثلا لوق باب -

 «يطعي ُهللاو ‹ نزاخو مساق انأ امنإ» :ُلك للا لوسر لاقو
 نب ملاس اوعمس مهنأ ةداتقو روصنمو َناميلس نع ةبعش انّتَّدح ٍديلولا وبأ انثّدح "5

 a ماع كرا هو لاق هنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ٍدعَجلا يبأ

 ىلع هئليح :لاق ّيراصنألا َّنِإ :روصنم ثيدح يف ةبعش لاق  ًادمحم ُهيّمسُي 5 نأ َدارأف

 لاف > ادهك ند هيّمسُي نأ دارأف ٌمالغ هل َدِلُو : ناميلس كيدح شوک لا دب کیا يقلع

 ع ا مكنيب ميقا ًامساق ُتلعُج امنإ ينإف « يتينكب اوّلَكت الو يمساب اوُهَس
 ا : رباج نع ًاملاس ٌتعمس : لاق ةداتق نع ةبعش انربخأ :وؤمعغ لاقو . 0

 . «يتينكب اونتكت الو ٠ يمساب اوّمست : يب ئوبنلا لاقف مساقلا هّيَمسُي

I NEG ظروف E 

 نع ٍدعجلا يبأ ِنب ملاس نع شمعألا نع نايفس انثدح فسوي نب دمحم انثدح - #16

 :ٌراصنألا تلاقف < مساقلا ه ةامسف مالغ انم لجرل دِلَو» : لاق ٌيراصنألا هللا دبع نب رباج

 مالغ يل دلو هللا لوسر اي :لاقف ايب ئبنلا اىتأف , اهيع كمعت ألو مساقلا ابأ َكيِنَكَن ال



 نيمكلا نضره ناك شاب ش 3

 : لك ئربنلا لاقف .ًانيع كمع الو مساقلا ابأ كينكن ال :ٌراصنألا تلاقف « مساقلا ُهَتيَمسف
 .[8114 :ثيدحلا رظنا] . مساق انآ امّنإف « کب ونكت الو يمساب اوُّمسف « ٌراصنألا تنّسحأ

 نب ٍديَمْح نع ّيرهُّزلا نع سنوي نع وللا دبع انربخآ | ني 11٦
 يف هّهََفب ًاريخ هب هللا درُي نَم» : كي هللا لوسر لاق :لوقي ةيواعُم عمس هن أ نمحرلا ٍدبع

 يتأي ىتح مهفلاخ نَم ىلع َنيرهاظ ةّمألا هذه ٌلازت الو « ُمساقلا انأو يطعملا ُهللاو « نيّدلا

 ۷١[. :ثيدحلا رظنا] : ؟نورهاظ مهو هللا ُرمأ

 نع ةرمع يبأ نب نمحرلا ٍدبع نع لاله انئّدح ف انئّدح ننس نب دمحم انئدح _ ۳11¥

 عضأ ٣ ساق انأ امنإ « مكعتمآ الو مكيطعأ امه : لاق كولا لوسر نأ نع هللا يضر ةريره يبأ

 .2ٌثزرمأ ٌثيح

NEE AE 
 لكي يللا ُتعمس» : تلاق اهنع هللا يضر ةيراصنألا ةلوَح نع ٌنامعن هّمساو - شاّيَع يبأ نبا

 «ةمايقلا موي ٌرانلا مهلف « ّقح ريغب هللا لام يف نوصّوختي الاجر َّنِإ :لوقي .

 َرنإَغَم هلأ دعو » :ٌلجو َّنع هللا لاقو .«مئانغلا مكل ْتَّلِحُأ» :ةلَك يبنلا لوق باب - ۸
 ال لوسرلا ُهْنَيِبُي ىتح ةّماعلل يهو ٠[. :حتفلا] ةيآلا جاودان ريك

 هنع هللا يضر ّيقرابلا ةورُع نع ٍرماع نع ٌنيَصح انثّدح ٌدلاخ انئّدح ُدَّدسم انثّدح _ ۳۹

 .«ةمايقلا موي ىلإ منغملاو ٌرجألاو ٌريخلا اهيصاوّن يف ٌدوقعم م ليخلا» :لاق ةي يبنلا نع

 .[5867 « 588٠ : ثيدحلا رظنا]

 يضر ةريره يبأ نع جرعألا نع ِانّزلا وبأ انئدح ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح 1°

 َرصيق الف رصيق كله اذإو « هّدعب ىّرسك الف ئَرْسك كله اذإ» : لاق ةي يي هللا لوسر نأ هنع هللا

 Re E دل دما يمس نازل وجع

 : لاق هنع هللا يضر َةَرْحَس نب رباج نع كلملا ٍدبع نع ًاريرَج عمس ٌقاحسإ انثدح -0

 .هّدعب ّرصيق الف ُحصيق كله اذإو « هدعب ئرسك الف ىَرْسَك كله اذإ» : يي هللا لوسر لاق

 .[1379 ٠ 8519 : يف هافرط-۳۱۲۱ ثيدحلا] ٠ «هللا ليبس يف امهّرونك ّنقفنُتل هديب يسفن يذلاو

 نب باج انثّدح ُريقفلا ُديزي اند راس انربخأ میشُھ انثّدح ٍنانس نب دمحم انثّدح _ ۳1۲۲

 .«مئانغلا يل ثّلحأ» : ا ا! هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع

 [ 278 ٣۳٣ : ثيدحلا رظنا]



 ۷۹ : سمخلا ضرف باتك  ها/

 ةريره يبأ نع جرعألا ٍنع دانڙلا يبأ نع كلام ينثّدح لاق زيغاسمإ هيوم 7
 يف ٌداهجلا الإ ةجرخُي ال هليِبَّس يف هاج نمل هللا لفكت» : لاق كيلا لوسر نأ ةنع هللا يضر

 لان ام عم هنم جَرَخ يذلا هنكسَم ىلإ ُهَمِجرُي وأ < ن ةجلا لحد ناب « ةتاملك قيدضتقو © ةلييس

 .[۲۹۷۲ « ۲۷۹۷ , ۲۷۸۷ ۰ ۳۹ :ثیدحلا رظنا] . «ةمينغ وأ أ رجأ نم

 نع ٍهّينُم نب مامه نع ٍرمعَم نع ِكرابملا نبا انثّدح ِءالَعلا نب دمحم انثدح - ۴
 لجر ينبني ال : هموقل لاقف ءايينألا ّنم ئبن ازَغ» : ل ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ
 « اهفوقُس عفرُي ملو ًاتويُب نب ٌدحأ الو « اهب نبي اّملو اهب ينبي نأ ٌديِرُي وهو ةأرما حضي كلم
 ًابيرق وأ رصعلا ةالص ةيرقلا نم انّدف .ازغف .اهدالوُرِظتنَي وهو ِتافِلَخ وأ ًامنغ ىرتشا ُرَخآ الو
 حتف یقح تّسیخف ٠ انيلع اهسبحا مهلا « رومأم انأو ةرومأم ِكنإ :سمشلل لاقف « كلذ نم
 مكيف نإ :لاقف « اهْمَعطت ملف اهلكأتل - رانلا ينعي - تءاجف « َمئانَعلا عّمجف < مهيلع هللا

 « ٌلولُعلا مكيف :لاقف « « هديب لجر ڈی ثقزلف < « لجر ةليبق لك نم ينْميابُيلف ٠ . ًالولغ

 ةرقب سأرب اوؤاجف « ٌلولُعلا مكيف : لاقف ٠ هديب ةث ةثالث وأ نیلجر دي ثقزلف «٠ « َكتليبق ينْميابُيلف

 انّرْجَعو انفعض ئأر « مئانَعلا انل هللا ّلحأ مث . اهنلكأف ٌرانلا تءاجف « اهوعضوف بهذلا نم

 ٠٠١١[. ٠ : يف هفرط_۲١۳ ٤ ثيدحلا] . «انل اهّلحأف

 ةعقؤلا َدهَش نَمِل ةمينغلا باب-۹

 ٌرمع لاق هيبأ نع ملسأ نب ٍديز نع ِكلام نع نمحرلا ٌدبع انربخأ ةقدص انثّدح- ١64
 ال ةيبنلا مسق امك اهلهأ نيب اهتْمَسق الإ ةيرق تحف ام َنيملسملا ُرخآ الول» :هنع هللا يضر
 .[77375 :ثيدحلا رظنا] . (نبيحخ

 ؟هرجأ نم ُصُقْنَي له مّنغملل ٌلتاق نم باب ٠

 وانا فف لاق ورعع نع ةع احم دف اتع راشب نب دمهم ثدج ا
 ٌلتاقي ُلُجرلا : الب ئيبنلل عيبارعأ لاق» :لاق هنع هللا يضر ٌيرعشألا ئسوم وبأ انَثَدح :لاق
 لتاق نم :لاقف ؟هللا لیبس يف نم « هناكم ىرّيل لتاقيو « َرَكذُيل لتاقي لجرلاو  متغملل
 583٠١[. 2 ۱۲۳ : ثيدحلا رظنا] . «هللا ليبس يف وهف ايلُعلا يه هللا ةملك ّنوكتل

 هنع باغ وأ ُهْرَضَحَي مل نمل أبخيو « هيلع ُمَّدقي ام مامإلا ةمسق باب- ١

 N وبا نع اك تام اياعرلا دع رحال امال
 نم سان يف اهّمسقف « بهذلاب ٌةدّدزُم جابيد نم ٌةيبقأ هل ثّيِدهأ لك ينل ّنأد ةكيلُم يبأ

 ماقف « ةمّرخم ُب ٌرَّوْسِملا هنبا هعمو َءاجف « لقوُت نب ةّمرخمل ًادحاو اهنم لَرعو « هباحصأ



 سمخلا ضرف باتك هال ¥

 هرارزأب ةلبقتساو وب ُهاَقلَتف َءابق دخأف ُهَتوَص ةا ئيبنلا عيسف « يل ُهُعْذا :لاقف « بابلا ىلع
 .«ءيش هقلخ يف ناكو « كل اذه ثأبخ روسملا ابأ اي « كل اذه ُتْأَبَح ِرَوْسِملا ابأ اي :لاقف
 رّوْسِملا نع ةكيلُم يبأ نبا نع ُبويأ اننَدح : َنادْرَو نب متاح لاقو َبويأ نع ّيلُع نبا ءاورو
 :ةكيلك يبأ نبا نع ثيللا ُهَعبات . «ٌةيبقأ لَو ئبنلا ىلع ْتَمِدَق» ةمرخم نبا

 .[7 561/2 76989 :ثيدحلا رظنا]

sS i و وحال 

 ناکف ٠ را ترق ساو ل لوقي نعل يضر

 ۲٠۳۰[. :ثيدحلا رظنا] . «مهيلع دري كلذ َدعب

 ٍرمألا ةالؤو لَك يبنلا َعم « ًاتْيَمو ًاَيَح هلام يف يزاغلا ٍةكَرب باب ١
 نع ةورُ نب ٌماشه مكندحأ : ةماسأ يبأل تلق :لاق ميهاربإ ُنب ٌقاحسإ ينئدح - ۲4

 : لاقف بنج ىلإ تمقف يناعد ٍلمجلا موي ُريِبزلا فق وامل» : لاق ؟ ٍرْيَبَرلا نب هللا دبع نع هيبأ

 نِ إو « ًامولظم ميلا ٌلتقأس الإ ينارأ ال ين 4 مولظم وأ ملاظ الإ مويلا لتقُي ال يتب اي
 . ينيد ضقاف « انام عب ٠ ينب اي :لاقف ايش انلام نم اَنيَد يقبي ىرتفأ « ينيَدَل يّمَه ربكأ

 نم لضف نإف- كلتا ثلث : لوقي « ِريَبَرلا نب هللا دبع ينب ينعي -هينبل هثلثو « ِثلّثلاب ئصوأو

 َضعب ىزاو دق هللا دبع ِدلَو ضعب ناكو :ٌماشه لاق . كدلّول ُهثلثف نيّدلا ٍءاضق دعب ُلضف انلام

 ينيصوُي لعجف :ىللا دبع لاق . ٍتانب عستو َنيِنَب ةعست ذمو هلو - ٌدابَعو بيب - ٍريَبُزلا ينب
 تيَرَد ام هللا وف :لاق .َيالوَم هيلع ْنعَتساف هنم ءىش نع تزجع نإ ََنُب اي :لوقيو هنيدب

 الإ هنيد نم ةبرك يف ٌتعقَو ام هللا وف :لاق .هللا :لاق ؟كالوم نم ةبأ اي : تلق ىتح ٌدارأ ام

 ًارانيد عَدَي ملو هنع هللا يضر ُديّزلا ليقف .هيضقيف « هنيد هنع ضقا ريل ىلوم اي :تلق
 ًارادو « ةرصبلاب ِنيَرادو « ةنيدملاب اراد ةرشع ىدحإو « ٌةباغلا اهنم َنيضرأ الإ « امهرد الو

 ل لاق .رصمب ارادو « ةفوكلاب

 طق ةرامإ يلو امو . ةعيضلا 'اىشخأ ينإف « فلس ُهَّنكلو ال رک لا لوقف ةاثإ

 ناو رمخو ركب نبأ وا هلو بلا ھم و

 يتئمو فلأ يفلأ ةتدجوف نيّدلا ّنم هيلع ام ٌتبّسحف :ريبّزلا نب هللا دبع لاق . مهنع هللا يضر

 ؟نيّدلا نم يخأ ىلع مك ! يخأ َنباي : لاقف ِريزلا َنب هللا دبع مازج نب ٌميكح يقف : لاق فلأ



 VV۱ سمخلا ضرف باتک- ۷

 : هللا دبع هل لاقف .هذهل ْعَسَت مكلاومأ ىَرَأ ام هللاو :خيكَح لاقف . فلأ هتم :لاقف ةمتكف

 ُهنم ءيش نع متزجَع نإف ءاذه َنوقيطت مكارأ ام :لاق ؟فلأ يتئمو ٍفلأ يفلأ تناك نإ َكُنيأرأ

 فلأ فلأب هللا ٌدبع اهعابف . فلأ ةئمو َنيعبسب ةباغلا ىرتشا ٌريَبَرلا ناكو :لاق . يب اونيعتساف

 رفعج نب هللا دبع هاتآف . ةباغلاب اناوُيلف قح ريبرلا ىلع هل ناك نم : لاقف ماق مث : فلأ ةئمتسو
 .ال :هللا دبع لاق . مكل اهثكرت متئش نإ :هللا دبعل لاقف  فلأ ةئمعبرأ ريبٌرلا ىلع هل ناكو -
 ا : لاق: لاق ا لف ةر د ول امين امرا سيشل لات
 ا هافوأف هنيَد ئضقف اهنم عابف لاق .انه اه ىلإ انه اه نم كل : هللا دبع لاق . ةعطق

 0 ل O وك و ةيواعم ىلع مِدقف 3 ٌفصنو مهس ةعبرأ

 : لاق ؟- يقب مك :لاق . ٍفلأ هئم مهس لک : NEE ةيواعم هل لا ةغمز

 دق : e فلأ ةئمب ًامهس ثذخأ دق : ريبّزلا نب ٌرذنملا لاقف . . فصنو مهس

 ؟يقب مك : ةيواعم لاقف . فلأ ةئامب ًامهَّس ٌثذخأ دق : ةعمز نبا لاقو . فلأ ةئمب ًامهس ٌثذخأ

 نم ةبيصن رتعخب نيزللا دبع ابو: لاق . فلآ ٍةئمو نيسمخب هتذخأ : لاق . . فصنو مهس : : لاقف

 : لاق . انئاريم اننيب مقا : :ريبّزلا ونب لاق نيد ءاضق نم ٍريزلا نبا عرف الف . . فلأ ةئمتسب ةيواعم

 انيل نيد ريبزلا ىلع ُهل ناك نم الأ : نينس عبرأ مسوملاب يدانأ ىتح مكتيب ميقا ال هللاو ال

 ناكو :لاق . متع م و برا ی الو مسوملاب يداني ةنس لك لعجف : لاق . هضقنلف

 :«فلا اتم فلا فلآ ةأرما لك تاضاف كملكلا فرو« ةوسن عيرأ ريزا

 ؟هل ٌمُهسُي له  ماقملاب ٌةَرمأ وأ « ةجاح يف ًالوسر ُمامإلا َتعَب اذإ باب- ٤

 هللا يضر ٌرمع نبا نع ٍبَّهوَم نب نامثع انئّدح ةّناوَع وبأ انئّدح سوم انئّدح - 1۳°

 , ةضيرم تناكو « ةي هلا لوسر ٌتنب ةتحت ناك ُنإف ردب نع نامثع بِي امّنإ» : لاق امهنع

 . ؛هّمُهَسوًاردَب دهش نمم لجر رجأ كل َّنإ : يب ئبنلا هل لاقف

 V0] 1541 4500 غ015. غم, غد ٤ PY ۲۳۹۹۸ : يف هفارطأ 817١ ثيدحلا]

 هلك ّيبنلا ٌنزاوَه لاس ام نيملسملا بئاوذل َسمّلا نأ ىلع ٍليلّدلا َنمو :باب_- ٥

 نم مُهَّيِطعُي نأ سانلا ُدَعَي ةي ٌيبنلا ناك امو , َنيملسملا نم َلَّلحتف - مهيف ٍهعاضَرب -

 ٍرمت نم للا ٍدبع َّنِب َرباج ئطعأ امو « ّراصنألا ئطعأ امو « سمُخلا َنم لافنألاو ِءيفلا

 نع ليقع ينئّدح :لاق ثيللا ينثّدح :لاق ريفُع نب ٌديعس انئّدح 817-5١
 ّنأ» ةاربخأ ةمرخم َنب َرَّوسِملاو مكحلا نب َناورَم نأ ةورع معزو :لاق باهش نبا



 خلا [رضرف نادك ۷ ٠ ففي

 لاقف « مهّيبَسو مهّلاومأ مهيلإ ٌدرُي نأ ٌةولأسف َنيِملْسُم َنِزاوَه ٌدفَو ٌةءاج َنيِح لاق كي هللا لوسر
 امإو َيِبّسلا اَمِإ : نيتفئاطلا ىدحإ اوراتخاف < ةقّدصأ ىلإ ثيدحلا ٌبحأ : ةي ها لوسر مهل

 لفق َنيح ةليل ةرشع عض مهرظتنا ةي هللا لوسر ناك دقو - E احا و لإ

 اًنِإف :اولاق نيتفت ئاطلا ىّدحإ الإ مهيلإ دار ُديغ ةَ هللا لوسر َّنأ مهل َنّيبت ت اًملف - فئاطلا نم

 إف دعب امأ : لاق مث ةلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف ٌنيملسملا يف هلك هللا لوسر َماقف « انيس ٌراتخن
 َبّيطُي نأ ٌبحأ نم « مُهَيْبَس مهيلإ َّدُرأ نأ ٌثيأر دق ينإو « َنيبئات انوؤاج دق ِءالوه مكناوخإ

 انيلع هلا يي ام لأ نم ُايإ ةيطعُت یتح ِهَطَح ىلع ّنوكي نأ مکنم ٌبحأ نمو « لَمْ

 يردت ال انإ : الڳ هللا لوسر مهل لاقف « مهل هللا لوسر اي كلذ انبّيط كط دق ٌسانلا لاقف . لعفيلف

 عجّرف « مكرمأ مكؤافَرُع انيلإ ّعفرَي ىتح اوعجراف .نذأي مل نمم كلذ يف مكنم لذ نَم

 اذهف .اونذأف اوبك دق مهّنأ ةوربخأف ةي هللا لوسر ىلإ اوعجَر مث مهؤافرع مهملكف « ٌسانلا

 . «َنِزاَوَه ينس نع انغلب يذلا

Eee Î 

 .[1508 ۲٣٢١ « ۲۹۸۳ ١ ۲۳۰۸ :ثيدحلا رظنا] ]۳۱۳۲ :ثيدحلا]

 : لاق . ةبالق يبأ نع ُبويأ انثَدح ٌداَمَح انثَدح باَهولا ٍدبع نب هللا بع انثدح_ 1۳

 دنع اتك» : : لاق مَدْهَر نع- ظفحأ مساقلا ِثيدحل انأو - عينيلكلا مصاع ْنب مساقلا ينثّدحو

 ةاعّدف  يلاوملا نم أك رمح رفا ميت ينب نم لجر هتنعو ةجاجت رک ئئاف « يسوم يبأ

 نع مكُنّدحألَف َملَه :لاقف .لكآ ال نأ ُتفّلحف ُهتْردَقف ائيش ٌلكأي ةتيأر ينإ :لاقف ماعطلل
 « مكلمحأ ال هللاو :لاقف « ةلمحتشت َنييرَعشألا نم رفت يف يللا لوسر ُثيتأ ينإ : كلذ
 ؟َنويرعشألا ٌرفنلا نيأ : لاقف اًنع لًأسف ٍلبإ ٍبَْتب دب لا لوسر يأ ٠ مكلوحأ ام يدنع امو

 : انلقف هيلإ انعَّجرف . انل ُكَراِبُي ال ؟انُعنَص ام : : انلق انْقلَطنا املف « ىَرذلا ع ِدوَذ سمَخب انل ماف

 هللا ّنكلو « مكتلّمح انأ تسل :لاق ؟َتيِسَتْفأ « انليخت ال نأ َتفلَحف < انلوحت نأ َكاتلأس انإ

 ّوه يذلا ٌثيتأ الإ اهنم اريح اهّريغ ىّرأف نيمي ىلع ُفِلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ينإو « مكلمح

 CTE , #3517 همام ONY ء 0 00 : يف هفارطأ 71 ثيدحلا] .«اهتلّلحتو ريخ

<C VIA 2 TTA ° ¢ TVAكالاو  «VYالموموم ]. 

 نأ امهنع لا يضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انئّدح_ مام

 مهُنامهُس تناكف « ةريثك ًالبإ اومَْعف ٍدجن ليك رمع نب , هللا دبع اهيف ةيرس تعب لكي هللا لوسر

 . [4578 : يف هفرط_ 14 ثيدحلا] . ًاريعب ريع اولّمُثو « ًاريعَب رشع ّدحأ وأ ًاريعَب رشع ينثا



 VY دخلا نفوق تاک ۷

 CT م مل رو لا

 .«شيجلا ةماع مسق

 نع َةدْرُب ىبأ نع هللا دبع نب ديزي انَتَّدح ةماسأ وبأ انثدح ِءالعلا نب دمحم انثدح_ ۹
 هيلإ َنيرجاهُم انجّرخف « نميلاب ْنحنو ةي ئبنلا َجَرْخَم انغلب» :لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ

 يف لاق امإو عضب يف لاق امإ- مهُر وبأ ُرَحآلاَو ةدرُب وبأ امهّدحأ : مهُرَعصأ انآ يل ِناَوَحأو انأ -

 ّيشاجَّنلا ىلإ انتنيمَس انّثَقْلآَف « ةنيفس انبكرف « يموق نم الجر نيسمخو نينثا وأ َنيسمحو ةثالث
 نتعب ل هللا لوسر نإ :رفعج لاقف « هدنع ةَباحصأو بلاط يبأ َّنب ٌرفعج انقفاوو « ةشّبحلاب

 َنيح لكي يبنلا انففاوف « ًاعيمج انْمِدَق ىتحُهَعم انمقأف . انعم اوميقأف « ةماقإلاب انرَّمأو « انهاه

 اهنم َرييَخ حتف نع باغ ٍدحأل مَّسِق امو « اهنم  اناطعأف :لاق وأ - انل َمّهسأف « َربيَح َحتتفا

 .«مهّعم مهل مسق «هباحصأو رفعج عم انتنيفس َباحصأ الإ «هّعم َدهش نملالإ «ًائيش

 .[437737 « ٤۲۳۰ , ۳۸۷۲ : يف هفارطأ ١75" ثيدحلا]

  IVلاق هنع هللا يضر ر باج حمس ردكنمل | نب دمحم انثدح ٌنايفس انّثَّدح ٌعولع انثّدح_ :

 ءىجي ملف . اذكهو اذكهو اذكه ٌكتيطعأ دقل نيّرحبلا لام انءاج دق ول : كو هللا لوسر لاق»

 دنع هل ناك نم : ىتدانف ًايدانُم ركب وبأ َرمأ نيرحبلا لام ءاج اًملف . الك ئنلا ضيق ىتح

 يل اثحف . اذكو اذك يل لاق كي هللا لوسر َّنإ : ٌتلقف هتيّتأف انتأيلف ٌةَدِع وأ نيد ل هللا لوسر

 :ةزه لاقو رسل ااا انل لاق مث « ًاعيمج هيَّمكب وثحي ُنايفُس َلعَجو .ًاثالث

e تلقف ةئلاتلا هتيتأ ئ: a a و 

 لاق ٠ ومع اتاحر ينس لها وأ او لةم نم تعش ا « يلع بت تلف

 !؟ لخبلا نم اَوْدأ عاد یاو :- ردکنملا نبا ىنعي ۔لاقو « نيتّرم

 .[ 787 25598 2, ۲۲۹۲۹ : ثيدحلا رظنا]

PITA.نب رباج نع ٍرانيد نب وُرمع انت للاخ نب ةر 5 انثّدح َميهاربإ نب ب ملسم انثدح_  

 : لجر هل لاق ذإ ةنارعجلاب ةمينغ ُمِسقي ةي هللا لوسر امنيب» :لاق امهنع هللا يضرهللا ٍدبع
 .«لدعأ مل نإ تيقش دقل :لاق .لدعا



 َسّمَحُي نأ ريغ نم ىّراسألا ىلع ةَ يبذلا َّنم ام باب -5

 نع ّيرهرلا نع ْرِمْعَم انربخأ ِقاّرولا دبع انّربخأ روصنم نب ٌقاحسإ انثدح 9
 نب ةعطعلا ناكاول : ٍردب ىراسأ يف لاق اي يبنلا َّنأ» هنع هللا يضر هيبأ نع ٍريَبُج نب ٍدمحم

 .[403714 :يف هفرط_1 ١119 ثيدحلا] . «هل مهتكرتل ىنا ٍءالؤه يف ينمّلت مث ؛ًايح ٌئِدَع

 ضعب َّنوُد هتبارق ضعب يطعُي ةنأو « مامإلل َسمُحلا َّنأ ىلع ٍليلّدلا نمو باب ١

 :زيزعلا دبع نب ٌرمع لاق .َرِبيَخ سمُح نم مشاه ينبو بلطملا ينبل ةي يبذلا ّمسق ام
 هيلإ وكشَي امل ئطعأ يذلا ناك نإو « هيلإ ٌجَوْحأ نَم َّنوُد ًابيرق ّصْخَي ملو كلذب مِهَّمْعَي مل

 مهئافلُحو مهموق نم هبنج يف مهْنَّسَم املو « ةجاحلا نم

 ٍبِيسملا نبا نع باهش نبا نع ٍليقُع نع ثيللا انثدح تسوي ن ب هللا دبع انثّدح- 515

 :انلقف ةي هللا لوسر ىلإ نافع نب ٌنامثعو انأ ٌتيَسَم» :لاق ميطُم نب ٍربُج نع

 لاقف « ةدحاو ٍةلزنمب كنم مهو هدو او بلطملا ينب تيطغأ « هللا لوسر اي
 دازو ٌسسنوي ينثّدح :ُثيللا لاق . «دحاو ءيش مشاه ونبو ٍبلّطملا ونب امنإ : :ةكورفلا لوسر
 دبع :قاحسإ نبا لاقو . لقون ينبل الو سمش بع ينبل كَ خينلا مقي ملو :ُديبُج < لاق»

 .«مهيبأل مهاخأ ٌلفوَت ناكو .ةرم ثنب ةكتاع مهمو . ءال ٌةوخإ ُبلّطملاو مشاهو سمش

 .[4559 2 70905 : يف هافرط_”٠1١ ثيدحلا]

 ‹ َسمخُي نأ ريغ نم هُبَلَس ُهلف ًاليتق ّلتق نَّمو ٌبالسألا سّمْخُي مل نم باب ۸

0 

 لرسم يح ها ل ب رف ب فلا ف الا لاف د نا يق

 ينّرمخف « امهنم علضأ َنيِب نوكأ نأ تينمت امهئانسأ ةثيدَح راصنألا ّنم نيَمالغب انآ اذإف

 :لاق ؟يخأ نباي هيلإ كتجاح ام « معن : تلق ؟لهج ابأ ٌفرعت له مع اي :لاقف امهّدحأ

 ىتح ُةَداوس يداوس ٌقرافُي ال هتيأر ْنئل هديب يسفن يذلاو « هي هللا لوسر ّتْسَي هنأ ثربخأ

 ٌترظن نأ ٌْبشنأ ملف <« لل لا اتم ٌلجعألا تومي

 ٌهارَدَتِئاَف « ينامتلأس يذلا امكبحاص اذه نإ الأ تلقف سانلا يف لوجي لهج يبأ لإ

 لاق ؟هلتق امكُيأ :لاقف .ُةاَربخأف ةي هللا لوسر ىلإ افرصنا مث . هاتف ی قف اس
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 :لاقف نيفيسلا يف رظنف .ال : الاف ؟امكيفيس امتحسم له :لاقف .هتلتق انأ :امهنم دحاو لك

 نب ورمع نب ٌداعُمو َءارفع ّنب داعُم اناكو حومججلا نب ورمع نب ذاعمل ُهَبَلَس .هلتق امكالك

 . فوع نب نمحرلا دبع هابأ ميهاربإ عمسو « ًاحلاص فسوي عمس : دمحم لاق . حومجلا

 .[۳۹۸۸ ۰ 759574 : يف هافرط_-7”51١ ثيدحلا]

 نع حلفآ نبا نع ٍديعس نب ىيحي نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثّدح - 01

 « ٍنيَنح موي ي هللا لوسر مم انجَرَخ» : لاق هنعهللا يضر ًةداتق نع ةّداتق يبأ 'ىلوم ٍدمحم يبأ
 ؛نيملسملا ّنم ًالجر الع َنيكرشملا نم الجر ٌتيأرف « ٌةلوَج َنيملسملل تناك انْيَقَتلا اًملف

 ينمّضف يلع َلبقأف « ۾ هقتاع ٍلبَح ىلع فيسلاب هتبرض ىّتح هئارو نم تیت ىتح ُثربدتساف
 باطخلا ¿ نب َرمع ٌتقحلف < ينلّسرأف ٌثوملا ةكردأ مث ؛توملا حير اهنم ٌتدّجو ًةمض

 لعق نم : O ب ل ا لاق ؟سانلا لاب ام : ٌتلقف

 هل ًاليتق ّلتق نم : لاق مث . تسلج مث ؟يل ٌدهشي نم : تلقف ٌثمقف . هَّبَلَس ُهلف ةنّيب هيلع هل ٌدليتق

 لاقف «تمقف . هلثم ةئلاثلا لاق من . تل مث ؟يلّدهشي نم : تلقف تمقف . هُملَس ُهلف ةنّيب هيلع

 شا لوسر اي قدص : هر يل ٌهّصتقاف ؟ةداتق ابأ اي كلام : ال هلا لوسر

 ىلإ ٌدِمعَي ال ًاذإ هللا اه ال : هنع هللا يضر قيّدصلا ركب وبأ لاقف . ينع هضرأف « يدنع ُهُيلسو

 .ةاطعأف . قدص : ا ئبنلا لاقف . هَبلَس ٌكيطعُي كي هلوسرو هللا نع لاقت ر ها شا نم دا

 :[1 ٠2 تيدحلا رظنا] د «مالسإلا يف هنأت لام ُلّوأل هنإف « ةملَس ينب يف ًافِرخَم ثم ٌتْعَباف

 سمُخلا َّنم مهّريغو مهُّبولق َةفّلؤملا يطعُي ةَ ُيبنلا ناك ام باب
 لك يبنلا نع ٍديز نب هللا ُدبع اور هوحنو

 بّيسملا نب ٍديعس ٍديعس نع ّيرهرلا نع ئيعازوألا انّئَّدح َفّسوي نب دمحم انثّدح 14۳

 مك « يناطعأف لك هللا لوسر كلاس : : لاق هنع هللا يضر مازج َنب ٌميكح نأ ريبلا نب ةورُعو

 سف ةواخَسب ٌةذخأ نمف « ٌولح رض َلاملا اذه َّنِإ « ميكح اي : يل لاق مث « يناطعأف هتلأس

 ديلاو « بشي الو لكأي يذلاك ناكو « هيف هل رابي مل سفن ٍفارشإب ةذخأ نمو « هيف هل كروب

 أزرأ ال قحلاب َكَنعَب يذلاو « هللا لوسر اي :تلقف : ميكح لاق . ىلفُسلا ٍديلا نم ٌريخ ايلعلا

 لبقي نأ ىبأيف ًءاطعلا هّيِطعُيل اميكح وعدي ركب وبأ ناكف ٠ ايندلا قرافأ ىتح ًائيش َكَدعب ًادَحأ

 ُضرعأ ينإ « نيملسملا ٌرشعَم م اي :لاقف « هنم َلبقَي نأ' ىبأف هيطعيل هاعد َرمع نإ مث « ائي دعم

 ًائيش سانلا نم ًادحأ ٌميكح ًأَررَي ملف . هذخأي نأ 'ىبأيف ء ءيَلا اذه نم هللا مسق يذلا هّمح هيلع

 ۱٤۷۲ « 7176٠9[. :ثيدحلا رظنا] . «يفْوُت ىتح لكي ةوبنلا دعب
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 باطخلا ّنب مع َّنأ» عفان نع َبوُيَأ نع ٍديز نب ٌدامح انثدح ِنامعتلا وبأ انئّدح - 14٤

 . هب يقي نأ ةرمأف « « ةيلهاجلا يف موي ٌفاكتتعا َيلع ناك ُهنإ هللا لوسر اي : : لاق هنع هللا يضر

 ّنمف :لاق « ةكم ِتويُب ضعب يف امهَعَضَوف نيتح يِبَس نم نيتيراج ُرمع باصأو :لاق
 ام ْرظنا هللا دبع اي : ُرمع لاقف « ككسلا يف ٌنوعسي اولَعجف « ٍنينُح يِبَس ىلع ةي هنا لوسر

 ملو : عفان لاق .نيتيراجلا لسرأف ٍبَعذا : لاق ؛ بسلا ىلع ةي هللا لوسر ّنم : لاق ؟اذه

 مزاج نب رور ج دارو «هللا دبع ىلع َفْخَي مل َرمّتعا ولو « ةنارغجلا ّنم ال هللا لوسر متع

 . «سمخلا نم» : لاقو رمع ِنبا ٍنع عفان نع بويأ نع

 .«موي» لقي ملو ٍرْدَّنلا يف َرمع نبا نع عفان نع بويأ نعٌرِمْعَم اورو
 7١[. 8437 . ۲۰۳۲ : ثيدحلا رظنا]

 ينئّدح :لاق نسحلا انَنَدح مزاح نب ريج انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - 140
 اوبّتَع مهنأكف « َنيرخآ عنمو ًاموق ةي هللا ل وسر یطعأ» : لاق هنع هللا يضر بلغت نب ورمع

 مهبولق يف للا لعج ام ىلإ اماوقأ ٌلِكأو « مهعّرَجو مهَمَلَط فاخأ اموق يطعأ ينإ :لاقف هيلع

 ةملكب يل َّنأ بح ام :َبلغَت نب ومع لاقف بلغت نب ورفع عهنم ىتغلاو.زيخلا نم

 انثّدح» :لوقي ّنسحلا ٌتعمس : :لاق ريرج نع مصاع وبأ داز .«معّنلا رمح > راک هللا لوسر

 .[977 :ثيدحلا رظنا] . «اذهب . . .ُهَمَّسقْف- يبسيوأ - لاا لكي هللا َلَوِسَو نأ بلغت نب وع

 لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٌةبعش انئّدح ديلولا وبأ انئّدح - "5
 : يف هفارطأ 8147 ثيدحلا] . «ةيلهاجب ٍدهع ثيدح مهنأل « مهُمّلأَتأ اشيرق يطعأ ينإ» : اب ئبنلا

(TIEدان  o TVVAعلا لالالالا  ETTYىلا ل  CETTEل مال  ° co OATمالت”  [VEE o 

 َّنأ ِكلام نب ُسنأ ينربخأ : لاق ٌيرهْرلا انثدح ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثدح- ۷
  ًءافأ ام َنِزاَوَه ٍلاومأ نم ل هلوسر ىلع هللا ًءافأ َنيح كيلا ٍلوسرل اولاق راصنألا نم اسان

 ًاشيرق يطعُي « لكيلا لوسرل هلل رضي : اولاقف « لبإلا نم ًةئملا شيرق نم ًالاجر يطعُي قفطف
 ىلإ لسرأف « مهتلاقمب كي هللا لوسر َتَّدُحَف :ٌنسنأ لاق . مهئامد نم ُرطقتت انفويسو « انعَدَيو

 مهءاج اوعمتجا اًملف « مهريغ ًادَحأ مهم ُعْدَي ملو « مَأ نم بق يف مهعَمجف راصنألا

 انئارآ ووذ اَمأ : مهؤاهقف هل لاق ؟مكنع ينغلب ٌثيدح ناك ام :لاقف ةي هللا لوسر
 ةا هللا لوسرل هللا رفع : اولاقف مهنانسأ ٌةئيدَح انم خ نمانأ امون اوو ف لو

 يطعأل ينإ : لكك هللا لوسر لاقف . مهئامد نم زطقت انفويسو < ٌراصنألا كرتيو ًاشيرق يطعُي

 مكلاحر ىلإ اوعجرتو « لاومألاب ٌسانلا بهذي نأ َنوضرَت امأ « رفكب مهدهع ثيدح ًالاجر



 VVV يملا شرق تاک ۷

 دق « هللا لوسر ايا'ىلَي :اولاق .هب ٌنوبلَقْنَي امم یخ هب نوقشت ام هللا وف ٠ كيلا لوسرب

 ىلع ةي ةلوسرو هللا اوقلت ىّتح اوريصاف « ةديدش ةرثأ يدعب َنورتس مكنإ : مهل لاقف .انيضر
 .[9143 :ثيدحلا رظنا] .«ريصت ملف :ٌسنأ لاق  ضوحلا

 ا ل ل ل 14۸

 ينربخأ :لاق ريبُج َنب دمحم نأ معطُم نب ٍريَبُج نب ٍدمحم نب رمع ينربخأ :لاق باهش
 كلا لوسر تع ني نم ابق نانا هعمو كفا لوسر عم وهاني هنأ معطم نب ذيج

 :لاقف ةَ هللا لوسر َفقوف « هءادر تفطخف ةرْمَس س ىلإ ةرؤطضا ىتح ةنولأسي ٌبارعألا

 وذ ی دودج ا اک ةدع ناك ولقاء قادر رسا

 1871١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًانابَج الو

 ٍِكلام نب سنأ نع هللا دبع ِنب قاحسإ نع كلام انّثَّدح ريكُب نب 'ىبحي انثّدح ۳۱14۹

 ةكردأف « ةيشاحلا ظيلغ عينارجت ٌدرُب هيلعو لي يبنلا حم يشمأ تنك : لاق هنع هللا يضر

 نم ءادّرلا ةيشاح هب ْتَرَثَأ دق كي ئبنلا قت تاع ةحفَص ىلإ ت رظن ىتح ةديدش ًةبذج ُهَيَدِجف ئبارعأ

 . «ءاطَعب هل رم مث ٌكحضف هيلإ تفتلاف . كّدنع يذلا هللا لام نم يل ْرُّم : لاق مث هتبذج ةَّدش

 ثیدحلا]  ۳۱٤۹يف هافرط : ۵۸۰٩ « ٦۰۸۸[.

 هللا ٍدبع نع ئاو يبأ نع روصنم نع ڙيرج انَنّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح 10٠

 نب عرقألا 'ئطعأف : ةمسقلا يف ًاسانأ لإ ئبنلا رثآ ٍنيَتُح ٌموي ناك امل» :لاق هنع هللا يضر
 ذئموي مهرثآف برعلا ِفارشأ نم ًاسانأ ىطعأو . كلذ لثم ةنيَيَع ىطعأو . ٍلبإلا نم ةئم سباح
 هللاو :تلقف .هللا هجو اهب َديِرَأ امو اهيف َلِدُع ام ةمسقلا هذه نإ لاو :ٌلجر لاق . ةمسقلا يف
 هللا محَر ؟هلوسرو هللا ٍلِدَعَي مل اذإ لدعي نمف :لاقف . هتربخأف هتيتأف .ةكلكي جيبلا دربال

 . «ربصف اذه نم َرثكأب ّيذوأ دق ء'ىسوم

[WTI 14 35066. 5004. 2۳۳7 2 2۳ › ٤۰0 : يف هفارطأ "١6ثيدحلا] ١ 

 نع يبأ ينربخأ :لاق ٌماشه انئَّدح ةماسأ وبأ انئّدح َناليَغ نب ٌدومحم انثدح _- ١
 هّعطقأ يتلا ريبَّزلا ضرأ نم ىَوّنلا لقنأ ٌتنك» :تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ ٍتنب ًءامسأ

 . «خسرَق يَنلُث ىلع يم يهو . . يسأر ىلع ةي هللا لوسر

 . «ريضُتلا ينب لاومأ نم اضرأ رولا َعطقأ لكي يتلا نأ هيبأ نع ماشه نع ةرمض وبأ لاقو

 .[0574 :يف هفرط_١15١ ثيدحلا]



 نسما ىتخرف ناك تقال | ۷۷۸

 : لاق ةبقُع نب ىسوم انئّدح َناميلُس نب ٌليَّضفلا انئّدح مادقملا نب دمحأ ينئّدح - كل
yy 

 اهنم َدوهيلا جرخُب نأ دارأ َربيَح لهأ ىلع َرهَظ امل ةا ء هللا لوسر ناكو « زاجحلا ضرأ

 هك نا لوسر دوهيلا لأسف نيملسمللو لوسرللو دوهيلل - اهيلع َرهظ امل - ضرألا تناكو

 كلدارلغ كرت لَك هللا لوسر لاقف .رمللا فص مهلو لمعلا اوفكُي نأ ىلع مهكرتي نأ

 .«ءاحيرأو َءاميَت ىلإ هترامإ يف ٌرمع مهالجأ ىّتح .اوُوقأف . انئشام

 .| ١77١75592378827 1177595 2 ۲۳۲۸ 2 57486 : ثيدحلا رظنا]

 برحلا ضرأ يف ماعطلا ّنم ُبيِصُي ام باب١
 هللا يضر لَّفغُم نب هللا ٍدبع نع لاله نب ٍديمُح نع ةبعش انئّدح ٍديلولا وبأ انثّدح - ارا توب

 ُثفتلاف ُهَّدخآل ٌثوزنف « ٌمحش هيف بارجب ٌناسنإ 'ىمّرف « ربح رصق َنيرصاحم انک : لاق هنع

 .[66 ۰۸ :يف هفرط_07١7 ثيدحلا] . (هنم ٌتْييحتساف < , لع ئئبنلا اذإف

 امهنع هللا يضر رمع ٍنبا نع عفان نع َبويأ نع ٍديز نب داّمح انئّدح ٌدّدسم انثدح - 104

 .ههْعفرَن الو ةلكأتف « بّنِعلاو ٌلَسعلا انيزاغَم يف ُبيِصُن اًنك» : لاق

 ٌتعمس :لاق عنابيشلا انّثَّدَح دحاولا دبع انّتّدح ليعامسإ نب 'ئسوم انثدح 6

 انعقو َربيخ موي ناك اّملف « َرِبيَخ يلايل ةعاجم اننباصأ» :لوقي امهنع هللا يضر ئفوأ يبأ َنبا

 َرودقلا اوتفكأ : ةي هللا لوسر يدانُم ىدان ٌرودّقلا تّلغ اًملف « اهانّرَحتناف ةيلهألا رمحلا يف

 . اعيش رمحلا موحل نم اومّعطت الف

 ةتبلا اهَمَرح :َنورخآ لاقو :لاق . سّمخت مل اهنأل لي ئيبنلا ىهن امنإ انلقف :هللا دبع لاق

 .[00734774 24777 2455١ :يف هفارطأ ۳۱٣١ ثيدحلا] . ةتبلا اهموح :لاقف ريح نب دیعس ٌتلأسو



 7 ٠ 'ةعداؤملاو ةيزخلا نباتك ته

 ريا تلا ثا سل ا

 ةعداوملاو ةيزجلا باتك 0۸

MK 

 هلل مک ام ہم الو رئیل ويلا ل5 ہلا تب تأ اول :  یلاعت هللا لوقو

 هو لي نع يرحل اوطعي ىح مف ا ا و
 e رولا نم ذخأ 0 ءاج مو ءالذأ و 1۲۹ e 4 تورعلص

aE ESًاسلاج ٌتنك» ا هن : لاق  

52 
7 

ETٍلهأب ريبزلا نب  

 .برجملا

 E رعاة لالا

 نع ريبزلا ن نب ةورُع ينثّدح :لاق ّيرهرلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح - ۸
 اول نوا بل اک و ّيراصنألا يفوَع نب ورمع نأ ةربخأ هنأ ةمَرْخَم نب ٍرَوْسِملا

 بنيا لا حاّرجلا نب ةديبع ابأ تعب ل , هنا لوقو: نا ةويخأ د ارب ده اکو

a LSيمرضحلا ن نإ داع  › 

 حبصلا ةالص تّقفاوف ةديبع يبأ مودقب ٌراصنألا ٍتّعوسف « نيّرحبلا ّنم ٍلامب ةديبع وبأ مِدَقف
 مهآر َنيح ال هللا لوسر مّسبتف « ُهلاوضّرعتف « ّفرصنا رجلا مهب ىلص الف « لب يبنلا عم
 : لاق « هللا ل وسر اي لجأ :اولاق « ءيشب ءاج دق ةديبع ابأ َّنأ متعمس دق مكّنظأ :لاقو



 sS مڑس ام اولّمأو اورشباف

 .[15568 ١6 ct :هافرط 7١5/8 ثيدحلا] . |. مهثكلهأ

 نب متعملا انئَّدح ٌعوِقَرلا رفعج - نب هللا دبع انثَّدح بوقعي نب لضقلا انثذح 548

 نع ريج نب ايزو ُعيِنَرملا هلا دبع رب ركب اند عفا ثا دبع نب ٌديعس اكد َناميل

 ملسأف + نيكرشملا نولتاقُي ٍراصمألا ءانفأ يف سانلا ٌرمع ٌثعب» :لاق ةّيح نب ريبج
 سانلا نم اهيف نم مو اهل ٠ « معن :لاق .هذه ّيزاعَم يف كْريِشَتسُم ينإ : :لاقف « ٌناَزمْدُهْلا

 نيحانجلا ُدحأ رك نإف « ٍنالُجِر هلو ٍناحاتج ُهلو ٌسأر ُهل رئاط تم دلا هذه نم

 خيش نإو . سأرلاو ِنالْجَرلا تّضهن ُرخآلا حانجلا ريك نإف سأرلاو حانجب ِنالْجَرلا ٍتّضهن

 ةخالا حاتجلاو رو عاجلا ى نار .ٌنسأرلاو ناحانجلاو نالجّرلا تبهذ ٌنأرلا

 : لاق َةّيح نب ريّبَج نع ًاعيمج ٌدايزو کب لاقو . ىرسك ىلإ اورفنيلف َنيملسملا رمف ذ . سراف

 لماع انيلع جَرَخو « ٌوُدعلا ضرأب انك اذإ ىتح . نْدَقُم نب َنامعُتلا انيلع لمعتساو .مع انيدنف

 امف لس : ةريغفلا لاقف د مكنم لِجر ينملكُيل :لاقف ٌنامجرت ماقف « ًافلأ نيعبرأ يف ىرسك

 صمن .ديدش ِءالبو ٍديدش ٍءاقش يف انك برعلا َنم ٌسانأ نحن :لاق ؟متنأ ام :لاق . تئش

 ذإ كلذك ُنحن انيبف .رجسَحلاو َرجّشلا دعو «َرعَّشلاو رولا سَو < عوجلا نم ىلا دلجلا
 ا فر اما هنايياكلا+ هيمَظَع ثّلَجو ٌةركذ'ىلاعت -نيضرألا برو ِتاومّسلا بر تعب

 انربخأو . ةيزجلا اوُدؤُت وأ ءهدحو هللا اوُدبعت ىتح مكلتاقُت نأ كيان لوسر انّيبن انَرَمْأَف هّمأو

 اتم يقب نمو « طق اهلثم ري مل ميعن يف نجلا ىلإ راص ام لق نم هنأ انبر ةلاسر نع ليك انيبن

 »Vor]. : يف هفرط ۴٠١۹ ثیدحلا] . «مكباقر كلم

 ينكلو كزخُي ملو كْمّدنُي ملف لك َيبنلا حم اهلثم هللا كدهشأ امبر : ن نامعُتلا لاقف - ۰

 « حاورألا بهت ىتح َرظتنا راهنلا لوأ يف لتاقي مل اذإ ناك « ةي هللا لوسر عم لاتقلا تذهش
 . تاولصلا رضحتو

 aS نوكي له ةيزالا كلم مامإلا عدوان تابعا

 هع يدعابلا سابع نع يوه ب ريس رع تفر اهدي ّدح راكب نب لس انثدح - سسك
 ًةلغب كَ جيبنلل ةليأ كلم ىدهأو « َكوبت ل عربنلا حم انوزغ» :لاق يدعاسلا ٍديِمُح يبأ

ua 



 ۷۸1 ةعداوملاو ةيزجلا باتك- ۸

 ةبارقلا :ّلإلاو , دهكلا :ةمذلاو .ايب هللا لوسر ةمذ لهأب ةاصّولا باب

oTنب ةيريوُج ٌتعمس :لاق َة ا  

 :r OTe اا ر SE تب كيضوأ لاق

 ‹ ٍنيرحّبلا َنم يء يبنلا ٌعْطقأ ام باب - ٤

 ؟ةيزجلاو ٌءيفلا مّسقُي نملو ةيزجلاو ٍنيرحبلا لام نم َدَعَو امو

 يضر اسا قدوم :لاق ٍديعس نب ىيحي نع ریه انَثَّدَح نسوي نب ٌدمحأ انثّدح - ۳

 ّبتكت ىّتح هللاو ال :اولاقف , ٍنيرحبلاب مهل بكيل راصنألا لل عيبلا اعّد» :لاق هنع هلل

 مكنإف : :لاق . هل نولوقي كلذ ىلع هللا ءاش ام مهل كاذ ل

 YTVVY]. نكات : ثيدحلا رظنا] . «ضوحلا ىلع ينوقلت ىتح اوربصاف < ةرثأ يدعب نورس

 مساقلا نب حور ينربخأ :لاق ميهاربإ نب ليعامسإ انئّدح هللا دبع نب ٌيلع انثّدح 14

Tyا ل  e 

 gl نا لا OL : ركب وبأ لاق نيرحبلا لام ءاجو

 . اذكهو اذكهو اذكه كتيطعأل نيرحبلا لام انءاج دق ول : يل لاق ناك دق لكك هللا لوسر لإ

 يناطعأف « ٍةَئمَّسمخ يه اذإف « اهُتْدَدَعَف .اهَّدُع : يل لاقف . ةيثح ُتوّتحف .ةّثْحا : يل لاقف

 .[؟ ١7/5473 275594 55795 :ثيدحلا رظنا] . ةعمتي وافل

 ٍلامب كي ئيبنلا يتأ» ٍسنأ نع بيَهص نب زيزعلا ٍدبع نع َنامِهَّط نب ٌميهاربإ لاقو - 6
 ُهءاج ذإ « لكي هللا لوسر هب یتا لام َرثكأ ناكف « دجسملا يف هوُرثنا :لاقف نيرحبلا نم

 يف اثحف .ذخ :لاقف . ليقع ُثيدافو يسفن تيداف ينإف ٠ ينطعأ هللا لوسر اي : :لاقف ثرماَتعلا
 تلا ةحئراف ناكل : لاق « َيلإ ُهْعَفرَي مهّضعب مَا : .لاقف عطس ملف ُهَلِقُب بهذ مث « هوت هس .عو

 :o لاق « يلع هْعفرَي مهّضعب مف : لاق هَر ملف هلي بهذ مث هنم رتتف . E لاف م

 ةعبتُي لاز امف < قلطنا مث هلهاك ىلع ُهلمتحا ِهث هنم رف .ال :لاق « َيلع تن هعفراف :لاق

 م رد او راق ها ربو قات تاز اق يع ارم

 ۳٠٤۹[. 551 :ثيدحلا رظنا]



 مرُج ريغب ًادهاعُم ّلتق نَم مثإ باب 5

 ٌدهاجم انَثَدح ومع نب ٌنسحلا انثّدح ٍدحاولا دبع انّنّدح صفح ْنب ُسيق انئّدح - ۳1٦٦

 ةحئار حري مل ًادهاعُم لتق نم : لاق هلك يبنلا ِنع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 4t] : يف هفرط- ۳٠٦٦١ ثيدحلا] . اا2 را ةريسك نم جو اھ گیرا ةنجلا

 «هللا مكّرقأ ام مكرقأ» هد يبنلا نع نمع لاقو .برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ باب ؟

 نع دبا نع عرتقملا ديعس شد :لاق ثيللا اقدح َفسوي نب للا دبع انثذح ۷

 ىلإ اوقلطنا ع نملا رش رسل ني ا : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 هنن ر نأ معا د اول السا لاه نر ا كين ادن نع ا ويك

 الإو « هْعبيلف ايش هلامب مكنم ذجَي نمف « ضرألا هذه نم مكيلجأ نأ ٌديرأ ينإو « هلوسرو
 ٠ ۷۳٤۸[. 7944 : يف هافرط_7177ثيدحلا] . «هلوسرو هلل ضرألا َّنأ اوملعاف

 َنب ديعس عمس ٍلّوْحَألا ملسم يبأ ِنب َناَميَلُس نع َةنييُع نبا انئّدح دمحم انثّدح - ۸

 ىتح ىكب مث . سيمخلا موي امو سيمخلا ٌموي» :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا عمس ريب
 هعجو ئ هللا لوسرب ٌدتشا :لاق ؟سيمخلا موي ام سابع نب اي :تلق .'ئىصحلا ةعمد لب

 . عزان يبن دنع يغبني الو . اوعزانتف .ادبأ هّدعب اوُلضَت ال اباتك مكل بأ ٍفكب ينوتثا :لاقف

 .هيلإ ينوعُدت امم ريخ هيف انأ يذلاف ٠ ينورذ :لاقف .ةومهفتسا ؟َرَجَّهَأ ؟ةلام :اولاقف

 تنك ام وحنب َدفولا اوزيجأو برّعلا ةريزَج نم َنيكرشملا اوجرخأ :لاق ثالثب مهّرمأف

 لوق نم اذه :نايفس لاق «اهتيسنف اهلاق نأ امإو « اهنع تكس نأ امإ ةثلاثلاو « مهزيجأ

 .[7” 08017 « ۱۱٤ :ثيدحلا رظنا] . ناميلس

 ؟مهنع ئفعُي له نيملسملاب ّنوكرشملا َرَدْغ اذإ باب -
 اي ه1 و نع راو صوم حا عج ۳4

 يل اوعَمْجلا : الك ئيبنلا لاقف « مس اهيف ة ةاش ءاي ئبنلل ثّيِدهأ بيخ تحف امل» : لاق هنع هلا
 ؟هنع يقداص متنأ لهف « ءيش نع مكلئاس ينإ : لاقف « هل اوعمجف « دوهي نم انهاه ناك نم

 .نالف مكوبأ لب « متبذك :لاقف .ٌنالف :اولاق ؟مكوبأ نَم : ايب ئبنلا مهل لاق . معن :اولاقف
 « مساقلا ابأ اي معن :اولاقف ؟هنع ٌتلأس نإ ٍءيش نع َيقداص متنأ لهف :لاق . تقَدص :اولاق

 اهيف نوكن :اولاق ؟رانلا ٌلهأ نَّم :مهل لاقف .انيبأ يف ُهّتفَرع امك انبذك تفرع انْبَذك نإو



 : لاق مث .ًادبأ اهيف مكفّلُخن ال هللاو « اهيف اوؤّسخا : ي ئبنلا لاقف . اهيف انوفّلخت مث « ًاريسي
 هذه يف متلعَج له :لاق . مساقلا ابأ اي معن :اولاق ؟هنع مكتلأس نإ ٍءيش نع يقداص متنأ له

 نإو « ُحيِرَتسَن ًابذاك تنك نإ :اولاق ؟كلذ ىلع محار ام طع ارت يخول
 ٤۲٤٩ « ٥۷۷۷[. : يف هافرط_79١ ثيدحلا] . (كَرْضَي هب مل ًاّيبن تنك

 ًادهع تكن نَم ىلع مامإلا ٍءاعد باب- 8

 هللا يضر ًاسنآ تلأس :لاق مصاع انثّدح ديزي نب ُتباث انثّدح ٍنامعنلا وبأ انثدح - 1۷۰

 :لاقف « عوكؤلا دعب تلق َكنأ معي آنالف نإ :ٌتلقف . . عوكرلا لبق : لاق تونّقلا نع هنع

 : لاق ميس ينب نم ءايحأ ىلع وعدي عوكؤلا دعب أر هش َتَمَق هنأ ال يبنلا نع اند مث « بّذك

 ءالؤه مهل َضرَعف « َنيكرشملا ّنم سانأ ىلإ ِءاّرَقلا نم - ا يسرا دعت

 . مهيلع َدَجَو ام ٍدحأ ىلع َدَجَو هتيأر امف « ٌدهع يب ئبنلا نيبو مهتيب ناكو « مهولتقف

 |1554 0785:78:11: ۱۰۹۹۳ ك9: ثيدحلا رظنا]

 نهراوجو ٍءاسنلا نامأ باب_- 9

 نأ وللا دبع نب مع ىلوَم ٍرضّتلا يبأ نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انئّدح - ۳1۷1

 تبه : لوقت : بلاط يبأ ةنبا ءىناه ّمأ عمس هنأ ةربخأ بلاط يبأ ةنبا ءىناه ّمأ ىلوم رم ابأ

 قع :لاقف هيلع تملسف « ُةرتست هتنبا ةمطافو ليتغي ةتدَجّوف حتفلا ماع كير هللا لوسر ىلإ

 ماق هلسغ نم عرف اًملف « ٍءىناه ّمأب ًابحرم : لاقف بلاط يبأ ُتنب ٍءىناه ّمأ انأ :ٌتلقف ؟هذه

 هنأ ئلع يما نبا معز « هللا لوسر اي :ُتلقف .دحاو بوث يف ًافحّتلم ٍتاعكر ينامث ىلصف

 . ءىناه ّمأ اي ٍتْرَجْأ نَم انْرَجأ دق : ب هللا لوسر لاقف .ةريبه نبا نالف ؟ُهتْرَجَأ دق الجر ٌلتاق

 .[8017 078٠ :ثيدحلا رظنا] . (یحض كلذو : ءىناه ّمأ تلاق

 مهاندأ اهب ئعسَي , ةدحاو مهراوجو نيملسملا ةمذ باب- ٠

 » :لاق هيبأ نع ّيمَيَتلا ميهاربإ نع شمعألا نع ٌعيكَو انربخأ دمحم ينثدح "1
 اهيف :لاقف « ةفيحصلا هذه ىف امو هللا باتك الإ ٌةؤرقن ٌباتك اندنعام :لاقف ولع

 وأ اند هيف تدخلا نق « 134 ىلإ يع نيب ام مرح ةنيدملاو + لبإلا ناسا و ثاخارجلا

 « لدَع الو فرص هنم ُلَبَقُي ال « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاثدخُم اهيف ئوآ
 ادي ديل اهلل دق يقال دنا يكتمل قو فللح رك لعق هنل اوت ريغ ىل رت نو
 ۳٠٤۷[. ۱۸۷۰ ۱۱۱ :ثيدحلا رظنا] . (كلذ



VAةعداوملاو ةيزجلا باتك ۸  

 انملسأ اونسحُي ملو انأَدّص اولاق اذإ باب - ١

 . «دلاخ عنّص امم َكيلإ أَربأ : لكي عوبنلا لاقف « لتقَي دلاخ َلَعِجف» :ّرمع نبا لاقو

 . سأبال < « ملكت : لاقو .اهلك ةنسلألا ٌملعَي هلا نإ « ُهّنمآ دقف سّرتَم لاق اذإ :ٌرمع لاقو

 نيا في عل نم متإ و. ريغ و لاملا» نيكرشملا خم ةخئاضعلاو ةعداوملا تاب

 ٦١[ :لافنألا] ةيآلا ا حج »ل ملسلا اوبلط :اوحنج- 4«مْلَّسلِل احتج نِإَو # » :هلوقو

 نع راب نب خا نع نسب اناج لعفملا نبا وخر ر انّثَّدح ٌدَّدسم انثّدح ۷۳

 « ريخ ىلإ ديز نب دوعسم نب ٌةصِيحُمو هس بِها دبع قلطنا" : :لاق ةمْشَح يبأ نب لهس

 « ًاليتق همد يف طّحشتي وهو ٍلهس نب هللا دبع ىلإ ٌةصّيحم ىتأف « اقّفتف « ٌحلُص ذئموي يهو

 ا لا ا يل ‹ هتفدف

 َتكسف - موقلا ثدحآ وهو - رثك ريك :لاقف « ملكتي ٍنمحرلا دبع َبهذف ‹ ةي يبنلا

 ا ماو و اولاق- مكبحاص وأ - مكلتاق نوُقحتستو نوفلحتأ :لاقف « املكتف

 للك ئبنلا هلّقعف ؟راقك موق َناميأ ٌدخأن تفيك : اولاقف . ّنيسمخب ٌدوهي مکئربّتف :لاق ؟رن ملو

 .[۲۷۰۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟هدنعع نم

E ا 

O ا 

 .[ةا ل CYAN TASE مل امال I .«شیرق

 ؟رحّس اذإ يّمذلا نع ئفعُي له باب 4

 ؟ لتق دهعلا لهأ نم رحّس نم ىلعأ : : لس باهش نبا نع» : عز وپ ينربخأ : :بهو نبا لاقو

 ا ناكو ا SS لاق

 oe حش ل تلا أ

 ]۹۱ ۰ ۳( 0۷71( 0۷1٩ , 21/57 , ۳۲۹۸ : یف هفارطأ-١۳۱۷ ثيدحلا]



 VAo ةعداوملاو ةيزجلا باتك- 0۸

 هما َكَبْسَح کف وعد نأ أودري نإَو » :ىلاعت هللا لوقو ردغلا ّنم ٌُرَّدحُي ام باب

 [57 :لافنألا] ةبآلا

 ا ل رو م ل ل اج ب ياك ۳۱۷٦

 ' :لاق كلام ب فوَع تعمس :لاق َسيردإ ابأ ممس هنأ هللا ٍديبع نب رسب ٌتعمس
 0 يتوَم : : ةعاسلا يدي نيب تس دّدعا : لاقف- مدا نيف 16 ىف وهو ويت ةوزغ يف هب ينل

 لجرلا ىطعي ىتح لاملا ٌةضافتسا مث « منغلا صاعقك مكيف ٌذخأي اتوم مث « سقما تيب
 مكتيب نوكت هنده مث « هتلَخد الإ برعلا ّنم تيب ىقبي ال ةنتف َمث « ًاطخاس ٌلَظَيِف رانيد هئم

 ل ف 2 ةياغ َنينامث تحت مكتوتأيف ق 2 نورِدغَيف رفصألا ينَب نيبو

 ؟دهعلا لهآ ىلإ ُدَيْدُي فيك باب- 7
 [5/ :لافنألا] ةيآلا  ِءآَوَس لع مهلا داف ةنايخ مرق نم اخ امو » :ٌلجو رع هللا لوقو رر م مدس كسا

1Vَّنأ نمحرلا دبع نب ديمُح انربخأ ٌيِرهّزلا ٍنع ٌبيَعش انربخأ ِناميلا وبأ انثدح  

 e : ىتمب حلا موي ُنْذَوُي نميف هنع لا يضر ركب وبأ ينكع» : لاق ةريره ابأ
 نم ؟ربكألا» لبق امنو « رجتلا موي ربكألا جحلا م مويو .نايرغ تيبلاب فوطَي الو « كرشُم

 ِةَجَح ماع َّحَحَي د ملف ٠ ماعلا كلذ يف سانلا ىلإ ركب وبأ ذبتف رغصألا ٌجيحلا» سانلا لوق لجأ

 .[1577 ۳٣۹ :ثيدحلا رظنا] . «كرشم هيب ٌئيبنلا هيف جح يذلا عادّولا

 ردع مث َدَهاع نَم مثإ باب ١١
2 5 

 ( توقال مو ور لڪ مده توب مَنِ تدع لا » :هللا لوقو
 [55 :لافنألا]

 ٍقورسَم نع ةَرُم نب هللا دبع نع شمعألا ٍنع ڙيرج انئّدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح_ م14

 ك : الگ ثلا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 رجف مصاخ اذإو « رَّدَغ دَهاع اذإو « فلآ دعو اذإو « ٍبّذك َتّدح اذإ نم“ «اصلاخ ًاقفانُم

 .[7109 "5 :ثيدحلا رظنا] . (اهَعَدَي ىتح قافنلا نم ةلصخ هيف تناك َنهنم ٌةلصَح هيف تناك نّمو

 نع هيبأ نع يملا ميهاربإ نع شمعألا نع نايس انربخأ ريثك نب دمحم انثدح_ ۹

 لاق « ةفيحصلا هذه يف امو « نآرقلا الإ يب يبنلا نع انبتك ام» : لاق هنع هللا يضر ةرع



 ةغداوتملاو خلا باتكجبة م ۷۸٦

 هللا ةنعل هيلعف اثدحُم ىّوآ وأ ًاثَدَح ثّدحأ نمف « اذك ىلإ رئاع َنيِب ام ٌمارَح ةنيدملا : يب ئبنلا
 ا ى خاو دملسلا عدو فرم الو لدع نم لقب ال ٠ نينجا ىراتلاو ةكئالملاو

 ٌفرَص هنم لبقي ال « َنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاملسم رفخأ نمف « مهاندأ
 لبقُي ال ‹ نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ٌةنعل هيلعف هيلاوُم نذإ ريغب ًاموق ىلاو نمو .لدع الو
 .[۳۱۷۲ 280417 14100111 :ثيدحلا رظنا] . «لدع الو فرص هنم

 نع هيبأ نع ٍديعس نب قاحسإ انَثَدح مساقلا نب مشاه انثَدح ئسوم وبأ لاق - 1۸۰
 ىرت فيكو : هل ليقف ؟ًامهرد الو ًارانيد اوبتجت مل اذإ متنأ فيك" : : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ

 . قودصملا قداصلا لوق نع « هديب ةريره يبأ سفن يذلاو يإ : لاق ؟ةريره ابأ اي انئاك كلذ

 ةمذلا لهأ بولق لجو رع هللا ٌدْسَيف « ال هلوسر ةمذو هللا ةمذ كت : لاق ملل اولاق

 .؟مهيديأ يف ام َنوعَنمَيف

 باب

 : لئاو ابأ تلأس» :لاق نشمعألا ٌتعمس :لاق ةزمح وبأ انربخأ ٌنادبع انثّذح ١
 موي ينتيأر « مكيأر اومهنا :لوقي فتح نب لهس ُثعمسف « معن : : لاق ؟نيَّمِص تدهش

 رمآل انقتاوع ىلع انفايسأ انعضّو امو ) ةتددرل لَك ئبنلا َرمأ ّدرأ نأ عيطتسأ ولو َلَدْنَج يبأ

 . «اذه انرمأ ريغ ٌهفِرعَت رمأ ىلإ انب َنلَهسأ الإ انُعِظفُي

 .[۷۳۰۸ ٤۸٤٤ 5189 2 ۳۱۸۲ : يف هفارطأ ٠١84١ ثيدحلا]

1A۲ِيبأ نع زيزعلا ٍدبع نب ديزي انئّدح مدآ نب ر يحب اد لمجتمع نب ها دبع انثذنع د  

 ٍفيتح نب لهس ماقف « نيفصب انک : :لاق ٍلئاو وبأ ينّدح : :لاق ٍتباث يبأ نب ُبيبح انئّدح

 « انلتاقل ًالاتق ىرن ولو ةيبيّدحلا موي الك يبنلا عم انك انإف ٠ مكَسُفنأ اومهتا سانلا اهيأ : :لاقف
 : نلت لاقف ؟لطابلا ىلع مهو ّقحلا ىلع انشأ للا لوسر اي : :لاقف باطخلا نب ٌرمع َءاجف

 ؟اننيد يف َةينَّدلا يطع مالعف : لاق .'ىلب : لاق ؟رانلا يف مهالتقو ةنجلا يف انالتق سيلأ : :لاقف

 هللا ينعيضُي نلو « هللا لوسر ينإ باطخلا نب اي : لاقف ؟مهنيبو اننیب هللا مكحي الو عجرنأ

 نلو « هللا لوسر هنإ : :لاقف « ءال يبنلل لاق ام لثم هل لاقف ركب يبأ ىلإ ٌرمع قلطناف . ًادبأ

 لاقف « اهرخآ ىلإ َرمع ىلع ةي هللا لوسر اهأرقف « حتفلا ةروس ثّلزنف .ًادبأ هللا هعيضُي

 818١[. :ثيدحلا رظنا] . معن :لاق ؟وه حتف وأ هللا لوسر اي :ٌرمع

 نع هيبأ نع َةورُع نب ماشه نع َليعامسإ نب متاح انثدح ٍليعس نب ٌةبيَتق انثّدح 18



 VAY دالا ا ا مه

 ذإ شيرق دهع يف ٌةكرشُم يهو يمأ يلع ثمدق# : تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب َءامسأ
 ا : تلاقف ال مثلا لوسر تتفتساف « اهيبأ عم مهن و ا لر اودهأع

TT۲٠۲۰[. :ثيدحلا رظنا] . «اهيلص « ۰ معن:  

E E SE 

 ٌفسوي نب ٌميهاربإ اننَدح َةمّلسَم نب يرش ينثّدح ميك نب َنامثع نب دمحأ انثّدح 1۸%4

 لل يبنلا َّنأ» هنع هللا يضر ءارّبلا ينئّدح : ا يبأ نع يبأ ينئَّدح : لاق قاحسإ يبأ نبا

 الإ اهب ميقُي ال نأ هيلع اوطرتشاف « ةكم لدل مهنذأتسي ةكم لهأ ىلإ َلسرأ َرَِتعَي نأ دارأ امل

 طرقا تعكر لاق لاق .ًادَحأ مهنم َوُعْذَي الو «حالسلا ٍناَتْلُجِب الإ اهّئلُخَدَي الو «ٍلايل ثالث

 00 اولاقف .للا لوسر دمحم هيلع ىضاق ام اذه :بّتكف «بلاط يبأ نب مولع مهنيب

 :لاقف . هللا دبع نب دمحم هيلع 'ئضاق ام اذه : بكا نِكلو «كانغباتلو َكْعَنمن مل هللا لوسر

 حما لعل لاقف : لاق کب ال ناكو لا هللا لوسر هللاو انأو « هللا دبع نب دمحم هللاو

 .هديب لي عيبنلا هاحمف « ُةايإ هارأف : لاق « هينرأف :لاق . ًادبأ ةاحمأ ال هللاو :ثولع لاقف .هللا لوسر

 هنع هللا يضر يلع كلذ ركذف . لخلف كاع“ :اولاقف ًايلع اوت مايألا ٍتَّضَمو لحد اًملف

 17 ۷۰۰ 01/4١ ۰۲۹۹۹۰۲1۹۸۱۸٤٤ :ثيدحلا رظنا] . «لحت راف . معن :لاقف ٠ يللا لوسرل

 «هللا مكّرقأ ام ىلع مكقُأ» هلي ّيبنلا لوقو « ٍتقو ريغ نم ةعَداوُملا باب- ٠

 نّمث مهل ٌدْخْؤُي الو « رئبلا يف َنيكرشملا فيج حرط باب-١
 ِنب ورمع نع قاحسإ يبأ نع ةبعش نع يبأ ينربخأ :لاق َنامثع نب ُنادبَع انثّدح

 نم شيرق نم ُسان ةلوَحو جاس لَ ئيبنلا اني : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع ِنوميَم

 هَسأر عفر ملف « للك يبلا رهظ ىلع هفذقو ٍروُزَج ىَلَسِب طيَعُم يبأ نب ٌةبقع هءءاج ذإ نيكرشملا
 لاقف « كلذ ص نم ىلع ْتَعَدو هرهظ نم ْتَّدخأف مالسلا اهيلع ةمطاف تءاج ىتح

 ةعيبر نب ةبتعو ماشه َنب لهج ابأ َكيلع َمهللا «٠ شيرق نم ًالّملا كيلع يلع مهلا : لكي عيبنلا

 موي اولتق مهتيأر دقلف - بلح نب أ وأ - لع نر تاو يبا نب اواو نب و

 هلاضوأ تطفو كلف « ًامْحَض ًالجر ناك هنإف بأ وأ - ةّيمأ ريغ « رب يف اوقلأف رد

 .[۲۹۳۲ « ۲۰ ۰۲۲۰ :ثيدحلا رظنا] . «رئبلا يف ىَقلُي نأ لبق

 رجافلاو ٌرَّيلل رداغلا مثإ باي- 1

 نع؛لئاويبآ نع شمعالا ناميلس نع ةيعش اقدح ديلولا وبا اقدح 049-145



 امهُدحأ لاق « ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكل» :لاق للي يبنلا نع- ٍسنأ نع ٍتباث نعو -هللا دبع
 . «هب فرعُي ةمايقلا موي ىَرُّيرخآلا لاقو  ٌبَّصنُي

as --۸واير نب اتم الح  Nرملع نبأ ع  

 . «هترّدغب ةمايقلا موي ُبَصنُي د ءاول رداغ لکل : لوقي لك َيبنلا ثعمس» : لاق امهنع هللا يضر

[Y1 cA IVA TIYY : [يف هفارطأ ۳۱۸۸ ثيدحلا 

 نع سوُواط نع ٍدهاجُم نع ٍروصنم نع ڙيرج انئّدح للا دبع ب ٌميلع انثذح - ۳1۸4

 داهج ْنكلو « ةرجه ال : ةكم حتف موي كو هللا لوسر لاق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا
 ِتاومّسلا قلخ موي هللا هللا ةَمَرَح دلبلا اذه َّنِإ : ةكم حتف موي لاقو .اورفناف مترفنتسا اذإو « ةّينو
 ملو « يلبق ٍدحآل هيف ٌلاتقلا لحي مل هنإو « ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرُحب ٌمارح وهف ٠ ٠ ضرألاو

 هالو كوش دمعت ل: ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب ٌمارح وهف « راهن نم ةعاس الإ يل لحي

 الإ هللا لوسر اي : ساتعلا لاقف . الخ 'ىلتخُي الو  اهفرع نم الإ ُهََطَقُل طفلي الو « هُديَص

 .رخذإلا الإ :لاق . مهتويثلو مهنْيَقل هنإف « َرِخْذإلا

 ,[؟ولال o YAYO CTYAT ا: oc Y°4° VATE اما o YOAY ل : ثيدحلا رظنا]



 ۷۸۹ قلقلا دن تات ۹

 قلخلا ءدب باتك 48

 2# و ¥ :ىلاعت هللا لوق يف َءاج ام باب-١
 [۲۷:مورلا]

 تٍيَمو ء نّيلو نيل لثم : :نّيهو ُنْيِه .نّيَم هيلع لك : نسحلاو ميَتخ نب عيبرلا لاق
  EEEكتل ااو ماشنا نیس ان اا «اًنيِمفَأ # . و .$ 0

 .هَّرْذق يأ :هّروط ادع . اذكًاروطو ء اذكًاروُط : «اًراوْطَأ »8 . بّصّتلا

 نع ِزِرْحُم نب َناوْفَص نع داّدش نب عماج نع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح - “۰

 ميمت ينب اي :لاقف يب ئبنلا ىلإ ميمت ينب نم دمت ءاج» :لاق امهنع هللا يضر نيصُح نب نارمع
 اولبقا ٍنميلا لهآ اي : Ns ًءاجف . .ةهجو ٌريغتف . . انطعأف انتسب :اولاقف . اورشبأ

 ءاجف . شرعلاو قلل دَ ثدحي و غبن خاف . انليق : 0 ما

ue ETAT T10 i O 

ROE eS Is 

 ميمت ينب اي ىَرشُبلا اولبقا :لاقف ميمت ينب نم سان ُهاتأف .بابلاب يتقان ُتْلَقَعو ةي عيبنلا .

 ائرشبلا اولبقا :لاقف ِنمّيلا لهأ نم ٌسان هيلع لخد مث .(نيتّرم) انطعأف انتسب دق :اولاق

 اذه نع َكلأسن انئج : اولاق . للا لوسر ايانُليق دق : اولاق . ميمت ونب اهلبقي مل نأ نميلا ٌلهأ اي
  2لاق  . md 0يش لك ركذلا يف تکو

 . «اهتكرت تنك ىنأ تذدّول هللا وف . بارّسلا اهتود



 قلخلا ءدب باتك_- ۹ 20

 ١ :لاق باهش ِنب قراط نع ملسُم ِنب سيق نع ةبقر نع ئسيع ىَوَرو - 14۲

 ةرهأ لعد یس رخل ذب نع انربخأت ٠ اَماقَم لَو عيبنلا انيف ماق :لوقي هنع هللا يضر ٌرمع

 . (هيسسن نم هيسنو « هظفَح نم كلذ ظفح < مهّلِزانم رانلا لهأو مهلزاتم ةّنجلا

 جرعألا نع دانزلا يبأ نع َنايفُس نع ّدمحأ يبأ نع ةبيش يبأ نب وللا دبع انثذح - ۳14۹۳

 ل ا ل لاك هلع لا يضر رھ بأ نغ

 ٤۹۷٥[. « 491/4 :يف هافرط-۳۱۹۳ ثيدحلا] د :هلوقف

 نع دانڙلا يبأ نع م ئشرقلا نمحرلا ٍدبع نب ةريغُم انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انئّدح - ۳144

 يف َبتك َقلخلا هللا 'ىضق املا : ل ولا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةريره يبأ نع جرعألا

 . (يِبَضَغ ثَّبلغ يتمْحَرَّنِإ :ٍشرَعلا قوف ُهَدنع وهف « هباتك
 ثيدحلا] ١95 يف هفارطأ_” : ٤ ۷٤۰ ‹ ۷٤۲۲ , ۷٤٥۳ , ۷٥٥۴۳ . ۷٥٥4[.

 ألا و تو حس لح ییا هلآ ل“: لافت تا لوقو" ‹ َنيضَرَأ عبس يف َءاج ام باب - ۲

 < ا ءَ لی اأ دق هَل نام ی وت لك لع هلل ذأ اوت یہ لا لرب ھات
 اهؤاوتسا :4 ِكْبَلَل » .اهءانب : اكس .ًءامسلا 0 ِفَمَّسأَو » ١١[. :قالطلا]
 تلو » .ىتوملا ّنم اهيف ام تجّرخأ :«ْنَتَلَاَو » .تعاطأو تّعمس :4 تأ » .اهنسُحو
 مهرّهسو مهُمون ناويحلا اهيف ناك «ءضرألا هجو :4ةَرهاَملَِب إب .اهاحد :يأ اه إب .مهنع

 نب ىبحي انَثَّدح كرابملا نب ٌيلع نع َةَيَلع نبا انّربخأ هللا دبع نب يلع انثّدح - 140

 نيبو نیب تناكو - ِنمحرلا دبع ِنب ةملس يبأ نع ٍثراحلا نب ميهاربإ نب ٍدمحم نع ريثك يبأ
 «ّضرألا بنتجا ةملس ابأ اي : تلاقف- كلذ اهل ٌركذف ةشئ ةشئاع ىلع لخدف «ضرأ يف ةموصخ سانأ

 .[7 457 :ثيدحلا رظنا] .«نيضرأ عبس نم ُهقَّوُط ربش َديق ملط نَم١ : لاق اَ هللا لوسر نإف

 هم CT 0 را ۳۹۹٦
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 e وو ام دب انا د



 ۷۹۱ قلخلا هدب باگ دو

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ  تايلاوتُم ةثالث : مْوُح ٌةعبرأ اهنم « ًارهش َرشع انثا ةنسلا .ضرألاو

 .[1741 0109 « ٩۷ :ثيدحلا رظنا] . «نابعشو ىدامج َنيب يذلا ّرضم ُبجرو- ٌمّرحملاو

 نب ٍديز نب ٍديعس هببأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثّدخ لیعامسإ نب ُديَبُع انثّدح - ۸
 :ٌديعس لاقف « َناورَم ىلإ - اهل ةصقتنا هنأ ثمعز ٌّقح يف  ىَوزأ ُهْيمّصاخ هنأ» ليفن نب ورمع
 ًاملظ ضرألا نم ًاربش ذخأ نم : لوقي لي هللا لوسر ٌتعمسل ُدَهشأ ؟ًائيش اهقح نم صقتنأ انأ

 يل لاق :لاق هيبأ نع ماشه نع دانّزلا يبأ نبا لاق .«نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي ُهقّوطُي هنإف
 ۲٠٠۲[. :ثيدحلا رظنا] .« . . . يب ئبنلا ىلع ثلخد» :ديز نب ٌديعس

 دا

 : ِثالثل موجنلا هذه َقلَح [0 : كلملا] 4 َحيِيَِصَمي ايدلأ هسا اير ذلو ل :ٌةداتق لاقو

aكلذ ريغب اهيف لوأت ّنمف < 0  
 .هب هل ملع ال ام فلكتو ةبيصن َعاضأو أطخأ

 : حَرْرِب .قلخلا :مانألاو .ٌماعنألا ٌلكأي ام :ثألاو .ًاريغتم «اًميِشَه # : سابع نبا لاقو

 . ثجاح

 يف ٌرُكَلَو» :هلوقك .ًاداهم :ًاشارف .ةّفثلملا :ُتلُّلاو .ةّفتلُم ةفتلُم : افلا : دهام لاقو

 و و ٍضرَاْلا

 رمقلاو سمشلا ةفص باب - ٤

 .اهناوُدْعي ال َلزانَمو باسحب : هريغ لاقو .'ىحّولا نابسحك :ٌدهاجم لاق ( ٍناَبَسحبإ»

 ا ان : # اهو © .نابهشو باهش لثم « باسحلا ةعامج ناسخ

 نیتیشح ِنابَلاطََي : 4ِراَنلا إس «كلذ امهل يغبني الو رخآلا ءوض امهدحأ ُءوَض رسي ال

 ا : يها . . امهنم ٍدحاو لك يرجو « رخآلا َنم امهّدحأ جرخن : ت

 : ّنَجو «ٌّسْطْعَأ 9 . رئبلا ءاجرأ ىلع : كلوقك اهيتفاح ىلع رهف ءاهنم نيني لا «ًاهيابيأ »

 عمَج يأ :4 َقَسَواَمَو لبو » .اهُءوُض َبّمذَي ىتح ٌرّوكت 4ن روك 3” : نسحلا لاقو . ملظأ

 عم راهنلاب ٌرورحلاف .رمقلاو سمشلا لزانم را .ئوتسا : قا 8 .ةئاد نم

 : جلوب  :لاقي .راهنلاب مومّسلاو « ليللاب ٌرورحلا : : ةبقُرو نياق نبا: لاقو يد

 . ءيش يف ةتلخدأ ِءيش لك : جل لول .ز



 قلخلا ءدب باتك- 4 74۲

 نع هيبأ نع ئيميتلا ميهاربإ نع شمعألا نع ٌنايفس انئَّدح َفُسوي نب دمحم انئّدح "8

 ؟ُبَهذت َّنيأ يردتأ : لسمشلا ِتِبَرَع َنيح ٌرذ يبأل ةي ئبنلا لاق» :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ
 « اهل ُنَدَوُيف َنذأتستف « شرّعلا تحت َدجسَت ىّبح بهذت اهنإف : لاق < ملعأ هلوسرو هللا :ٌتلق

Nsا : اهل ٌلاقيف « اهل َنْذَوُي الف َنذأتستو « اهنم  
 دقت كرد امل َرَمَتَسُمِل یر ي سلاو # : ىلاعت هلوق كلذف .«اهبرغَم نم حلطتف ٠ ٍتئج تعج

 1 ,48١ ١ ۷٤۲٤ , ۷٤۳۳[. 4807 : يف هفارطأ_ ١99 ثيدحلا] TA] ٠ : سيا 4 ع يللا زعل

 ينثّدح :لاق ٌجانادلا هللا ٌدبع انَثَّدح راتخملا نب زيزعلا دبع انئّدح دسم انثدح _ مما

 لاو حلا : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع ٍنمحرلا ٍدبع نب ةملَس وبأ

 .«ةمايقلا موي ٍنارَّوكُم

 َّنأ وُرمع ينربخأ :لاق بهَو نبا ينئّدح :لاق َناميلس نب ىبحي انثدح _ ۱
 نع ريخي ناك هنأ امهنع هللا يضر َرمع نب هلا دبع نع هيبأ نع ةثّدح مساقلا نب ب نمحرلا دبع
 نِم ةيآ امهّنكلو « هتايحل الو ٍدحأ ٍتومل ٍناَفِسَي ال رعقلاو َسسمشلا ّنإ» : : لاق كي بنا

 NEY] : ا . «اوُلَصف ُهوُمّتيَأر اذإف « هللا تايآ

 راسي نب ءاطع نع ّملسأ نب , ديز نع كلام ينثّدح سيوا يبأ نب ليعامسإ انثتح ۰۲
 تايآ نم ناتیآ رمقلاو َّسمشلا َّنِإ9 : لك ئوبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع

 .«هللا اوركذاف كلذ متيأر اذإف « هتايحل الو ٍدحأ ٍتومل َنافِسْخَي ال « هلا
 ثيدحلا رظنا] :  oVEAC ETI 0”7ه٠١[.

 َّنأ ةورُع ينربخأ :لاق باهش نبا نع ِليَقُع نع ثيللا اَئَّدح ريك نب ىبحي انثّدح 3 ٠
 ةءارق أرقو ربكف ماق سمشلا ِتَفَسَح موي ي هللا لوسر َّنأ» ةتربخأ اهنع هللا يضر ًةشئاع
 ًارقف وه امك ماقو « هَدِحَح نمل هللا عمس : لاقف ُهَسأر عفر مث « ًاليوط ًاعوكُر مكر مث « ةليوط

 ةعكرلا نم ىندأ يهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث < « ىلوألا ةءارقلا نم 'ىندأ يهو ةليوط ةءارق

 ٍتّلجت دقو ملس مث « كلذ َلثم ةرخآلا ةعكّرلا يف لعف مث « ًاليوط ًادوجس جس ّمث « ىلوألا

 « هللا ٍتايآ نم ٍناتيآ امهنإ :رمقلاو سمشلا فوسك يف لاقف سانلا بطخف « ٌسمشلا
 «ةالصلا ىلإ اوعّرفاف امهومّتيأر اذإف « هتايحل الو ٍدحأ ٍتومل ٍناَفسْخَي ال

 كل ا ا اا ا ل VANE CV ا ل ا 1۰0° ٠١55 ١٠١55٠ CVV :ثيدحلا رظنا]

 دوعسم يبأ نع ٌنسيق ينئّدح :لاق ليعامسإ نع 'ىيحي انثَّدح ىنثملا نب دمحم انثدح_ ٤



 70 قلكلا ةن تاك د ۹

 .هتايحل الو دحأ تومل نافسکني ال ٌرمقلاو سمشلا» : لاق لك عربنلا نع هنع هللا يضر

 ٠٠٠۷[. ء١١٠٠ :ثيدحلا رظنا] . «اوُُلصف امهومتيأر اذإف « هللا تايآ نم ناتیآ امهّنكلو

 :هلوق يف ءاج ام باب_- ه

 [ها/ :فارعألا] 4ُموِتَمَْي ىَدي تب ارب حلم يرل لی فِدلاَوْهَو »

 نم بهت فصاع حير :ٌراصعإ . ةحقلُم حالم : قولا .ءيش لك ُفصقت : 4اصا $

 . ةقكفتم :ًارشْن 3 4ي . ران هيف دومعك ءامسلا ىلإ ضرألا

 نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍدهاجم نع مكحلا نع ةبعش انئّدح ْمدآ انثدح- ٥ ١
 ٠٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «روبّدلاب داع تَكِلمأو < ابّصلاب ٌتْرِصْنا : لاق كي عبنلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٍءاطع نع جيَرُج نبا انثّدح ميهاربإ نب ٌعيكم انئّدح - ۳۲۰٦

 اذإف < ههجَو رّيغتو جرخو لخَدو ٌربدأو لبقأ ءامسلا يف َةليِخَم ئأر اذإ لك ئينلا ناك : :تلاق

 :ٌموق لاق امك هّلعل يردأ امو 19 ئدلا لاقت كلذ هدداع تنودم ؛ نع قرح ٌءامسلا ترطمأ

 ٤۸۲۹[. : يف هفرط- 71١7 ثيدحلا] .7[4 : فاقحألا] ةيآلا 4مِنَيدَوأ َلَِقَتَسُماَضراَع هوار امف

 ةكئالملا ركذ باب - 5

 ّنم دوهيلا ودع مالسلا هيلع َليربج لإ :ِيي عيبنلل مالس نب هللا دبع لاق : سنأ لاقو
 . ةكئالملا : 4َنْواَصلاٌنَحْنَل 8 : سابع نبا لاق . ةكئالملا

 ريا كيوي اكد : ةفيلخ يل لاقو .ةداتق نع مامَه انَنَدح للاخ نب ةبْذُه انئّدح- ۷ ٣

 در طل نب كلام او نات اكن الاق ماشو ٌديعس انئّدح عير

 َنيي الجر : ينعي ركذو -ناظُقَيلاو مئانلا نيب تيبلا دنع انآ انيب» : هب ئرينلا لاق : :لاق امهنع هللا

 مث « ٍنطبلا قرم ىلإ رحّنلا نم ٌقشف ء اناميإو ةمكح ناللَم بهذ نم ٍتنطب ثيتأف  نيّلُجلا
 راسلا قوقو يلبلا دوت هيأ ةلدب ڪیو OE مزز ءامب ُنطبلا لع

 : ليق . ٌليربج :لاق ؟اذه نم :لیق « « اينذلا ءامسلا انينأ ىتح « ليربج حم ُتْقلَطناف  قارُبلا
 ٌءيجملا معنلو ؛هب ًابحرم :ليق . معن : :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو : :ليق .ٌدمحم :لاق ؟كعم نم

 : ليق . ةيناثلا ءامسلا انيتأف . ينو نبا نم كب ًابحرم : :لاقف هيلع ٌتملسف مدآ ىلع ٌثيتأف . ءاج

 : ليق . معن : :لاق ؟هيلإ لسرأ : ليق للك دمحم :لاق ٌكعم نَم : ليق  ليربج :لاق ؟اذه نَم

 . ينو خا أ نم كب ًابحرمم :الاقف ٠ 'ىيحيو 'ئسيع ىلع تيتأف .ءاج ٌءيِجَملا معِنلو « هب ًابحرَم



 دقو :َليق .دمحم :لاق؟ٌكعم نم :َليق .ٌليربج :َليق ؟اذه نم :ليق .ةثلاثلا ًءامسلا انيتأف
 « تملسف َفسوي اىلع ٌتيتأف . ءاج ٌءيجملا معلو « هب ًابحرم :َليق . معن :لاق ؟هيلإ لسرأ

 نم :ليق . ليربج :لاق ؟اذه نم : ليق « ةعبارلا ًءامسلا انيتأف . يبنو خأ نم كب ًابحرم : لاقف

 ٌءيجملا معلو هب ًابحرَم :ليق .معن : : لاق ؟هيلإ ّلسرُأ دقو : ليق . لب دمحم : ليق ؟كعم

 « ةسماخلا ًءامسلا انيتأف يبنو خأ نم كب ًابحرم : لاقف هيلع تملسف َّسيردإ ىلع ُثيتأف . ءاج

 . معن : : لاق ؟هيلإ لسرأ دقو : ليق . دمحم : ليق ؟كعم نمو :ليق . ليربج : ليق ؟اذه نم ليق

 نم كب ًابَحَرَم : لاقف « هيلع ٌتملسف ٠ َنوراه ىلع انيتأف . ءاج ٌءيجملا معلو هب آبحرُم : ليق

 : ليق ؟ٌكعم نم : ليق . ليربج : ليق ؟اذه نم : ليق « ةسداسلا ء ِءامسلا ىلع انيتأف . يبنو خأ

 تملسف 'ىسوم ىلع ٌثيتأف . ءاج ءيجملا معن « هب آبحرم ؟هيلإ لسرأ دقو : ليق ةي دمحم

 « بر اي :لاق ؟كاكبأ ام :ليقف < « ىكب ٌتزّواج اًملف و عا نمش ا حرم :لاقف هيلع

 ءامسلا انيتأف قا نم لخدي اتم لضفأ هتكأ نم ةنجلا لدي يدعي تعب يذلا مالغلا اذه
 لسرأ دقو : ليق . دمحم : ليق ؟كعم نم : ليق .ليربج :ليق ؟ اذه نم :ليق « ةعباسلا

CEAنبا نم كب ا لقب ع ا فار لع ءاج  

 « 'ئهتملا ٌةرذس يل تعفو . راجا را هي اودوعي ملارج رخاذإ كلم لأ رمی هدب

 . ِنانطاب ٍنارهن :راهنأ ةعبرأ اهلصأ يف < « لويفلا ُناذآ هنأك اهقّرَوو « رَجَح ُلالق ُهنأك اهّقبن اذإف

 لينلا :نارهاظلا امأو ا اّمأ :لاقف ليربج ثلأسف .نارهاظ ٍنارهنو

 ؟ت َتعَّنَص ام :لاقف 'اىسوم ٌتنج ج ىّبح ُتلبقأف « ًةالص ٌنوسمخ َيلع ْتَضِرْف مٿ . تارفلاو

 دشآ ليئارسإ ينب تجلاع « كنم كنم :م سانلاب ٌملعأ انآ : لاق .ةالص نوسمخ َيلع تّضِرَف :ٌتلق

 ‹ نيعبرأ اهلعجف « ةتلاسف ٌتعَجرف .ةلَسف كير ىلإ عجراف « قيطت ال َكنمأ َّنِإو ٠ ةجلاعملا

 هلثم لاقف ' 'ئسوم ٌتيتأف . ًارشع لعجف هلثم مث « نيرشع َلعجف هلثم مث « نيثالث مث هلث 7

 : تلق ةلئم :لاقف اسمش اهلغج لق ؟تعنض اه :لاقف يسوم تتاف ا

 . «ًارْشَع ةنّسحلا يزجأو « يدابع نع ُتففخو . يتضيرف ٌتيضمأ دق ينإ : ىو + لف

 ِتيبلا يف» : لإ ئبنلا نع هنع ُهللا يضر ةريره يبأ نع نسحلا نع ةدانق نع.مامّم لاقو

 .[۳۸۸۷ « ۳٤۳۰ , ۳۳۹۲ : يف هفارطأ-۳۲۰۷ ثیدحلا] . «رومعملا

 يم 1 ل وا تاما
 هقلخ عَمِجُي مكدحأ َّنِإ) :لاق  قودصملا ٌقداصلا رهو لكي هللا لوسر انثّدح : هللا دبع



 7۹0 قلخلا ءدب باتك ۹

 هللا ْثَعبَي مث « كلذ لثم ةْعْضُم ٌنوكي مث « كلذ لثم َةَقلَع لع وكي مل « اموي َنيعبرأ هم نطب

 « حولا هيف حفني منا. ديحش وأ مشو ةقزلرو هلع كنك“ هل لاقيو ٍتاملك عرأب دَمْوُي اكل

 ٍلمعب لمعي ةباتك هيلع ٌقِبسَيَف « عارذ الإ نجلا َنيِبو ُهنيب نوكي ام ىّتح ٌلمعَيل مكنم لجرلا نإ
 ٍلمعب لمعتيف ُباتكلا هيلع قبسيف « ٌعارذ الإ رانلا نيبو ُهَنيب نوكي ام ىتح ٌلمعَيو .رانلا ٍلهأ
 ۷٤١٤[. « 5844 , ۳۳۳۲ : يف هفارطأ_7708 ثيدحلا] . «ةنجلا لهأ
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 نب ىسوُم ينربخأ : لاق ٍجيَرُج نبا انربخآ « ٌدَلْحَم انربخأ ٍمالّس نب دمحم انئّدح ۳۰۹
 جرج نبا نع مصاع وبأ ةَعَباتو . ال عبنلا نع هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق : لاق عفان نع ةبقع

 ٌدبعلا هللا ٌتحأ اذإ» : لاق ي يبنلا نع ةريره يبأ نع عفان نع ةبقع نب ىسوم ينربخأ : لاق

 :ءامسلا لهأ يف ليربج يدانيف .ليربج هُيحُيف « ُهِبيحأف ًانالف بحي ف هللا نإ :ليربج ىدان

 .«ضرألا يف لوبقلا هل عضوي مث 2 . ءامسلا لهأ هّبحيف < ةوفحأف انالف تح هللا نإ

EDL N 

 نع ٍرفعج يبأ نبا انثدح ثيللا انربخأ ميرم يبآ نبا اتد دمحم اتد ۷
 اهنأ لي ئبنلا جوز اهنع للا يضر ةشئاع نع رييزلا ن نب ةورع نع نمحرلا دبع نب دمحم

yTةماهم دويل ل ناجكلا ىلا يحوم ةمسق معلا  

 ۷٥٦۱[. 0 57317 , هال 7 , ۳۲۸۸ : يف هفارطأ_ ١١١ ثيدحلا] . «مهسفنأ دنع نم ةبذك

 ةملس يبأ نع باهش نبا انثدح ٍدعَس نب ٌميهاربإ انئّدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح - 1۱

 Ss ل لاق هنع هللا يضر ةريرغ يبأ نع رغألاو

 .[ eT ی ا

 : لاق بيسملا نب ٍديعس نع يرهّرلا ىتثّدح ٌنايِفُس انثّدح هللا دبع نب ىلع انئّدح -5
 ىلإ تفتلا مث . كنم ريخ وه نم هيفو هيف ٌدشنَأ تنك :لاقف دشن ٌناَّسَحو ٍدجسملا يف ٌرمع نما
 حورُب ُهذيأ مهللا « ينع بجأ :لوقي ةي هللا لوسر تعمسأ للاب كّدشنأ :لاقف ةريره يبأ

 .[497 :ثيدحلا رظنا] .«معن :لاق ؟سّدقلا

 هنع هللا يضر ِءاربلا نع ٍتباث نب ٌّيدَع نع ةبعش انئَدَح ّرمع نب صفح انثدح - ۳
 .«كعم ليربجو  مهجاه وأ _مهُجُها :َناّسحل ةي عيبنلا لاق» :لاق

 ثيدحلا]  717١7یف هفارطأ : "5١171 ١ 51174 , 51867[.



 قلخلا ءدب باتك ۹ ۷۹٦

 نب ُبهَو انربخأ قاحسإ انئّدحو .ح .ةيرج انثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح_ ٤
 : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ٍلاله نب ٌديمح ٌتعمس :لاق يبأ انئّدح :لاق ريرج

 رك يزيح كوت سوما: مْنَع ينب ةكس يف عطاس رابغ ىلإ رظنأ ين زأك»

 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع رهسُم نب مولع انئّدح ةورَف انثّدح ٥

 ينيتأي . كلذ لك :لاق ؟يحّولا َكيتأي فيك : ل ئبنلا لأس ماشه نب ثراحلا َّنأ» :اهنع

 ‹ ىلع هّدشأ وهو « لاق ام تيَعَو دقو ينع حصفَيف « سرجلا َةلَّصلَص لثم يف ًانايحأ كلَملا

 .[ :ثيدحلا رظنا] .«لوقي ام يعأف « ينملكيف الجر ًانايحأ كلملا يل ُلَّثمتَيو

 ةريره يبأ نع َةملَس يبأ نع ريثك يبأ نب يحي انثّدح نابيش انئّدح ٌمدآ انثدح_ ۳۲۱٦

 : ةّنجلا ةنزح هّتعد وللا ليبس يف نيَجوَز ََمنأ نم : لوقي 85 يبتلا تعمس : لوبا يضر

 . «مهنم ٌنوكت نأ وجرأ : لكك ئبنلا لاقف . هيلع ىوت ال يذلا َكاذ :ركب وبأ لاقف . َملَه لف ْيأ

 نع ةمّلس يبأ نع ٌيِرهّزلا نع رَمْعَم انربخأ ماش انئّدح دمحم نبل دبع ينئدح 1۷

 « مالسلا كيلع ارقي ليربج اذه « ةشئاع اي : اهل لاق يب ئبنلا َّنأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع

 . يب ئبنلا ديرت . ىَرأ ال ام ىَرَت « هتاكربو هللا ةمحرو ٌمالسلا هيلعو :تلاقف

 1۲٤۹[. « 1۲۰۱ 0 77/58 : يف هفارطأ 7١7 ثيدحلا]

 عيكو انئَّدح رفعج نب ییحی انثّدحو :لاق .ح . ی عا وا ۳1۸

 لاق» : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع ٍريبج نب ٍديعس نع هيبأ نع ٌرذ نب َرمع نع
 ا

 مل كيد راب لإ لر امو # : تلزنف : لاق ؟انروزت امم َرثكأ انروزت الأ کک
 ےک ا بحس رک ےس

.[Véoo EVP : -يف ءاقرط RAE E 

i : لاق هلي هل كادر اصلا نا ا ET 
 فرح ىلع ٌليربج «٠ .«ِفرحأ ةعبس ىلإ ىهتنا ىح ةديزتسأ لأ ملف

 .[4991 : يف هفرط_-5١17:ثيدحلا]

Aينثدح :لاق ٌيرهُّزلا نع نسوي انربخأ هللا ٌدبع انربخأ لتاقم نب دمحم انثّدح_  
 سانلا دوج ةي هللا لوسر ناك : لاق امهنع ُهللا يضر ساّبع نبا نع هللا دبع نب هللا دبع

 ٌناضمر نم ِةليل لك يف ُهاَقلَي ليربج ناكو « ٌليربج ءالي َنيح ٌَناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو

Eنعو ٠ ا م ريخلاب ُدَوْجَأ ليربج ُهاَقلَي ّنيح ةي هللا لوسر لاف .  



 ۷%74 1 قلخلا ءدب باتك - ۹

 نع امهنع هللا يضر ةمظاقو ةريره وبأ ىورو ةوحن دانسإلا اذهب د ةمعم ا هللا دبع

 . «َنآرقلا هضراعُي ناك ليربجَّنأ١ : يو يبنلا

 کک زيزعلا بع نب مع نأ باهش نبا نع يل اح ةي انئح ۳۲۱

 وقت ام ملعا :ُرمع لاقف . الب هللا لوسر مامأ ىلصف لر دق ليربج َّنِإ امأ» :ةورُع هل لاقف
 س :لوقي دوعسم |بأ تعمس : لوقي دوعسُم يبأ نب ٌريشب تعمس :لاق « ةورع اي

 مث « هم تيلص مث « هّعم ٌتيَّلِص هث « هعم ٌتيَّلِصف ينّمأف ٌليربج لن : لوقي كي هللا لوسر

 07١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ تارا ردع عراب تح هس حرف دام هعم تيلص

YYنع ِتباث يبأ نب بيبح نع ةبعش نع َيِدَع يبأ نبا انئّدح راش نب دمحم انثّدح_  

 نم تام نم : : لیربج يل لاق : يك ئيبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع بهو نب ديز

 : لاق ؟قّرس نإو ىنز نإو :لاق .رانلا لخدي مل راف يا رج حول هكر

 .[۲۳۸۸ ۰۱٤١۸ ۰۱۲۳۷ :ثيدحلا رظنا] ۰ إو

 هللا يضرةةريره يآ نع جرعألا نع دانا وبأ انَّدح ٌبيعش انّربخأ ناميلا وبأ انثّدح_ مو ۴

 ةالص يف نوعمتجيو < راهنلاب ةكتالمو ليللاب ٌةكئالم : نوبقاعتي ةكثالملا» : ئ يبنلا نع هنع

 فيك :لوقيف- ملعأ وهو - مهلأسيف مكيف اوناك نيذلا هيلإ رعي من 6 « رصعلا ةالص يفو رجفلا

 N Iu اولاقف ؟يدابع متكرت

 «نيمآ» :مكدحأ لاق اذإ باب
 ِهِبنَذ نم مدت ام هل َرِفْغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف ءامسلا يف ةكئالملاو

 هئّدح ًاعفان نأ ةّيمأ نب ليعامسإ نع جيرُج نبا انربخأ ٌدلُحَم انربخ : أ دمحم انثدح_ ۲۲ ٤

 اهيف ةداسو لب ئبنلل ٌتْوَشَح» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ُهثّدح ٍدمحم نب مساقلا َّنأ

 ؟هللا لوسر ايانل ام :ٌتلقف « هجو دّيغَتَي لعَجو سانلا َنيب ماقف ءاجف « ةقذمن اهنأك ٌليثامت
 ةكئالملا َّنأ ٍتملع امأ :لاق .اهيلع عجطُصَتل َكل اهُيلعَج ةداسو :تلق ؟هذه لاب ام :لاق
 .«متقلخ ام اوُيْحَأ : لوقيف ةمايقلا موي بدعي ةروصلا عنص نم َّنأو ؟ةروص هيف ًاتيب لخدت ال

 ۲٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا]

 هللا دبع نب هللا ٍديِبُع نع ّيرهولا نع ٌرمْعم انربخأ هللا ٌدبع انّربخأ لتاقُم نب ا انثدح_ ممم

 اک هللا لوسر ٌتعمس :لوقيةحلط ابأ ٌتعمس :لوقي امهنع هللا ضو ساّتع نبا حمس هنأ

 . «ليثامت ةروص الو ٌبلك هيف ًاتيب ةكئالملا لخدت ال» :لوقي

 .[0۹0۸ 0594956 ٤۰۰۲ 2 ۳۳۲۲ 2 37177 : ىف هفارطأ ۳۲۲۰٣ ثيدحلا]



 نب َرْسب نأ هئّدح ّجشألا نب ركب نأ ورمع انربخأ ٍبهَو ُنبا انثّدح ٌدمحأ انئّدح - ١
 e ةئّدح هنع هللا يضر ينهجلا ٍدلاخ َنب , ديز نأ ُهتَّدَح ٍديعس

 َّنأ ٍدلاخ نب يز امهثّدح لكَ يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةنوميم رجح يف ناك يذلا ٌمنالوَخْلا

 َضرمف :ُدرسُب لاق : ةر و ةف ات: ةكئالملا لخدت ال» :لاق ةي ىبنلا نأ دخ ةحيلط انآ

 ملأ : ئنالوخلا هللا ديبعل ثلقف « ٌريِواصَت هيف رتسب هتيب يف نحن اذإف تانيا كلا عيدي

 دق ىلَب : لاق .ال : تلق ؟ةّتعمس الأ «بوث يف مقر الإ :لاق هنإ :لاقف ؟ريواصتلا يف انئّدحي

 ۳۲۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «ركذ

 نع ملاس نع ورمع ينئّدح : لاق بهَو نبا ينئّدح : لاق َناميلس نب ىيحي انئّدح <”

 .«بلك الو ةروص هيف ًاتيب لخدن ال اإ : لاقف ليربج لكك ئبنلا دعو» : لاق هيبأ

 .[9959 :يف هفرط-۳۲۲۷ ثیدحلا]

 هريره يبأ نع حلاص يبأ نع َييَمُس نع كلام ينئّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح -->4
 انكر هللا : اولاقف « هّدمح نمل هللا عمس ٌمامإلا لاق اذإ : لاق ال هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر

 .[795 :ثيدحلا رظنا] . (هبنَذ نم مدقت ام هل َرِفَغ ةكئالملا لوق ُهّلوق قفاو نم هنإف « « ٌدمحلا كل

 نع يلع نب لاله نع يبأ انَثَدح حيلف نبا انّنَدح ٍرذيملا نب ٌميهاربإ انثّدح - ۳4

 يف مكدحأ َّنإ١ : لاق كي يبنلا نع هنع لا يضر ًةريره يبأ نع ةرمَع يبأ نب نمحرلا دبع
 و ف ةنيللا : لوقت + ةكالبلاو هحل 7 ةالصلا ِتَماد ام ةالص

 ROE EER SEE ادم

 نع ىلعَي نب ناوفص نع ءاطع نع ورمع نع ُنايفس انتدح هللا دبع نب ىلع انثّدح .-

 : هللا بع ةءارق يف ؛نايفس لاق 4 كرك اودا > ربنملا ىلع أرقي لكي ىبنلا ُتعمس) : لاق هيبأ

 .[4415 0 ۳۲٣۲ : يف هافرط ۳۲۳۰ ثيدحلا] . لام اياودانو

 باهش نبا نع سنوي ينربخأ :لاق بهو نبا انربخأ تفسوي نب وللا بع انثّدلح - ۳۳۱
 له : هيي ئبنلل تلاق اهنأ هّتث دح ل يلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع لأ : ةورع ينئّدح : لاق

 ّدشأ ناكو « تيقل ام كموق نم ٌتيِقل دقل :لاق ؟دحأ موي نم ّدشأ ناك ٌموي كيلع یتا

 ىلإ ينجم ملف لالگ دبع نب ليلاي دبع نبا ىلع يسفن ُتضّرع ذإ ةبقعلا موي مهنم يقل ام

 تعرف « بلاعتلا ِنرقب انأو الإ قفس ملف ٠ يِهَجَو ىلع « مومهَم انأو . ٌتقلطناف «ترأ ام

 عمس دق هللا َّنِإ :لاقف ينادانف « ليربج اهيف اذإف ٌتْرظنف « يّئلظأ دق ةباحس انآ اذإف « يسأر



 ۷⁄۹4 قلخلا ءدب باتک- 4

 E الا

 نأ َتئش نإ « تئش اميف كلذ :لاقف « دمحم اي :لاق مث ئلع ملسف لابجلا ْكَلَم ين

eهللا َدْبعَي نم مهبالصأ نم هللا جرخُي نأ وجرأ لب 1 را لاق  

 .[۷۳۸۹ : يف هفرط ۳۲۳۱ ثيدحلا] . ؛اتيش وب كرش ال ةَدحو

 نكّدِز ٌتلأسلا :لاق ينابيشلا قاحسإ وبأ اخ ةناوع تأ ا ةبيتق انثّدَح ۔_ ۲

 4 یوا ا ام فدع کل ا 0 قدا وأ نسوق باق ناگ : :ىلاعت هللا لوق نع شيّبح

 . «حانَج ةئمّتس هل ليربج ىأر هنأ دوعسم ُنبا انئَّدح :لاق ٩ - ٠١[ : مجنلا]

 ٤۸٥۷[. « 18557 : يف هافرط-۳۲۳۲ ثيدحلا]

YYق نع ارنا نع شمعألا نع ةبعش انئّدح ٌرمع نب صفح انثّدح -  

 ّقفأ َّدَّس رضخأ ًافَرْفَر ئأر» :لاق € کلا دير تيا ْنِم أر دق # :هنع هللا يضر هللا دبع

 .[480/8 : يف هفرط-۳۲۳۳ ثيدحلا] . «ءامسلا

Y€ِنبا نع يراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح ليعامسإ نب هللا دبع نب دمحم انئلح  

 « مظعأ دقف هر ىأر ًادمحم َّنأ معز نمل : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٌمساقلا انأبنأ ٍنوَع

 .«قفألا نيب ام اَداس هقلَو هتروص يف لیربج ىأر دق ْنكلو

E1517 الم  VPA « A00المالا ¢ ]. 

 نا ناک ۵ ا ةلوق ناک ةشئاعل تلق : لاق قوزسم نع يبعشلا نع علا
 يف ةّرملا هذه ىت امنإو « لَجّرلا ةروص يف ءيتأي ناك ليربج كاذ : تلاق ؟4 قدا أ نيسو

 .[780 « ۳۲۳۲ :ثيدحلا رظنا] . (قفألا سف « هل

 تيأر : كَم غيبنلا لاق» :لاق ةَرَمَس نع ءاجَر وبأ انئثّدح ةيرج انئَّدح ىسوم انثدح 76

 .«ليئاكيم اذهو « ٌليربج انأو « رانلا ٌنزاخ ٌكلام ٌرانلا ٌدقوي يذلا : الاقف ينايتأ نيلجر ًةليللا

 :ثيدحلا رظنا] ۸٤٥١ 18561١١57 ۲۰۸۵ ۰ ۲۷۹۱[.

 هللا يضر ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع شمعألا نع ةناوع وبأ انئّدح دسم انثدح- _- ۷

 « اهيلع نابض تابف « تَبأف هشارف ىلإ ُهتأرما لجرلا اعد اذإ» : ا دل هللا لوسر لاق :لاق هنع

 عا رع رو اعف يرو هاك نيا هوار ی اا . يص ىت ٌةكئالملا اهل

 .[0195 « ۵۱۹۳ : يف هافرط-۳۲۳۷ ثيدحلا]



 قلخلا ءدب باتک د ۹ م#خةو٠

 : لاق باهش نبا نع ٌُليَمَع ينثّدح :لاق ثيللا انربخأ سوي نب هللا دبع انثّدح 7
 ّمث» :لوقي لكي عيبنلا عمس هنأ امهنع هللا يضروللا دبع نب ٌرباج ينربخأ :لاق ةملَس ابأ ٌتعمس

 ءامسلا لبق يرَصَب ٌثعقرف « ِءامسلا ّنم ًاتوص ٌتعمس يشمأ انأ انيبق + ةرتف يحّولا نع رت
 ىّتح هنم ٌتْدَعِجَف « ضرألاو ِءامسلا َنيب ميسرك ىلع عاق ءارجب يمءاج دق يذلا ُكلَملا اذإف

 ياب :ىلاعت هللا لزنأف ٠ ينولمز ينولمز :تلقف يلهأ ثئجف « ضرألا ىلإ بيَوَه
 . «ناثوألا :ٌرجرلاو : ةملس وبأ لاق . 4ْرْجَمَرجيلاَو » : هلوق ىلإ 4ذف يدل

 .[4 :ثيدحلا رظنا]

 اند ةفيلخ يل لاقو . ةداتق نع ةبعش انثدح دغ انثدح راسب نب دمحم اننّدح ۹

 سابع نبأ ينعي - مكئين مع نبا انّثَدح ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ٌديعس انَنّدح عيَرُز نب ديزي

 هّنأك ادعّج ًالاوط مدآ ًالُجر ىسوم يب يرسأ ليل ثيآر» : لاق لك عيبنلا نع - امهنع هللا يضر

 طبس  ضايبلاو ةرمحلا ىلإ قلل عوبرم « اعوبرم الجر ىسيع ثيآرو « ةءونّش ٍلاجر نم

 نم ريم ف نكت الق # هايإ هللا ھارا ٍتايآ ىف لاجّدلاو «رانلا َنزاخ آكلام ٌتيأرو «٠ سأرلا

 . «لاّجدلا ّنم ةنيدملا ةكثالملا رسرحت» : كلب عربنلا نع ةركب وبأو ٌنسنأ لاق «4كباَقَل

 .[7779457 : يف هفرط 777794 ثيدحلا]

 ةقولخم اهنأو ةَّنجلا ةفص يف ءاج ام باب-۸
 و

 اوتآ : «اوكزر املكح# .قاصُبلاو لوبلاو ضيحلا نم : 4م » : ةيلاعلا وبأ لاق
 وب اأو .لبق نم انيتوأ :€ لَم نم اسفر ىلا اده اوُناَق» ياا مث ۽ ءيشب

 .اوؤاش فيك نوفطقي : « اهُفوطق » . معطلا يف فلتخيو ًاضعب ةضعب ُهبْشُي : :4 اهم

 يف رورسلاو < هوجولا يف ةرضَّلا : نسحلا لاقو .ٌررّشلا : 4 كايارألا » . ةبيرق :4 ةي

 : 4 توتي » .نطبلا مجو :4 رع .ةئرجلا ةديدح :4دييتلس $ دهاجم لاقو .بلقلا
 : 4 نحت 8 .دهاوت : 4 َبِعاوَك 3 .ًائلتمُم : « اعر » : سابع نبا لاقو . مهلوقع ٌبهذت ال

 :( نكات € كاتي هيط :4 ةي .ةنجلا ٍلهأ بارش ولعي ؛ميننقلا» .رمخلا
 هل َنْدأ ال ام «بوكلا»و .«ةقانلا نيضو» هنم « ةجوسنم :4 ٍةَيوُصَوَُم## :لاقي .ناتضايف

 روبّص لثم « بورع اهّدحاو « َةلّقثم رع # .ارعلاو ناذآلا ٌتاوذ «قيرابألا»و « ةورغ الو

 لاقو .«ةلكّشلا» قارعلا لهأو «ةجنَعلا» ةنيدملا لهو « «ةبرّعلا» ةكم لهأ اهيمسي « رّبصو

 :«ِدْوْضْخَمْلا» .زوّملا :«دوضنَملا»و .قزّلا : 4ُناَحَيّرلأَو» . ءاخّرو ةَّنَج :«خور » دهاجم
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 افيو... رهجاوزأ ىلإ كالا :«تددلا» ل كرش ال :انيأ لافيو +: المح ةقوملا
 e رع 0-9

 : ¢ ميت # . الطاب : © اول 9 . ضعب ٌقوف اهضعب : 4 ةر شرف و .راج : © ببوُكسَم ©
 ناوادوّس : €ناتماهدم # . بيرق ىنَتِجُي ام : «ِناَد نینجا یو 8 . ناصغأ :(نافأ  .ابذك

 . ّيّرلا نم
TSا ا ا ا  

 ةادغلاب ُهدَعَقَم هيلع ْضَرعُي هنإف مكدحأ تام اذإ» :ةلل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا

 . «رانلا لهآ نمف رانلا لهأ نم ناك نإو ؛ ةنجلا لهأ نمف ةّنجلا لهأ نم ناك نإف « ّيشعلاو

 .[ ١ "الو : :ثيدحلا رظنا]

 ٍنع نيصحخ نب نارمع نع ِءاجَر وبأ انئّدح ريِرَز نب مس انثّدح ٍديِلَولا وب أ انثّرح ١"

 ي و 2 ءارقفلا اهلهأ رثكأ ٌتيأرف ةنجلا يف ٌثعّلطا» : لاق كك عيبنلا

 ٠-7449 « ٠١٤١[. 5194 :يف هفارطأ_ 54١" ثيدحلا] . «ءاسنلا اهلهأ

 : لاق باهش نبا نع ليقع ينثّدح :لاق ثيللا انثَدح ميرَم يبأ نب ٌديعس انئّدح- 45
 أيت : لاقذ ذإ كك ئبنلا دنع نحن اني : لاق هنع هللا يضرةريره اب َّنأ ٍبّيسملا نب ٌديعس ينربخأ

 ؟هصَقلا اذه نمل :ٌتلقف « ٍرصق ٍبناج ىلإ اَضوَت ٌةأرما اذإف « نجلا يف ينتيأر مئان انآ
 ٌراغأ كيلعأ :لاقو ُرمع ىكَبف اريد تيلو 2 ُهَّتريغ ترکذف 2 باطَخلا نب َرمُعل : 0

 Veo Ve] اخ ملال TIA» : يف هفارطأ 7717 ثيدحلا] .؟(« هللا لوسر اي

 نع ُْتّدحُي َينوَجلا َنارمع ابأ ٌثعمس : لاق مامه انثَدح ٍلاهنم نب جاََسَح انئدح- "4

 اهل ظنت دلا : لاق ب عيبنلا َّنأ هيبآ نع ٌّيرعشألا سيق نب هللا دبع نب ركب يبأ

 .«نورخآلا هاري ال لها نمؤملل اهنم ةيواز لك يف اليم نوثالث ِءامسلا يف

 .آليم نوتس» :َنارمع يبأ نع ٍديبع نب ثراحلاو ٍدمصلا دبع وبأ لاق
 ٤۸۷۹[. : يف هفرط 7747 ثيدحلا]

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّرلا وبأ انثّدح ٌنايفس انتدح ٰیديمحلا ينثّدح - ٤
 نيع ال ام ّنيحْلاصلا یدال ثدّدعأ : هللا ا : يک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 خا شف معك » متئش نإ اوؤرقاف .رَّشَب بلق ىلع رطح الو « تعمس ٌنْذَأ الو 3-3 2 و
 ر ھے

 ٤۷۷٩ « ٤۷۸۰ « ۷٤۹۸[. : يف هفارطأ 1١154 ثيدحلا] . رج نع ةر

TTنع ِهّينُم نب مامه نع رمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ ِلتاقُم نب دمحم  



 قلخلا د ناتكداو ۸۰۲
 و ئ

 ةروص ىلع مهتروُص جلا لت ةرمز وأ : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ
 « بهذا اهيف مُهّنيآ .نوطوَعََي الو نوطختمَي الو اهيف َنوقّصَي ال « ردبلا هليل رمقلا
 مهنف دحاو لكلو .كسملا مهحشرو « ةّولألا مهُرِياجَمو « ةّضفلاو ِبّحّدلا نم مهطاشمأ

 مهيولق ٠ ضغابت الو مهنيب ٌفالتخا ال . نسُحلا َنِم محلا ءارو نم امهقوُس خم ىَرُيٍناتجوز

 .[۳۳۲۷ « 184# ۲« ۳۲۲۲۹ :يف هفارطأ ۳۲٤١ ثيدحلا] ٠ « ًاّيْشَعو ةركب هللا ٌنوحّبسُي < دحاو بلق

 يضر ةريره يبأ نع جرعألا ٍنع ِدانّزلا وبأاننّدح بيعش انربخأ اميلا وبأ انثّدح _ ماب

 َنيذلاو « ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لحد ةرمُز لَو : لاق كي هللا لوسر َّنأ هنع هللا
 مهتيب فالتخا ال « دحاو لجر بلق ىلع ل « ةءاضإ بكوك دشأک مهرثإ ىلع

 نم اهمحل ءارو نم اهقاس خم یرُب امهم ٍةدحاو لك : ناتجوز مهنم ءىرما لكل ٠ 0 الو
 ُبهذلا ُمهتينآ . نوقُصَتَي الو نوطخَّتمَي الو « نومَقْسَي ال .ًاّيِشَعو ةركب هللا ن وحسب د .نسخلا

 - دوعلا ينعي :ناميلا وبأ لاق  ةّولألا مهرماجَم ٌدوقوو « ِبَهَّذلا ةهطاشمأو «ةّضفلاو
 .«كسملا مهحشرو

 . بوغت  ٌهارأ -نأ ىلإ سمشلا لَم : ئشَعلاو ‹ رجفلا لوا :ٌراكبإلا : دهاجم لاق

 ش .[97140 :ثيدحلا رظنا]

Y۷نع مزاح يبأ نع َناميلس نب لصف انئّدح ئيمّدقملا ركب يبأ نب دمحم انئّدح  

 ةى وا ًافلأ نوعبس يتّمأ نم ّنلخديل» : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر دعس نب له

 .«ردجلا ةليل رمقلا ةروص ىلع مهُّهوجُو « مهذخآ لدي ىتح مهلوأ لخدي آل - فلأ

 .[ ٠٠٤۳ ٠ ٠٠١٤ : يف هافرط ۳۲٤۷ ثيدحلا]

 ف ناش انك دج نيج و انثّدح ٌميفعجلا ٍدمحم نب وللا دبع انثدح _ ۸

 ٌبجعف « ريرحلا نع ىهنَي ناكو «سدنس هج كي يبلل يدهأ» : لاق هنع هللا يضر سنأ انثّدح

 . «اذه نم نّسحأ جلا يف ذاعُم نب دعس ليدانمل 3 هديب دمحم سفن يذلاو :لاقف ءاهنم ُنمانلا

 .[1515 7518 :ثيدحلا رظنا]

 ا د ل رج يك ياو 1

 نم ضا جلا يف اع نب دعت ليوان ر

 554٠[. « ۵۸۳۹ ۰ ۳۸۰۲ : يف هفارطأ_"؟ 44 ثيدحلا] . اذه
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 ٌيِدعاسلا ٍدعس نب لهس نع مزاح يبأ نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌعيلع انثّدح 6
 .«اهيف امو اينّذلا نم ريخ ةَّنجلا يف طوس عضوم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 .[۲۸۹۲ 2 ۲۷۹۲٤ : ثيدحلا رظنا]

FYo\انثّدح ةداتق نع ٌديعس انئّدح عيَرُر نب ديزي انئَّدح نمؤملا دبع نب وَر انئّدح -  

 َةئم اهلظ يف ٌُبكارلا ُريِسَي ةرجشل ةنجلا يف َّنإ : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ِكلام نب ُسنأ

 دم

eجلا يف إف :لاق ل نينلا نع هنع هلا ا  

 . 24 روم ِلظَو » متكش نإ اوؤّرقاو «٠ ٍةنس دعم اهَّلظ يف ٌبكارلا يسب 7

 ٤۸۸١[. : يف هفرط_7707 ثيدحلا]

 .«بدْخَت وأ ٌسسمشلا هيلع تَحَلَط امم ريخ ةّنجلا يف مكدحأ سوق بالو

 ش .[۲۷۹۳ :ثيدحلا رظنا]

 نع لاله نع يبأ اند حيلف نب دمحم انثّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انثّدح 54

 ةنجلا لخدت ةرمز لوأ» : لي ئينلا نع هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع ةرمَع يبأ نب نمحّولا ٍدبع
 E ءامسلا يف ّيَرُد بكوك نسحأك مهراثآ ىلع َنيذلاو « ردبلا ًةليل رمقلا ةروص ىلع
 ٍروحلا نم ٍناتجوز ٍءىرما لكل « دساحت الو مهنيَب ضْعاَبَت ال « دحاو ٍلجر بلق ىلع مهولق

 .[737557 ۰۳۲٤١ :ثيدحلا رظنا] . «محللاو مظعلا ءارو نم َنهِقوُس خم ىَرُي « نيعلا

 تعمسلاا :لاق ينربخأ :ٍتباث نب يدع لاق ٌةبعش انثّدح لاهنم نب جاجح انثّدح -06

 . (ةّنجلا يف ًاعضرُم هل َّنِإ : لاق ميهاربإ تام امل : لاق كي ئيبنلا نع هنع هللا يضر َءاربلا

 .[ ١17857 : ثيدحلا رظنا]

 ميلُس نب َناوفَص نع يس نب ب كلام ينثّدح : لاق للا دبع نب زيزعلا بع انئّدح - "هك

 ةنجلا َلهأ َّنإ» :لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع راسي نب ٍءاطع نع

 وأ قرشملا ّنم قفألا يف ٌرياغلا يرتلا َبكوكلا نوءارتي امك مهقوف نم ٍفَرغلا لهأ نوءارتي

 : لاق ؟مهدرغ اهغلتي ال ءايبنألا لزانَم كلت « هللا لوسر اي :اولاق . مهنيب ام لضافتل ‹برغملا

 .[1905 : يف هفرط_7؟57 ثیدحلا] . «نیلسرملا اوقّدصو هللاب اونَمآ لاج ر « هديب ىسفن يذلاو ىلب
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 ةَّنجلا باوبأ ةفص باب-۹

 . لكك يبنلا نع ةدابُع هيف . (ةنّجبلا باب نم يعد نيَجوَر قفنأ نم : ةا ئبنلا لاقو
 نع مزاح وبأ ينئّدح : لاق ٍفرطم نب ٌدمحم انئّدح میرم يبأ نب ٌديعس انثادح ۾ ما مهاب

 كسا بان اھ 3 باوبأ ةينامث جلا يف» : لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر دعس نب لهس

 .«نومئاصلا الإ ةلخدي ال َناّيرلا

 ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب- ٠
 .ذحاو قيسْعلاو ٌقاَسْعلا ناو .حرجلا ٌقِسْعيو .هنيع ٌتَقسَع :لاقي :© اان #

 لا نم « لْسَغلا َنِم نيِلْعِف « نيِلْسِغ وهف ءيش هنم جَرخف هتلَسَغ ءيش لک :«ويلنغ»
 حيرلا (اًبِصاَح # :هريغ لاقو .ةيشبحلاب بطَح : € َمَّئَهَج بصح 3 : ةمركع لاقو .ربدلاو
 مه .منهج يف هب ىمرُي : منهج بصح هنمو ‹ حيرلا هب يمرت ام :بصاحلاو « فصاعلا

 .ةراجحلا ءابصح نم تشم بّصَحلاو « بهذ :ضرألا يف َبَصَح :لاقيو < اهبصح

 . تدقؤأ :ٌثيروأ « نوجرختست : 4 نورو # . تئفط :€ تخ .مدو حبق : 4 ريدك #

 ميحجلا ٌءاوَس :€ ىح طول سابع نبا لاقو .رفقلا :عيِقلاو .نيرِفاسملل : 4 َنوُمَمْلِل»
 : 4 ٌقيِهَسَو ريفر » » .ميمحلاب طاسيو مهُماعط طّلخُي :# و ميج نو اش $ يو
 :دهاجم لاقو .ًانارسخ :# اع # .ًاشاطع :« اكرر < . فيعض ٌتوصو كديدش 0

 0 مهسوؤُر ىلع ٌبِصْيرفصلا : ساس .انلا مهل قوت : 4 تورج
 ُهَنْيِعَر ريمألا ّجَرَم « رانلا نم صلاخ : يرام . ملا قوذ نم اذه سيلو « اوبر اورشاب

 جم 9 . طلتخا : سانلا ُرمأ َجَرَم . سبتلُم :«جيرّم# . ضعب ىلع مهضعب وُذْعَي مهالَخ اذإ

 . اهتكرت : كاد َتْجَرَم : رحيل
 بهَو َنب َّديز ٌتعمس : لاق نسحلا يبأ رجاهُم نع ةبعش انّثَّدح ٍديلَولا وب أ انثّدح _ م هرب

 :لاق مث د « درب : لاقف ٍرْفَس يف ةي ئيبنلا ناك» :لوقي هنع هللا يضر د ابأ تعمس :لوقي

 بأ ازعل َةَدش نإف « ةالصلاب اودربأ :لاق مث  لولُّتلل ينعي  ٌءيَلا َءاف ىتح <« دربأ

 .[579 , هاو , هاله :ثيدحلا رظنا] . منهج

 ٍديعس يبأ نع َناوكذ نع ٍشمعألا نع ُنايفس انّدَدح فسوي نب ٌدمحم انثّدح _ ۳0۹

 . «منهج حيف نم ٌرحلا ةَدش نإف « ةالصلاب اودربأ : او عيبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر

 ١١۸[. : ثيدحلا رظنا]
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 د س وا انثَدح 0 اه يزهر نع يع ترآ ناميلا وبأ نى 2 ۰

 yT ن واب ا يصعب لكأ تو : تلاقف اهر

 ٠۳۷[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟ريرهْمَرلا نم ّنودجت ام ٌدشأو « ّرحلا ّنم ٌنودجت امٌدشأف

 ًةرمَج يبأ نع ٌماّمه انثَدح ُيدَقَعلا وه رماع وبأ انئّدح ٍدمحم ُنب هللا دبع انئّدح ۳۲۱

 ءامب كنع اهذربأ :لاقف ىّمُحلا ينتذخأف ٠ ‹ ةكمب سابع نبا اأ ُتنك» :لاق ءرعبضلا

 ءامب : لاق وأ « ءاملاب اهودربأف « منهج حيف نم ىّمُحْلا يه : لاق ي هلل للا لوسر لاف « مرمر

 . «ماّمه كش . مزمز

YYنب ةيابَع نع هيبأ نع نايفس انّثَّدح ٍنمحرلا دبع انثدح سابع نب ورمع ينئّدح  

 « منهج روف نم ىّمُحلا : لوقي لَك ئبنلا ثعمساا : :لاق ٍحيِدَح نب عفار ينربخأ : : لاق ةعافر

 .[10775 : يف هفرط ۳۲۹۲ ثيذحلا] ٠ . «ءاملاب مكنع اهودربأف

 . هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع ٌماشه انثّدح يهز انثّدح ليعامسإ نب كلام انثّدح _ مم بم
 .«ءاملاب اهودربأف « منهج حيف نم ىَّمُحلا» : لاق ةي ئبنلا نع اهنع

 ٠٥۷۲١[. : يف هفرط_57١1 ثيدحلا]

 هللا يضر َرمع نبا ِنع عفان ينثّدح : : لاق هللا دیّبع نع ىيحي نع ٌدَّدسم انثّدح _ “£

 . «ءاملاب اهودربأف « منهج حيف نم ىّمُحلا : لاق كك ئيبنلا نع امهنع

 ل 77515 ثيدحلا]

 ® لاق لا لوس نأ علا يضر ةريره يل

 لثم ّنهلك ًاءزج َنيتسو ةعستب نهيلع تلَضف :لاق « ةيفاكل تناك ْنِإ هللا لوسر اي : ليق

 .(اهّرح

 نب َناوْفَص نع ُدِخُي ءاطع عمس ورمع نع نايس انثّدح ٍديعس نب ٌةبيَتق انئّدح _ ۳۲٦

 ٠۲۳۰[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «(كرككيأداتو  ربتملا ىلع أر َرقي لَك يبنلا عمس» هنأ هيبأ نع ىلعي

 َتيتأ ول ةماسأل َليق» : :لاقا لاو يبأ نع شمخألا نع نايفس انثّدح مولع اند - ۹۷

 حتفأ نأ َنوُد سلا يف ةملكأ ينإ ٠ مكُعيسأ الإ ةمّلكأ ال ينأ نوّرَتل مكنإ : لاق ٠ ٌةتمّلكف ًانالف



 قلخلا هدب باتك- ۹ 0

 ءيش دعب « سانلا ريخ نإ ًاريمأ يلع ناك ْنأ  ٍلُجرل ُلوقأ الو « هحتف نم َلوأ ٌنوكأ ال اباب ص

 موي لجرلاب ٌءاجُي :لوقي ٌةتعمس : لاق ؟لوقي ُةّمعمس امو :اولاق . ي هللا لوسر نم ةتعمس
 عمتجيف « ُهاحَرب ٌرامجلا رودي امك ٌروديف « رانلا يف ةباتقأ َقِلَدْنَتف  رانلا يف ىقلُيف ةمايقلا

 ؟ركنملا نع اناهنتو ٍفورعملاب انرُمأت تنك َسيلأ ؟كنأش ام ُنالُف يأ : َنولوقيف هيلع رانلا لهآ

 نع ةبعش نع ڙَدنغ هاور « «هيتآو ركنملا نع مكاهنأو « هيتآ الو فورعملاب مكرمآ تنك :لاق
 ۷٠۹۸[. :يف هفرط_17717 ثيدحلا] . شمعألا

 هدونجو سيلبإ ةفص باب_- ١١

 نبا لاقو . مئاد : 4ٌيِصاَق# . نيدورطم : اوف » .َنومرُي : دَ #8 دهاجم لاقو
 : 4 ٌرِْفَتْسََو ط .ُهَعَّطق :ُهَكَتَب .ًادزمتم 4 اير :لاقي « ًادورطم : وختم ل : سابع
 :بحاص ُلثم « لجار اهّدحاو « ةلاجتلا : لجولاو .ٌناسرفلا : 4 كِل . ّفختسا

 .ناطيش : 4ًَ .  نلصأتسأل :4َكيَتْحَأَل » . رجتو رجاتو « بحصو

 اهنع للا يضر ةشئاع نع هيبآ نع ماشه نع ىسيع انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انئدح
 : تلاق ةشئ ةشئاع نع ٌهاعوو ُهَعِيس هنأ ماشه ىلإ بتك : ُثيللا لاقو . كي ئبنلا رحس» :تلاق

 ا هيلإ ليخُ ناك یتح اب ئيبنلا رجس»

 a ا : لاق مث
 : لاق ؟ةّبط نمو :لاق . بوبطَم : لاقف ؟ٍلجرلا عَجَو ام رجال امهذجأ اقف يجر ددع

 : لاق ؟ّوه نيف : لاق رت دوم يجو انتو طبل ىلا لاق ؟اذاميف :لاق . مّصعألا نب ديبل

 ٌسوؤر ُهنأك اهلخن : :مَجر ٌنيح ةشئاعل لاقف حجر مث « يب ئيبنلا اهيلإ جرخف .َناوُرَذ رئب يف
 َكلذ َريِثُي نأ ٌتيِشَحو « هللا ينافش دقف انأ اَمأ .ال : لاقف ؟ةّتِجرختسا : تلقف . نيطايشلا
 ۴٠۷١[. :ثيدحلا رظنا] .«رئبلا ِتَنِفُذ مث . ارش سانلا ىلع

 نع ِلالب نب َناميلس نع يخأ ينثّدح :لاق سيوا يأ نب ٠ ليغامسإ انثدحيد 8
 : لاق هاي هلل هللا لوسر َّنأ هنع للا يضر ةريره يبأ نع ل ل ع

 ردع لك لس رخل يدع كانو ا مكيحأ سأر ةيفاق ىلع ٌناطيشلا ُدقعَي

 تلحنا ًاّضوت نإف « ةدقع ثّلحنا هللا َركذف ظقيتسا ٍنإف .ذقراف « ليوط ليل كيلع : 0

 سفنلا َتيِبَح ٌحبصأ ًآلإو « ِسْمّنلا َبّيط ًاطيشت حبصأف اهلك دفع تَلحنا یلص نإف « ةدقع
 ١١57[. :ثيدحلا رظنا] . « ٌنالسك



 ۸۰۷ ش قلخلا ءدب باتك 4

 لأب زهق كاد لاق هسا ىح ني من جر 8 جملا نم روا : :لاق هنع هللا يضر

 HENNE: e E و

 : لاقو ُهَلهأ ىتأ اذإ مكتحا نإ امأ» :نأق كك لا نع امهنع لا يضر سابع نيا نع پير

 . (ناطيشلا هَ ضي « ًادلو اقِزُرف ءانتقّرر ام َناطيشلا ٍبّنجو َناطيشلا اَنْبّنَج َمهّللا «هللا مسب

 ١4١[. :ثيدحلا رظنا]

 امهنع للا يضر رمع نبا نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةدبع انربخأ ٌدمحم انئّدح 001

 باغ اذإو..« ٌزؤبت ىتح ة ةالصلا اوعّدف سمشلا ُبجاح َعَلَط اذإ» : هلك هلل هللا لوسر لاق :لاق

 .[087 :ثيدحلا رظنا] . «بيغَت ىح ةالصلا اوعّدف سمشلا ٌبجاح

 «ناطيش يبرق َنيب علطَت اهنإف « اهبورُغ الو سمشلا ٌعولُّط مكتالصب اونّيَحَت ت الو» م0070

 ١1579[. 1197.549 ,ه848 , 287 :ثيدحلا رظنا] ٠ «ماشه لاق كلذ ّيأ يردأ ال < ناطيشلا وأ

 نع لاله نب ٍديَّمْح نع نسوي .انثّدَخ .ثراولا دبع انثّدَح ِرمعَم وبأ انثدح _ 4

 وهو ٌءيش مكدحأ يدي َنيب ر كم اذإ : لَو يبنلا لاق :لاق ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع حلاص يبأ

 .[6 9: ثيدحلا رظنا] ٠ «ناطيش وه امنإف < ةلتاقُيلف ىبأ نإف ٠ ةعنميلف 'ىبأ نإف < ُهْعَئمَيَلف يلصُي

FYVoهللا يضر ًةريره يبأ نع َنيريس نب دمحم نع ٌفوَع انثّدح مثيلا نب نامثع لاقو -  

 نس ل و ا اش لا وس د : لاق هنع

 َكشارِف ىلإ َتيوأ اذإ :  لاقف ٌثيدحلا ركذف - هلل هللا لوسر ىلإ َكّتعفرأل لوف داف

 لاقف . حبضُ ىتح ناطيش كرف الو  ظفاح هللا نم يلع لاب نل « ميسركلا ا ارقا

 .[1711 :ثيدحلا رظنا] . «ناطيش كاذ « بوذك وهو َكَقَدَص : لي ئبنلا

"Y7نب ةورع ينربخأ : لاق باهش نبا ٍنع ٍليَُع نع ثيللا انئّدح ریکُب نب ىبحي انثّدح  

 نم : :لوقيف مكدحأ ٌناطيشلا يتأي» : كو هش هللا لوسر لاق : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق ريل

 ل ل

 لاك 5 ةنع هللا يا ا عوس نأ ل هثّدح .هابأ 01 نينا ل 000 نبا



A*۸قلخلا ءدب باتك 4 :  

 ِتَلِسلُسو منهج ُباوبأ ْتَقْلُعَو ةنجلا ُباوبأ ثَحتف ناضمر لحد اذإ» : ل هلا لوسر
 . «نيطايشلا

 : لاق ٍريَبْج نب ٌديعس ينربخأ :لاق ومع انثدح ٌنايفس انَثَّدح ٌيديمُحلا انثدح-۸
 لاَ # ىسوم نإ : لوقي ال هلا لوسر عمس هنأ بعك نب يأ اّدحا : لقب ضاع ل

 نطيل الإ هنأ آَمَو تول ثي نإ َةَرْخَّصلأ ىلإ ايو تَرَ » :لاق « 4انءآَدغ اناء هتف
 . «هب هللا َرمأ يذلا ّناكملا ٌرَّواج ىتح َبَّصَّنلا ىسوم ْدِجَي ملو < ا

 .[۲۷۲۸ ۰ ۲۲۹۷ ‹ ۱۲۲ ۰ ۷۸ ‹ ۷٤ : ثيدحلا رظنا]

 رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع ِكلام نع ةملسَم ْنب هللا بع انثّدح - 8

 َّنِإ « انهاه ةنتفلا َّنإاه : لاقف قرشملا ىلإ ُريِشُي ةي هللا لوسر ٌتيأر» :لاق امهنع هللا يضر

 71١١[. 5 :ثيدحلا رظنا] .«ناطيشلا ُنرق علطَي ُثيح نم < انهاه ًةنتفلا

 جيَرج نبا ينثدح ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انئَّدح رفعج نب ىيحي انثدح - ١"
 ناك ىأ للا عسا اذ as نع ٌءاطَع ينربخأ :لاق

 ءاشعلا ّنم ٌةعاس َبهَذ اذإف « ذئتيح رشتنت نيطايشلا َّنإف مكتايبص اوفكف - ليلا نج

 َكَءاقس كوأو ) هللا مسا ركذاو كحابصم ء ار ¢ هللا مسا ٍرّكذاو كباب ْقِلْغَأَو ¢ مهولخف

 . «ًائيش هيلع ضرع ولو هللا مسا ركذاو كةءانإ ْرّمََحو « هللا مسا رکذاو

 .[17554 ۹۵ 2253784 , 6551“ ى ۳۳۱١ ع ۳۳۰ £ : يف هفارطأ ۳۲۸۰ ثيدحلا]

 نب يلع نع يرهڙلا نع رم ُرَمْعَم انربخأ قازرلا دبع انئَّدح َناليغ نب ٌدومحم انثدح- ۸۱

 E ءًافكتعُم ةا ھن هللا لوسر ناک : تلاق ٌيَيُح ِتنب ةيفص نع ٍنيِسُح

 نم نالجر ومف - ديز نب ةماسأ راد يف ااه تاکو ينلَقيل يعم ماقف + قاف تق

 .يَيْخ ُتنب ةيفص اهنإ « امكلسر ىلع : هي ٌئئبنلا لاقف اعّرسأ كي ىبنلا ايأر اًملف « راصنألا

 ينإو 4 مدلا یرجم ناسنإلا نم يرجي ٌناطيشلا نإ : لاق . هللا لوسر اي هللا ناس : الاقف

 .[۳۱۰۱ ۰۲۰۳۹ 307855 :ثيدحلا رظنا] . «ًائيش :لاق وأ .ًاءوس امكبولق يف ٌفذقَي نأ تیشح

YAYٍدَرَص نب ناميلس نع ِتباث نب يدع نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌلادبَع انثّدح-  

 « هجادوأ ثخقتناو ُهُهِجَوَو رمحا امهّدحأف « ِناَبتْسَي ِنالُجرو ةا يبنلا عم ًاسلاج ُتنك» :لاق

 ناطيشلا نَم هللاب ذوعأ : : لاق ول « ٌدجَي ام هنع َبهَد اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ : لكي ئبنلا لاقف



 م4 | قلخلا ءدب باتك ۹

 يب لهو :لاقف « ناطيشلا ّنم هللاب ْدَوَعَت 0 :هل اولاقف ,ٌدجَي ام هنع بهذ

 111١9[. « 5554 : يف هافرط- ۲۲۸۲ ثيدحلا] ؟ (ٌنونج

YAYنبا نع پيرُ نع ڍغجلا يبأ نب ملاس نع وصنم انئّدح ةبعش انئّدح مآ انثّدح  

 بّتِجو داطيشلا ينج مهللا : لاق ةلهأ ىتأ اذإ مكدحأ أ ول» : الك ئبنلا لاق :لاق سابع
 َرْضَي مل دلو امهنيب ناك نإف « ينثقّرر ام ٌناطيشلا

 E نع مررت نع رلانورع معلا اندر لاق

 :ثيدحلا رظنا] ۱٤١ ۰ ۳۲۷١[.

 ةريره يبأ نع دايز نب ٍدمحم .نع ةعش انثَّدح كاي انئَّدح دومحم انثّذح _ ۴

 ُعطقي يلع ّدشف يل َضَرَع ٌناطيشلا نإ :لاقف ةالص ىّلص هنآ لب ئيبنلا نع» هنع هللا يضر

 111 0 0 الا ىلع ةالصلا

 اا ةالصلاب يدو اذإ» "د يلا لاق :لاق هنع هللا يضر ا

 وبلقو ٍناسنإلا نيب رطخَب ىتح لبقأ يضق اذإف « بأ اهب ب وع اذإف < ‹ ّلَبقأ يضق اذإف « طارض

 اههنأ را ی اا ودي مل اذإف اعا مآ لس اجا یری ال یس « اذكر اذكرك لوقيف

 .[1787 ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۲۲ 308 :ثيدحلا رظنا] ٠ (وُهَّسلا يتدجس َدَجَس

"YAمدر و ل يبأ نع بيع انربخأ اميل بأ انثذح ۔  

 o ناس ا ا يح

 :لاق ةمقلَع نع ميهاربإ نع ةريغملا نع ليئارسإ انثدح ٌليعامسإ نب كلام انثّدح _ ۷

 . كَ هيبن "د الاصل ىلع داطويتملا عدلا راج يذلا كبل لاق « ءادردلا وبأ : اولاق ءماشلا ٌتمدق

 ناسل ىلع هللا ةراجأ يذلا» :لاقو ة رغم نع و انثدح برح اا انثدح

 T[AYTVACEACECLAET TVYTY. لال ات TVET : يف هفارطأ 7781 ثيدحلا] . (ارامع ينعي 0 ع دبن

 ر

 دوسألا ابأ نأ لاله يب ِنب ٍديعس نع ديزي نب ڈلاخ ينئّدح : ُثيللا لاقو :لاق _ ۸

 نانَعلا يف ثّدحتت ةكئالملا» :لاق لب يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورغ نع ُةَربخأ

 ٍنهاكلا ِنذأ يف امف ةملكلا نيطايشلا عمتستف ٠ ضرألا يف ُنوكي رمألاب ماما ُنانَعلاو -

 .[؟؟١١ :ثيذحلا رظنا] ٠ . «ةبذك ةئم اهّعم دوديزيف  ةروراقلا َُقُت امك



 قلخلا دو نادك ف 28

 نع هيبأ نع ٌيربقملا ٍديعس نع بئذ يبأ نبا انئّدح ولع نب مصاع انثدح - ۹

 ُةَدريْلف مكذحأ َبءاثت اذإف « ناطيشلا ّنم ُبؤاشتلا» : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ
 .[1775 05777 : يف هافرط_؟89 ثيدحلا] .«ناطيشلا ٌكحضاه :لاق اذإ إ مكّدحأ نف « عاطتسا ام

 ةشئاع نع هيبأ نع انربخأ ٌماشه : لاق ةماسأ وبأ انثدح ىبحي نب ًءاَيركز انثّدح - نضل

 « هللا دابع يأ نمل عض « نوكرشملا مزه ٍدحَأ ٌموي ناك امل» :تلاق اهنع هللا يضر

 ‹ ناميلا هيبأب وه اذإف ةقيدخ ظنك « مهارخأو يه تّدلتجاف مهالوأ تعجرف « مكارخأ

 لاق . مكل هللا رغ : ةفيذخ لاقف هولتق ىّبح اوزّجَحا ام هللاوف . يبأ يبأ « هللا دابع يأ ف

 . «هللاب ّقجل ىتح ريخ ٌةيقب هنم ةفيذح يف تلاز امف امف ورع

 .[ةخقنت تضل تكتل 2050 AYÊ ع

 3 ل i لاق

 ۷٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «مكدحأ ةالص نم ٌناطيشلا سلتخَي رم التخا

 يب ننزل دنع رص حيي LS ورشا رب اناس ۳14۲

 6 للا لاق :لاق بأ نع ةدانق يبأ نب هللا دبع ينئّدح لانك ىلإ داو فاح

 ع قلف هفاخب ملح مكدحأ َمّلح اذإف ناطيشلا نم ُمّلُحلاَو هللا نم ةحلاصلا ايرلا»

 . (هرضَت ال اهنإف « اهكش د نم لاب ذوعتيَلو راسي

 .[۷ 11 ۷۰0 35993459995585 5984 ‹ 0۷٤۷ : يف هفارطأ- ۳۲۹۲ ثيدحلا]

 نع حلاص يبأ نع ركب يبأ ىلوَم َموَمُس نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثدح-ح-۳
 هل < هل كيرش ال ُةّدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نَم» : لاق قولا لوسر نأ هنع هللا يضر ًةريره يبأ

 ثبتُكو « باقر رشع لد هل تناك ةّرم هتم موي يف ريدق ٍءيش لك ىلع وهو ٌدمحلا هلو لملا

 ملو « يِسمُي ىّبح كلذ هّموي ناطيشلا نم ًاًزرح هل تناكو ةئّيس ٌةئم هنع ْتّيحُّمو ةنسح ٌةئم هل

 tT] يا دو ا ا

 ا ا ا ا
 ع

 شيرق نم ٌءاسن ةَدنعو ل هلا لوسر ىلع دمع ٌنذأتسا» : لاق صاقو يبأ نب دعس ُهابأ نأ ٌةَربخ ]|



 ۸۱۱ قلا ناتك 2و

 هل ٌنذأف « باجحلا .َنْرِدَتِبي ّنمق دمع َنذأتسا .اّملف « ًنهتاوصأ ةيلاغ ةترثكتسيو ُهتملك ت
 :لاق « هللا لوسر اي َكَّنس هللا كَحضأ :ُدمع لاقف « كحضي ةي هللا لوسرو ةا هللا لوسر

 َتنأف :دمع لاق . َباجحلا َنرّدتبا َكِتوص َنعوس اًملف « يِدنع نك يئاللا ءالؤه نم تبجَع

 نبهت الو يتتبهتأ ٬ ٌنِهِسِفْنأ تاّودع يأ :لاق مث نهي نأ .قحأ تنك هللا لوسراَي

 يذلاو : لك هللا لوسر لاق .ةقكوفلا لوسر نم ظلغأو ظفأ َتنأ « معن : نلق ؟ِةَنِكك هللا لوسر

 .«كجف ريغاَجف ٌكلَس الإ اّجف اكلاس طق ٌناطيشلا َكّيقل ام « هديب يسفن

 .[10486 « 7547 : يف هافرط_ 595 ثيدحلا]

 نب دمحم نع ديزي نع مزاح يبأ نبا ينثدح :لاق ةزمح نب ميهاربإ انئّدح 40°

 نم وكدحأ ةازأ - ظقيتسا اذإ) : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع ةححلط نب ىسيع نع ميهاربإ

 . ؛هموشيخ ىلع ٌُتيبي ٌناظيشلا نإ < ًاثالث رثنتسیلف أّضوتف همام

 مهباقعو مهباوثو نجلا ركذ باب- ١

 : هلوق ىلإ 4 تيا مع وصي كَم سر مكي هلأ ينل ّنْلْك َرّسَعَمْي » :هلوقل

 لاق : € سَم دَ و متن ولجو ٭ :دهاجُم لاقو :ًاصقن : 4 اكن » . € وام ا

 ةا ِتَمِلَع دقو :  هلا لاق « نجلا ِتاوَرَس ُثانب مهّتاهّمَأو هللا تانب ةكتالملا : شي و رافک

 . باسحلا دنع ن رو رص نج # . باسحلل نورّضحّيس : 4 َنوُرَصَحَمَل i م
(Te 

 کک ِنب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ِكلام نع ٌةبيَتق انثذدخ 239 5

 ! :هل لاق هنع هللا يضر ّيرذُحلا ٍديعس ابأ َّنأ» :ةربخأ ُهنأ هيبأ نع ّيراصنألا ةعّصْعَص يبأ

 0 عفراف ة ةالصلاب اف كتيدابو كينغ يف تنك اذإف « ةيدابلاو معلا بحت َكارأ

 . ةمايقلا موي هل هش الإ ةيش الو ٌنسنإ الو رج نّدؤملا ٍتوّص ىَدَم عَمسَي ال هنإف ٠ ءادنلاب

 .[108 :ثيدحلا رظنا] . يب هللا لوسر نم ةتعمس :ٍديعس وبأ لاق

 اے ی رص A> جم س ا ا ج ص س ٭ ر

 يني ا و :لجو رع هللا لوق باب ۱۳

 يأ (افص .  الدعم : ارسم » . نم

 مس

 ١4 دكا لك نم اه ف كبو » :ىلاعت هللا لوق باب- 4

 يعافألاو اجلا :سانجأ ُتاّيَحلا :لاقُي , اهنم ركّذلا ةيحلا :نابعُتلا : سابع نبا لاق
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 ا : بقص 5 ص :لاقيو . هناطلُسو هكلم يف 4 اهنا دا٤ .دواسألاو

 . نهتحنجأب نبرضَ : نصي

e 4۷کھ  

 .« لكلا ناطقستسيو لا ناسوب امهنإف 0

 ]610 TIC ° : يف هفارطأ - ۳۲۹۷ ثیدحلا]

 .اهلثقت ال : ةبابُل وبأ ينادانف « اهّلثقأل ةَيح ُدراطأ انأ انيتف : هللا دبع لاق» 64

 « تويثلا تاوذ نع كلذ دعب ىهت هنإ : لاقف . ِتاْيَحلا لتقب رم أدق ل هللا لوسر َّنإ : ٌتلقف

 .[۳۳۱۳ « ۳۳۱۱ : يف هافرط- ۳۲۹۸ ثیدحلا] . «رماوعلا یهو

 ُةعباتو .باطَخلا نب ٌديز وأ « َةبابُل وبأ ينآرف :ِرَمْعَم نع قازرلا دبع لاقو» -“ ۹
 ِنع عّمجم باو ةصفَح يبآ ْنباو حلاص لاقو .يديِرلاو ئيبلكلا قاحسإو َةنيََع ناو نوي

 .«باطخلا نب ٌديزو َةبابَل وبأ ينآرف : : َرمع نبا نع ملاس نع ٌيِرهّزلا

 E ب ا

 a د اح موال

 قرون يامال عبي منغ ٍلجرلا لام ريخ ّنوكي نأ شوي : هلع م هللا لوسر لاق

 .«نّتفلا نم هنيدب فَي « رطقلا

Eos ۳۰۱ 

 ٍلهأ يف ُء لاو هفلاو + قرشملا وحن رفكلا س » : لاق ي هل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 م َنيدادفلاو « لبإلاو ليخلا

LETA ETA ٤۳۸۸ » ۳٤۹۹ : يف هفارطأ - ٣۳١۰١۱ [ثيدحلا 

 ورمع نب ةبقُع نع ٌسيق ينثّدح : لاق ليعامسإ نع ىيحي انّددح ٌدّدسم انئّدح -“ ۲

 َّنِإ الأ « انُهاه ٍنامَي ناميإلا :لاقف نميلا وحن ِهِديب لكي هللا لوسر ٌراشأ» :لاق ٍدوعسَم يبأ
 ةعيبر يف ٍناطيشلا انرق لطي ٌثيح لبإلا بانذأ ٍلوصأ دنع َنيِداَدفلا يف بولقلا ظّلِغو َةوسَقلا

 ore < ETAY] ع ”":غةى: يف هفارطأ - ٠۲ FY ثيدحلا] . «رضمو



 م1 قلخلا ةديباتك-ةو

 هللا يضر ةريره يبأ نع جرعألا نع ةعيبر نب ٍرْفعَج نع ُثيللا انثدح ةبيتق انثدح-٠ 0
 اذإو « ًاكلَم ثأر اهنإف هلضف نم هلل هللا اولأساف ةكيذلا حايص متعمس اذإ» : لاق لب ئبنلا َّنأ هنع

 . «ًاناطيش ىأر هنإف ناطيشلا ّنم هللاب اوذّرعتف رامحلا قيهن متعمس

 عمس ٌءاطع ينربخأ : لاق جيَرْج نبا انربخأ :لاق وَر انّربخأ ٌقاحسإ انثّدح - 4
 - متيسمأ وأ - - ليللا حنج ب ناك اذإ» : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضروكلا دبع نب ٌرباج

 اوقلغأو مهوُلحف ٍليللا نم ةعاس ْثَبهَذ اذإف « ذئنيح ُرشتنت َنيطايشلا َّنِإف « مكنايبص اوُمكف

 عمس رانيد نب وُرمع ينربخأو :لاق . اقلغُم باب تفي ال ناطيشلا إف « هللا مسا اوركذاو تاوبألا

 .[۳۲۸۰ :ثيدحلا رظنا] . اللا مسا اوركذاو» :ركذي لو ٌءاطع ينربخأ ام وحن هللا دبع نب َرباج

r.0ةريره يبأ نع ٍدمحم نع ٍدلاخ نع ٌبيِهُو اننَدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح -  

 ينإو « تّلعف ام ىّردي ال ليئارسإ ينب ؛ نم هم ْثَدقفا : لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر

 .تبرش ءاشلا ُنابلأ اهل عضو اذإو « برت ت مل ٍلبإلا نابلأ اهل عضو اذإ :رأفلا الإ اهارأ ال

 رقأفأ :ٌُتلقف « ًارارم يل لاقف . معن : تلق ؟ةلوقي لَك يبنلا تعمس َتنأ :لاقف ًابعك ٌتئّدحف

 .«؟ةاروّتلا

 ةورُع نع باهش نبا نع نسوي ينئّدح : لاق ٍبهَو نبا نع ريع نب ٌديعس انئّدح- 1 1٠

 .هلقيرمأ ةئمسلا ملو . ننيونلا ف غّرولل لاق هيي يبا َّنأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثّدحُب
 .[( ١م": ثيدحلا رظنا] . «هلتقب رمأ كك بنلا َّنأ صاقَو يبأ نب ٌدعس معزو

 نع بيش نب ريبُج نب ٍديمحلا دبع انثدح هني نبا انربخأ لضفلا نب ٌةقدص انثّدح-٠7 ۷

 .«غازوألا لتقب اهرمأ ةي ىبنلا َّنأ» ةتربخأ كير م َّنأ ٍبّيسملا نب ٍديعس
 ونا : يف هفرط 77017 ثيدحلا]

 ب

 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثَّدَح ليعامسإ نب ٌديَبَع انثدح- 4 7٠

 . (لجحلا ٌبيصُيو هيلا فط هتاف: نكيفطلا اةاولفإل ال هللا لوسر لاق : تلاق اهنع

 .[7709 :يف هفرط-۳۳۰۸ ثیدحلا] . «ةماسأ انربخأ» : ةملس نب داّمَح ُهَعبات

 َرمألا : تلاق ةشئاع نع تأ ىنّدح :لاق ماشه نع ىيحي انثدح دسم اث دح - ۹

 15508 :ثيدحلا رظنا] . «لبحلا ٌبَهْذُيو رصبلا ٌبيِصُي هنإ :لاقو رتبألا لتقب اب ئبنلا
 نع يريشفلا نوي ىبأ نع دع ىبأ نبا اند لغ ني ومع اندک ۰۴
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 َدجَّوف هل ًاطئاح مده لي عيبنلا َّنإ) : لاق ىهن مث « ٍتاّيحلا ُلتقي ناك مع َنبا َّنأ ةكيلُم يبأ نبا
 .«كلذل اهلتقأ ٌتنكف « ٌولتقا :لاقف اورظنف وه َّنيأ اورظنا : لاقف ةيح حلس هيف

 .[75791/ : ثيدحلا رظنا]

 يذ رتبأ لك الإ َناّنجلا اولثقت ال» : لاق كي عيبنلا نأ ينربخأف ةبابل ابأ ٌتيقلف -۱

 .[۳۲۹۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «هولتقاف رصبلا ٌبهذُيو َدلولا طقس هنإف 3 نيتيفط

 لتقَي ناك هنأ ّرمع نبا نع عفان نع مزاح نب ٌريرج انئّدح ليعامسإ نب كلام انثّدح م

 ۳١٠١[. 1 ١ , ”991/ :ثيدحلا رظنا] . تايحلا
 . «اهنع ٌكَسمأف « تويبلا ناتج لتق نع ىه لي ىبنلا َّنأ» : َةبابَل وبأ ةثّدحف "01 عر وت

 .[۳۳۱۱ 2 ۳۲۹۸ :ثيدحلا رظنا]

 ٍرخآلا يفو ٌءاد ِهْيَحانَج دحأ ف َّنإف ؛ةْسِمْخَيَلف مكدحأ بارش يف ُبابُدلا عقو اذإ باب- 7
 مّرحلا يف َنلِتقُي قساوف ٌباوَّدلا نم ٌسْمْخو « ًءافش

 ةشئاع نع ةورُع نع ٌيرهُّزلا ٍنع مع انئّدح عيَرز نب ٌديزي انثّدح دّدسم انئّدح 14

 ا و: تدوقعلاو ةراعلا؛ مرحلا يف نلتقي قساوف سمح : لاق وي ييبنلا نع اهنع هللا يضر

 ةر اطار وقعا تاكل تارعلاو

T10َرِمُع نب هللا دبع نع ٍرانيد نب هللا دبع نع كلام انّربخأ ةملسم نب هللا دبع انثدح  

 حانُج الف مرحُم وهو ّنهلتق نَم ٌباودلا ّنم نسمح : : لاق لَك هلل هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 .[1875 :ثيدحلا رظنا] . (ةأدحلاو ُبارْغلاو ٌروقعلا ٌبلكلاو ةرأفلاو ٌبرقعلا : هيلع

 هللا يضر هللا ٍدبع نب رباج نع ِءاطع نع ِريثک نع ٍديز نب داّمح انئّدح ٌدَّدسم انثدح <

 E Os : لاق حفر این

GG CC OTير  

 . «تيبلا لهأ ثقّرحأف ةليتفلا تّرتج

 ۳٠٠٤[. ۳۲۸۰ :ثیدحلا رظنا] . ؟نیطایشلل ّنإف» ٍءاطع نع ٌبيبَحو جيرج نبا لاق

 ميهاربإ نع روصنم نع َليئارسإ نع َمدآُنب ىبحي انربخأ هللا دبع نب ةدبغ انئّدح ۔ ۱۷
 انِإو رع تكسرملاو :  ق دلل كرز تاو لاق هللا دبع نع ةمقلع نع

 « اهرحج تلَخَدف قم ذ « اهلل اهانزدتباف « اهرحج نم ٌةّيح تجرخ ذإ هيف نم اهاقلتتل
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 ميهاربإ نع شمعألا ٍنع ليئارسإ نعو . ير ف قو امك مكَرش ْتّيق تيفو : اک هللا لوسر لاقف

 نع ةناوع وبأ ةعباتو ل "لاق .هلثم .. ف قلع نق

 . ةريغُم

 نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع مق نب ناميلسو ةيواعم وبأو ٌصفَح لاقو
 3 .[1850 :ثيدحلا رظنا] . هللا دبع

 نع عفان نع َرمع ْنب هللا ٌديَبع انثّدح ىلعألا دبع انربخأ مولع نب صن انثّدح - ۸
 . اهّمِعطَت ملف « اهر ةّره يف رانلا ًةأرما ِتّدَحَد» :لاق ىبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا
 نع ٌيرُبقملا ٍديعس نع ىلا ذيع انثدحو :لاق .«ضرألا شاشخ نم لكأت اهعَدَت ملو
 .[7756 : ثيدحلا رظنا] . هلثم . كي يبنلا نع ةريره بأ

 نع جّرعألا نع دانزلا يبا نع كلام ينثدح :لاق سيّوأ يبأ نب ليعامسإ انثّدح-6

 ٌةتغّدلف ةرجش تحت ءايبنألا ّنم عيبن َلّرْنا : لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ

 الهف : : هيلإ هللا ىحوأف « رانلاب قرحأف اهتيبب رمأ مث ٠ اهيحت نم جرخأف هزاهّجب َرمأف « ةلمن

 ۳١٠۹[. : ثيدحلا رظنا] ؟«ةدحاو ًةلمن

 مكيحأ بارش يف ُبابّذلا حقو اذإ باب ۷
 ًءافش ىرخألا يفو ٌءاد ِهيَحانَج ىدحإ يف َّنِإف هُسِمَْيَلَف

 : لاق ملسُم نب ٌةبتُع ينثدح : لاق ٍلالب نب ُناميلُس انَدح لَم نب ٌدلاخخ انثّدح- ۰
 عقو اذإ» : كك خيبنلا لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ ٌتعمس - :لاق ِنينح نب ٌديَبَع ينربخأ

 . ؟ءافش ىرخألاو ًءاد هيحانَج ىدحإ يف نإف 3 ُهْغِرنَيِل مث هسوغيلف مكدحأ بارش يف ُبابألا

 .[01787 : يف هفرط_١1777 ثيدحلا]

 ِنباو نسحلا نع ٌفوع انثَدح قرزألا قاحسإ انثَّدح حاّبصلا نب ٌنسحلا انثّرح- ١

 بلكب ثوم ٍةسموُم ةأرمال رفع : لاق لك هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع َنيريس

 نمل ْتَعّرنف اهرامخب ُهْتَقثوأف اهَّمُح تعرف « شْطَعلا ُهلُيقَيَّءاك :لاق « تهی ئر سأر ىلع

 .[7 451 : يف هفرط-۳۳۲۱ ثيدحلا] .«كلذب اهل َرْمْعف فاعلا

 « انهاه كنا امك ٌيِرهّزلا نم ُهُئَظفح :لاق نايس انشدح للا ٍدبع نب عیلع انئدح ۳

 لوت اله لاق ايب ئيبنلا نع مهنع هللا يضر ةحلط يبأ نيف نبات نونا نع والا دج يربخا

 .[7777755768 :ثيدحلا رظنا] . «ةروص الو لك ف ًاتيب ةكئالملا
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YFهللا يضر َرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ فّسوي نب وللا دبع انثّدح  

 .«بالكلا ٍلتقب رمأ ةا هلا لوسر نأ » :اههنع

 أ ةملش وبا ا يرحب نع ا ادع عاملا و ٠
 لك هلمع نم ُصقنَي ًابلك كسمأ نَم» : كي هللا لوسر لاق :لاق هئّدح هنع هللا يضر َةريره ابأ

 .[1877 :ثيدحلا رظنا] . «ةيشام بلك وأ رح َبلك الإ < ًطاربق موي

 E ا ول معلم

 » :لوقي كك هللا لوسر عمس هنآ سلا ریه ُر يبأ نب َنايفس عمس ديزي نب ٌبئاسلا ينربخأ
 3 ٌتئاسلا لاقف . طاريق موي لك هلمع نِ َصقَت اعرض الو ًاعرَز نع ينغُي ال آبلك ینتقا

 .[789 :ثيدحلا رظنا] . ؟ةلبقلا هذه برو يإ : لاق نكي هللا لوسر نع اذه تعمس

 كنف *% دن



 A۱۷ ش ءايبنألا ثيداحأ باتك- "5

 ءابينألا ثيداحأ باتك- 5

 كا د ا

 ت دو اقلك تاخد

 نوديري « ٌنِتنُم :لاقيو « راّخَملا لصلصُي امك َلَصْلَصف « لمَّرب طلُخ نيط : © ٍلصْلَص#
 © دب ترمه # ٠ هلك دي تك ردم 4 تالغإلا د رو تالا مالا امك لك
 تلد لاق دلو »» : ىلاعت هللا لوقو دست نأ :4 جَ الآ » .هتمتأف لمحلا اهب رمتسا

 اهيلعالإ : ذاع اان سابع نبا لاق ٠[. : ةرقبلا] 4ٌةَقيِلَك ضزألا فراج نإ ةَكَبتكَمْن
 داو ناو ناجل غ لاق لاقل «ًاشايِرَو» . قل ةَّدش يف : يك يف . ظفاح

 بیت ع دحاجم لاقو ءاسنلا ماحرأ يف ةفطُتلا : ونمت ام آ# . سابللا نم َرهظ ام رهو

 هللا € رولو * . عفش ٌءامسلا :«(عفش» وهف هقلخ ٍءيش لک .ليلحإلا يف ةفطُتلا : روا

 : رمح م © َنيِلفَس َلَمْسَأ» « لح نسحأ يف : ريوق نس ا لجو رع
 .ءاشن قلخ يأ يف 4 مكَكِشن 00 مزال 4زال . نَمآ نم الإ : لاقف ىنثتس | مث « لالض

 انَّيَر # ةلوق وهف : € تلک هِيَ نم ماء حف # ةيلاعلا وبأ لاقو . َكُمّظعُن : e ص حبس

 .رّيغتَم :€ نساَء# .رّيغتي : هَّنَسَتي 8و .امهلزتساف :4 اَمُهّلَراَك . € سا اس
 ذأ : 4 ناتن 3 .رّيختملا ُنيطلا وهو ةأْمَح عمج :4 ٍرَمَح» .رّيغتملا :«نوُتْسَملا»و
 ةيانك : 4 ًاميتوس 3 . ضعب ىلإ ةّضعب نافصخيو قرولا ناروي : بَل وَرَ ني ١ فاصخلا

 ىلإ ةعاس نم : برعلا دنع نيجلا « ةمايقلا موي ىلإ انهاه : 4 نيج لإ عتمو# . امهيَّجرَف نع

 : مهتم وع يذلا ةلج# 421 و و

 ةريره يبأ نع ٍماّمه نع ٍرمْعَم نع قاڙرلا دبع انَدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح _ ۳۳۲٦

 ملسف بهذا : : لاق مث « ًاعارذ َنوُتِس هلوطو ّمدآ هللا َقلَخ» : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر



 ءايبنألا ثيداحأ باتك 4 ۸۸

 مكيلع مالّسلا :لاقف . كود تو كت + فاروق ام عوتساف ةكئالملا نم َكئلوُأ ىلع

 ةروص ىلع ةنجلا لدي نَّم لكف ها ةمحرو :ةودازف . هللا ةمحرو كيلع مالسلا : :اولاقف

 .[7711 : يف هفرط_175 ثيدحلا] . «َّنآلا ىّتح ُصُقنَي َقلَخلا لري ملف 2 مدآ

 ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع ةرامُع نع ديرج انتدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثدح - 37
 هليل رمقلا ةروص ىلع نجلا َنولخدَي ةرمز ُلَّوأ» :لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 نوطّوغتي الو َنولوبي ال « ةءاضإ ءامسلا يف يرد بكوك دش ىلع مهتولَي نيذلا ّمث 2 ردَبلا

 : ةولألا مهُرِماجَمو كسملا مهحشرو ٌبهذلا مهطاشمأ نوطخيتمي الو نولفتي الو

sSلا رص واحات ل ع رولا زر  

 .["؟504 ١۳۲٤٦۰۳۲٤١ :ثيدحلا رظنا] . «ءامسلا يف ًاعارذ ٌنوتس

 ةَّملَس يبأ ٍتنب َبنيز نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ىبحي انّثدح ٌدّدسم انئّدح - ا

#4 

 ةأرملا ىلع لهف < « قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ للا لوسر اي : تلاق ميل م َّنإ» ةملس ّمأ نع

 ؟ةأرملا ملتحت : تلاقف ةملس م تکحضف . ءاملا تر اذإ ¢ : لاق ؟تملتحا اذإ لسغلا

 .[۲۸۲ 2 ۱۳۰ :ثيدحلا رظنا] . «؟دلّولا هبشُي , هبشي اميف : اک هللا لوسر لاقف

 : لاق هنع ُهللا يضر سن نع ٍديَمُح نع ُيرازفلا انربخأ مالّس نب دمحم انئدح - 4

 ES E لاقف ٌءاتأف « ةنيدملا كَ ئيبنلا ْمَدْقَم مالَس َنب هللا دبع غل

 عزتي ۽ ءيش ّيأ نمو ؟ةنجلا ُلهأ ةلكأي ماعط ٌلوأ امو ؟ةعاسلا طارشأ ُلَّوأ ام :لاق ٠ عيبن الإ

 . ليربج ًافنآ نهب ينرڳخ : الك للا لوسر لاقف ؟هلاوخأ ىلإ عن ءيش يأ نمو ويبأ ىلإ ُدلولا
 ةعاسلا طارشأ لَو اَمأ : ةي هللا لوسر لاقف ةكئالملا نم دوهيلا ودع َكاذ : هللا دبع لاقف : لاق

 ٍتوُح ٍدبك ةدايزف ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لّوأ امأو . برغملا ىلإ قرشملا نم َسانلا رشحت رانف
 اهؤام قبس اذإو « هل هسا ناك وام اهّقَبسف ةأرملا يش اذإ لُجرلا نإف ٍدلولا يف ُهَبَشلا امأو

 نإ « ٌتْهُب موق دوهيلا َّنِإ « هللا لوسر اي : لاق مث . هللا لوسر كأ دهشأ :لاق .اهل ُهَبَّشلا ناك

 لاقف « تيبلا هللا دبع لخدو « دوهيلا تءاجف كدنع ينوتهب مهلأست نأ لبق يمالسإب اوملع

 اار العا ناو: طلعأ اولا ؟مالّس نب هللا دبع مكيف لجر يأ: هللا لوسر
 . كلذ نم هللا ُهداعَأ :اولاق ؟هللا دبع ملسأ نإ متي :يأرفأ : ةا هللا لوسر لاقف . انرّبخأ نباو

 :اولاقف .هلل لوسر ادمحم نأ ٌدهشأو « هلل الإ لإ ال نأ دهشأ :لاقف مهيلإ لا دبع جرخف

 118٠[. 2 ۳۹۳۸ ‹ ۳۹۱۱ :يف هفارطأ-۳۳۲۹ ثيدحلا] . هيف اوعقوو . اند ”ش نباو انوش



 ١ ءايبنألا ثيداحأ باتك- ۸۱۹

TY:ِنع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مامه نع ٌرمعَم انربخأ ٍدمحم نب رش ب انثّدح  

 . ؛اهّجوّز یش ْنْحَت مل ُءاَّوَح الولو « محللا زتخ مل ليئارس [ونب الول» ينعي ‹ هّوحن ةي يبنلا
 نع ةدئاز نع يلع نب ٌنيسح انثدح :الاق مازج نب ىسومو بيرك وبأ انئّدح ۳۳۱

 : هلك هلل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع َيعَجْشألا ةرّسي

 نإف « هالعأ عّلضلا يف يف ٍءيش ّجَوْعَأ نإو « عّلض نم تَقِلُخ ةأرملا نإف « ءاسنلاب اوصوّتسا»

 . ؟ءاسنلاب اوصوتساف « جوع لري مل هتكرت نإو « هتْرَسَك هميقت تبهذ

 ,. 9145٠[.  9184 : يف هاقرط-١۳۳۳ ثيدحلا]

rrrانثدح بهو نب ٌديز انَتَّدح شمعألا انتدح يبأ انتدح صفح نب ُرمع انثّدح -  

 َنيعَرأ مآ نطَب يف عمجي مكدحإ نإ : قودصملا قداصلا وهو ةي هللا لوسر انّئدح» هللا دبع

 عيرأب اكلم هيلإ هللا تعيب مث « كلذ لثم ةخضُم نوكي مث كلذ لثم َةَقلَع وكي مث « موي

 لجرلا نف . . حولا ويف خفن مث . ديعس مأ عوقشو . و كلتا تاملك

 ٍلمعب لمع ُباتكلا هيلع قبسيف « عارذ الإ اهنيبو يب ٌنوكي ام ىّتح رانلا لهأ لمعب لمعي

 الإ اهنيبو هتيب كوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب ُلمعَيل لجل َّنإو « ةنجلا ٌلخدتيف ةّنجلا لأ

 7١8”7[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «رانلا لخديف رانلا لهأ لمعب لمعَيف ُب ُباتكلا هيلع قبسَيف ؛ عارذ

 كلام نب سنأ نب ركب يبأ نب هللا ِديبَع نع ٍديز نب ٌدامح انّتَّدح نامعُتلا وبأ انثّدح -_-۳

 ٹر اي : لوقيف اكلم مجرلا يف َلكو هللا نإ" : لاق كو يئنلا نع هنع هللا يضر كلام نب نأ نع

SSبر اي ؟ىثنأ مأ ٌركْذَأ بر اي : : لاق اهّقلخَي نأ دار اذإف  

 ٠۸[. :ثيدحلا رظنا] . ؛هّمَأ نطب يف كلذك ُبكيف ؟ٌلجألا امف ؟ٌقْزَولا امف ؟ديعس مأ عوقش

Aَنارمِع يبأ نع ةبعش انثدح ثراحلا نب دلاخ انّنَدح صفح نب سيق انئّدح -  

 نم ضرألا يف ام َكل نأ ول : اباذَع ٍرانلا لهأ ِنَوْهَأل لوقي هللا َّنإ» : هعفري سنأ نع ينوَجلا

 : مدآ بلص يف تنو اذه نم ُنَوْهَأ وه ام َكّبلأس دقف : لاق . . معن : : لاق ؟هب يدفن تنك ءيش

 ٦٥۳۸ « ٠١١۷[. : يف هافرط_””*4 ثيدحلا] . «كرشلا الإ تيّبأف < ا كن ال نأ

 يي :لاق شمعألا انثّدح نبأ انثدح ثايغ نب صفح نب ٌرمع انثّذح _ ٥

 فن لق ال : ایک هلل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع ُهللا يضر هللا دبع نع قورسم نع هرم نب هللا دبع

 . «لتقلا نس نَم لوأ ُهنأل ؛اهمد نم لفك لوألا مآ نبا ىلع ناك الإ ملط

 .[۷۳۲۱ ۰ 1۸٦1۷ : ىف ہافرط ۳٣٣٣١ ثيدحلا]
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 ةدّنجُم دونُج ځاورألا باب - ؟

 ٦ تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع َةرمَع نع ديعس نب ىيحي نع ُثيللا لاقو : لاق :
 اهنم َركانت امو « فلتئا اهنم فّراعت امف « ةدّنجُم ٌدونج حاورألا :لوقي ةا يبنلا ثعمس»

 .«فلّتخا

 [؟5 :دوه] :4ٍويرَ للاخ ا دقو حو رع ل نول تاكد ۳

 عبت : 4 رول راقو # . يكسمأ : :«ىلتأ» . انل َرِهَظ ام : 4يَأَزلأ یواب » : "ا
 ياو ةريزجلاب لبج : یدو : دهاجم لاقو . ضرالا ج ةمركع لاقو .ء

 ا ون السر اإ . ل

 . رتل تري 5 هلوق ىلإ هلأ
 رمع نبا لاقو : :ملاس لاق ّيرهّزلا نع سنوي نع ولا دبع انربخأ نادبع انثّدح - ۷

 لاجدلا ٌركذ مث « هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف سانلا يف ةي هللا لوسر ماق» : امهنع هللا يضر
 مكل ٌلوقأ ينكلو « هّموق حون ٌرذنأ دقل « هّموق رذنأ الإ ئين نم امو « ٌةومكُرذنَأل ينإ : لاقف

 .[7 061 :ثيدحلا رظنا] . (رّوْغَأِب سيل هللا ّنأو « رّوْغَأ ُهنأ نوملعت : هموقل عيبن ُهَلُقَي مل ًالوق هيف

 هللا يضر ةريره ابأ ث ُتعمس ةملَس يبأ نع ىيحي نع نابي انئّدح معن وبأ انئّرح_-
 :! + توق عي وب دحام لاجل نع الح مذا الأ : ا , هللا لوسر لاق :لاق هنع

 E إو « رانلا يه ٌةنجلا اهنإ : نره لاف رانا کا نع س يعني ااو فوغ

 . «هموق حون هب َرذنأ امك

 م

 نع شمعألا انثَدح دايز نب دحاولا دبع انثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - ۹

 له : ىلاعت هللا لوقيف « ةتمأو حون ءيجي» : : ال هللا لوسر لاق : لاق ٍديعس يبأ نع حلاص يبأ

 .يبن نم انءاج ام « ال :نولوقيف ؟مكَمّلب له :وتمأل لوقيف .ّبر يأ معن :لوقيف ؟َتْعْلَب
 لج هلوق وهو « غلب دق هنأ ٌدهشنف « هُنمأو يب دمحم :لوقيف ؟كل ُدِهْشَي نم :حونل لوقيف
 : طّسَولاو ٠٤١[ :ةرقبلا] € سالا َلَع ادب اوون اطَسَو مَآ مگتلعج َكِلَدَكَو »9 :هزكذ
 ٤٤۸۷ 0 ۷۳٤۹[. : یف ہافرط ۳۳۳۹ ثيدحلا] . «لدعلا

a 7 1 5 1 
 نع ةعرُز ىبأ نع َناّيَح وبأ انثّدح ِديَبْع نب دمحم انئَّدح رص نب ٌقاحسإ انئدح- ٤ 5 و ع - 7 ع



A۲۱ ءايبنألا ثيداحأ باتك د ١ 

 تناكو - ٌعارّذلا هيلإ ثعفرف « ةوعّد يف لي يبنلا عم اًنك» :لاق هنع هللا يضر ةربره يبأ
 َنيِلوألا هللا عمجَي نمب َنوردَت له . ةمايقلا موي سانلا ُدّيس انأ :لاقو ٌةسْهَن اهنم َسّهَتف  ُهبجيعُت

 « ُيسمشلا مهنم وندّتو « يعادلا مهعكسيو « ٌرظانلا ٌمهُرصييف « دحاو لبعض يف َنيرخآلاو

 مكل عفش نَم ىلإ َنورظنَت الأ ؟مكغَلَب ام ىلإ « هيف متن ام ىلإ َنوَرئ الأ : سانلا ضعب لوقيف

 هللا كقلح ٠ , رشبلا وبأ َتنأ ٌمدآ اي نولوقيف هنوتأيف . مدآ مكوبأ : سانلا ضعب لوقيف ؟مكبر ىلإ

 انل عفش الأ . نجلا ٌكّتكسأو « كل اودّجسف ةكئالملا َرمأو « هحوُر نم كيف حنو « هيب

 هيام هلق كي ْبَّضَي مل بضع َبِضَع يبر : : لوقيف ؟انّعَلب امو هيف ٌنحن ام ىَرَت الأ ؟كّبر ىلإ

 « يريغ ىلإ اوبَّهذا « يسفن يس .تيَّصَعف ةرّجشلا نع يناهنو « هلثم ُهَدعِب ُبّضعَي الو

 َكاَمَسو ٠ ضرألا لهآ ىلإ ٍلُسْولا وأ نأ حون اي : نولوقيف ًاحون َنوتأيف . حون ىلإ اوبّهذا

 o ىَرت الأ ؟هيف نحن ام ىلإ ىَرَت امأ . روکش ًادبع هللا

 اوتٿا « يسْفَت يسن . هلثم ُهدعب ٌبضخَي الو « هلثم ُهلبق ْبَضْعَي مل ًابضَع ويلا َبضَع يير
 « عفشت عفشاو « ٌكَسأر عفرا ٌدمحم اي : لاقيف « شرعلا تحت ٌدَجسأف « ينوتأيف . يب يبنلا

 ۳۳٣۱ « ٤۷١١[. : يف هافرط ۳۳٤۰ ثيدحلا] . ( هر ءاس ظّفحأ ال : ديّبع نب دمحم لاق . هطْعت لسو

 oL م 5

 ةءارق لثم ردم ني ْلَهَم : أرق هلك ها لوُسر نأ: هنع هللا يضروللا دبع نع ديزي نب دوسألا

 LEAVE ¢ ؛ىلالا" ,ةملالا , مالا ٤ AY «¢ £۸74 «۳۷7» :يف هفارطأ_ 774١ ثيدحلا] . «ةّماعلا

 ٤ - رخل ىف هيَ ارو طب ىلإ ہوم الأ یول لاق ذإ 9 يِلَسْرَمْل َّنِمَل سال لَو ل باب *
 :تافاصلا] ۱۲۳۲ -۱١۹[

 انواع نمو € َنيِِيحْسْلا یز كد 6 9€ ساب لإ ع مس .  ریخب ُرَكْذُي : سابع نبا لاق
 ے ےس ے sS غ چچ

 . سيردإ وه َسايلإ َّنأ ساّبع نباو دوعسم نبا نع ُركْذُي .[177- ١17١ : تافاصلا] *َننِمْوُمْل

 ٌمالسلا امهيلع حون ُدَج ٌلاقّيو < « جون يبأ ڏَج وهو .مالسلا هيلع سيردإ ٍركذ باب -
 و

 [01 ميرم] ايلانا هتف :  ىلاعت هللا لوقو

 . ح . ٌيرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا ٌدبع انربخأ :ٌنادبع لاق ۲

 لاف :لاق باهش نسبا نع. سنوي انثّدح ُةَسِبْنَع انثّدح حلاص نب ٌدمحأ انئّدح
 يتيب فقس نع جرف : : لاق ا هلا لوسر َّنأ ُتَّدحُي هنع هللا يضر د وبأ ناک :ِكلام نب نأ



AYYءاسنألا ثيداحا تات  

 بهذ نم ٍِتْسَطِب ءاج مث « مزمز ِءامب ُهلَسَع مث « يردَص جرف ليربج لڙنف « ةكمب انأو

 « ءامسلا ىلإ يب حَرَعف يديب ّذخأ مث « ُهَقَبطأ مث . يردص يف اهغّرفأف ًاناميإو ةمكح ٍءىلتمُم

 اذه :لاق ؟اذه نَم :لاق . حتفا ا نزاخل ليربج لاق اينّدلا ءامسلا ىلإ َءاج اًملف

 اًملف .حتفاف « معن : E لاق « دمحم يعم :لاق ؟ٌدحأ كعم : لاق « ليربج

 اذإو « كج هنيمَي لبق َرظن اذإف « ةدوُْسأ ِهِراسي نعو ٌةدٍوْسُأ هنيمي نع ٌلجر اذإ ا

 ؟ليربج اياذه نک : تلق . حلاصلا ٍنبالاو حلاصلا يبنلاب ًابَحرَم لاقف ٠ ىك هلامش لبق رظت

 لهآ مهنم :م نيميلا لهأف « هين هن هت ْمَسَن هلامش نعو ونيمَي نع ةدوشألا هذهو « مدآ اذه :لاق

ESنار ا كاتم  

 لثم اهنزاخ هل لاقف « ختفا :اهنزاخل لاقف ةيناثلا ءامسلا ىتأ ىتح ليربج يب جَّرع مث . ىكب

 ىسيعو ىسومو َسيردإ تاومّسلا يف دجَو هنأ َركَذف :سنأ لاق .حّتفف « لوألا لاق ام
 ايندلا ءامسلا يف ّمدآ َدِجَو هنأ َركذ دق هنأ ريغ « مهلزانَم فيك يل ْثبثُي ملو  ميهاربإو

 خألاو حلاصلا يبنلاب ًابحرَم :لاق سيردإب ليربج رم اًملف :سنأ لاقو . ةسداسلا يف ميهاربإو

 حلاصلا َجيبنلاب ًابحرَم :لاقف ىسومب ُترَرَم مث . سيردإ اذه :لاق ؟اذه نَّم :ُتلقف « حلاصلا

 ّيبنلاب ًابحرم :لاقف ىسيعب ُتْرِرَم مث .ىسوم اذه :لاق ؟ اذه نم :ُتلقو « حلاصلا خألاو

 جيبنلاب ًابحرَم :لاقف ميهاربإب ُتْرَرم مث . ىسيع :لاق ؟اذه نم :ُتلق . حلاصلا خألاو حلاصلا

 نبا نأ مْزَح نبا ينربخأو : :لاق ميهاربإ اذه :لاق ؟اذه نَم : تلق « « حلاصلا نبالاو حلاصلا

 ىوّتْسُمِل ٌتْرهَظ ىتح يب َجرْع مث : لب ئبنلا لاق :نالوقي اناك ّيراصنألا ةّيح ابأو سابع

 َضَرفف : 5 ئيبنلا لاق امهنع للا يضر كلام نب ُسسنأو مزح ُنببا لاق . مالقألا َفيِرَص ٌعمَسأ
 ىلع َضرُف يذلا ام : : ىسوم لاقف ىسومب َرْمُأ ىتح كلذب ُتعَجَرف « ةالص َنيسمخ يلع هللا
 « كلذ ٌقيِطُت ال كَم َّنإَف « كر عجارف : لاق « ًةالص نيسمخ مهيلع َضَرَف : تلق ؟َكِتَمُأ

 ُةلثم رک دف «كبر عجار :لاقف ىسوم ىلإ ُتعَجَرْف .اهرطش عّضّوف « يبر ٌتعَجارف « ٌتعَجَرف
 « كلذ قت ال كّتمأ إف « كر عجار :لاقف ةتزبخأف ىسوم ىلإ ٌتعجرف ءاهرطش ٌمضّوف

 ىلإ ٌتعجوف لوقلا لد َدَبُي ال « ّنوسمخ يهو ٌسمخ يه :لاقف يبر ٌتعّجارف تعجرف

 ةردشلا ىتأ یخ ح قلطنا مث . يبر نِم ثييحتسا ق ا جار“ :لاقف ىسوم

 اهثارث اذإو « ولولا ُذبانَج اهيف اذإف ةنجلا ٌتلِخدُأ مث . ىه ام يردأ ال ٌناولأ اهّيِشَعَف « ىهتنملا

 ١585[. 759 :ثيدحلا رظنا] . «كسملا



AYY -ءايبنألا ثيداحأ باتك "٠ 

 :هلوقو [5 :دوه] أودع موي ااه َمُهاَحأ راع للو :ىلاعت هللا لوق باب ٦

 و ر حر رس وج اس ی هك حم رو

 e e ۲١ 0 رَدَنَأَدِإ

 2 هن نيم نبا لاق . 7 وع ةديدش ( رص عيوب
 ور رس جم تم ."a و

 5(. اهلوصأ 4ةواح يلو راجع أك رص صاف وققا کرت ) ةعباتتم 4او وخ ايا ا

 .[۸- ١ : ةقاحلا] ةّئقب € ةكيق

 سابع ٍنبا ٍنع ٍدهاجُم نع مكحبلا نع ةبعش انَّّدح َةرَعْرَع نب دمحم انثدح د ۳
 :«روبّدلاب داغ تَكِلمأَو < ابّصلاب ترص : لاق ي ّيبنلا نع امهنع هللا يضر

 .[|؟؟١ه :1o ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر ٍديعس يبأ نع معن يبأ ِنبا نع هيبأ نع َنايِفُس نع ريثك نبا لاقو : لاق ٤

 سس ا ا ا ل : لاق هنع

 « تاهبت ينب ڍحأ مث ئيئاطلا ٍديزو « ٌيرازَفلا رد نب ةنييعو « يعشاجمل يعش ّمث ئلبنحلا سباح

 ديدانص يطعُي : :اولاق ٌراصنألاو شيرق تبضعف a ةثالع نب ةمقلعو

 نيبجلا ءىتات نيّصِجَولا ٌفرْشَُم نيئيعلا دئاغ جر ليقف : 00 لاق .انُعدَيو جَن لأ
 ىلع هللا ينتمأيآ ؟ُتِيَصَع اذإ هللا عطب نما : لاقف « دمحم اي هللا یتا : لاف نرل ةحللا ذك

 : لاق يلو اًملف « هّعتمف - . ديلولا نب TS :ونمأت الو ضرألا ٍلهأ
 م

 نه ٌلوقرمَي 2 مهرجانَح زواجي ال َنآرقلا نووَرْفَي موق اذه ٍبَقَع يف وأ - اذه ءىضْئض نم لإ

 مهتكردأ انأ نكل « ناثوألا َلهأ َنوعَدَيو مالسإلا َلهأ دولتي « ةّيمّلا ّنم مهّسلا قورم نيّدلا

 ۳۱ 05353: 0۰0۸ 4331/0 4701, 51١ : يف هفارطأ_ ۳۳٤٤ ثيدحلا] . داع لق مُهَنَلُمَقُأ ل

VEY o 4Fمالكا  

 تعمس :لاق دّوْسأْلا نع قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ انتَّدح ديزي نب ٌدلاخ انثدح- ٥
 1574١ :ثيدحلا رظنا] . (( ردم ني ْلَهَه :  أرقي ئبنلا تعمس» :لاقوألا دبع

 جوجأمو جوجأي ةّصق باب ۷

 4٤] : فهكلا] € ٍضرأْلا يف بوديم جوج و جا ئل نير اد ال » :'ىلاعت هللا لوقو

 : هلوق ىلإ .ًاقيرط :ًاببس «اًيَس# : هلوق ىلإ 4 نصرا یز نع كتبَ ال : ىلاعت هللا لوقو

 AY : فهكلا] نصا نيب واس اإ ىح ٭ عطقلا يهو 31 اهدنعاو 4 دیر رب نونا

5 ]. 



 اإ یخ اشنا لَك . ًارجأ :اجْوَخ .نيلبجلا :نيّدسلاو .نيلبجلا س اّبع نبا نع لاقي

 « رفصلا لاقيو ٠ ديدحلا لاقيو « ًاصاصر هيلع ْبِْيصأ نو د رن يا لق انا راج
 دل تيل هزم لدا عاطسا « هولعَي 4ُهوُرَهظي :ورهظي نأ اوعنطسا امف # رساحتلا : سابع نبا لاقو

 اده لاق( ابقن مل أوعلطتسا امو 9 . عيطتسي عاطتسا مهّضعب ٍلاقو « ٌعيطسَي عاطسا حتف كلذلف

 نَم كادكّدلاو . اهل َمانّس ال :ٌءاكد ةقانو . ضرألاب ةقزلأ ةَ ٌمَلَعَج لحج قر دو جادو یر هي ةر

 ‹ 4 ضْعَب يف جوي ر ایوب مهب اكوا (]) اقع قو دعو ناو ٠ َدَيلَثو بلص ىتح ُهلثم ٍضرألا
 . ةمكأ : ٌبَدَح : ةداتق لاق و يني ٍيدَح لڪ ني مشو ځوجامو وجاي تَحِيفاَدِإَحَّيَح »
 . «هتيأر دق : لاق . رّبحملا دربلا لثم ّدسلا ٌثيأر : ةا يبنلل لجر لاق"

 ريبزلا نب , ةورُع نع باهش نبا نع ليقُع نع ُثيللا انثّدح ريكب نب ىبحي انثّدح _ م
 ل ل ل ا

 « برقا دق رش : نم برعلل ليو « هللا الإ لإ ال : لوقي ًاعزف اهيلع لحد كو يبنلا َنأ» ٌنهنع

 تلاقف  اهيلت يّئلاو ماهبإلا هعّبصإب ََلَحو هذه ثم جوجأمو جوجأي مدد نم مويلا حتف
 َرْثَك اذإ « معن :لاق ”؟نوحلاصلا انفو كلمنا هللا لوسر اي الق ر : شحج ثنب ٌبنيز

  eSيف هفارطأ- : ۳۵۹۸ , ۷۰۵۹ « ۷۱۳١[.

  TEYةريره يبأ نع هيبأ نع سوُواط نيا انٿدح بيَ انٿڌح حيهاربإ نب ملسُم انئّدح

 هديب دقعو < هذه لثم جوجأمو جوجأي ِمْدَر نم هللا حتف» : : لاق لب ئبنلا نع هنع هلل يضر

 ۷۱۳١[. : يف هفرط 1747 ثيدحلا] ٠ ؟نیعست

 نع حلاص وبأ انثَّدح شمعألا نع ةماسأ ا اننَّدح رصَن نب قاحسإ انثذح _ ۸

 كيل : لوقيف . ا ىلاعت هلل هللا لوقي» : لاق لب ئبنلا نع هنع هللا يضر َّيردُخلا ٍديعس يبأ

 لگ نمت لاق نالا ثدي اكو لاق“ رانلا تعب جرخأ : لوقيف . كيدي يف ُريخلاو « كيَّدعّسو
 ىّرتو « اهلمح ٍلْمَح ٍتاذ لك ْعَضَتو « ريغصلا بيش ٌبيشَي ةدنعف . نيعستو ةعستو ةئمعست فلأ

 كلذ انثأو شا لوسر اي :اولاق .ديدش هللا َباذع نكلو « ىّراكُسب مه امو ىّراكُس َسانلا

 هديب يسفن يذلاو :لاق مث . فلأ ّجوجأمو ّجوجأي نمو ًالجر مكنم َّنإف اورشبأ :لاق ؟دحاولا
 .ةنجلا ٍلهأ َثلُث اونوكت نأ وجرأ :لاقف .انرّيكف .ةنجلا ٍلهأ مير اونوكت نأ وجرأ ينإ
 الإ سانلا يف متنأ ام :لاقف .انرّبكف « ةنجلا لهأ فص اونوكت نأ وجرأ :لاقف .انرڳكف
 .«دوسأ روث لج يف ءاضيب ةرعشك وأ « ّضيبأ روث ٍدلج يف ءادوسلا ةرعّشلاك

[VAT « o EVE : يف هفارطأ - ۳۳٤۸ [ثيدحلا 



 AYo اينالا ةيداخآ بات

 َميِهرتِإَنِإ  :هلوقو ٠٠١[ :ءاسنلا] اليل يهب هَمأَدَكاَو » :ىلاعت هللا لوق باب-۸

 ١١[ 5 :ةبوتلا] 4بل كول رھا » :هلوقو ١٠١[ :لحنلا] 4اد تك

 . ةشبحلا ناسلب مي ميحرلا : ةر وأ لاو

es 44ينئّدح :لاق ٍنامعنلا  
 ةارع ةافح َنوروشحَم مكنإ : لاق لَك يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍريبج نب ٌديعس

 ىسكُي نم وأو ( تي اک اك اع اکو رد اک وا اتا اک : أرق مث . رغ

 ‹ ىباحصأ :لوقأف « ٍلامشلا َتاذ مهب ُدَحْوُي يباحصأ نم ًاسانأ َّنإو . ميهاربإ ةمايقلا موي

 دبعلا لاق امك لوقأف « مهتقراف ذنم مهباقعأ ىَلَع َنيّدترم اولازي مل مهنإ هاتف . يباحصأ

 .#21 ميكذَل # :هلوق ىلإ س مف تمد ا دیس مل کب اع تکو # حلاصلا

[oY Too CoE EVE o ETT E0 « 0 

 بئذ يبأ ٍنبا نع ٍديمحلا دبع يخأ ينربخأ :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثدح- ٠١

 َرْزآ ُهابأ جيهاربإ ةلَيا»ء : لاق لَو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يرّثقملا ٍديعس نع

 لوقيف ؟ينصعت ال كل لق ملأ :ميهاربإ هل لوقيف « ةرّبغو ٌةَثق َرزآ وجو ىلعو ةمايقلا موي

 ‹ نوئعبُي موي ينيزخت ال نأ ينتدَعو ٌكنإ بر اي :ميهاربإ لوقيف . كيصعأ ال مويلاف : :ةوبأ

 كَ . نيرفاكلا ىلع ةنجلا ٌتمّرح ينإ : ىلاعت هللا لوقيف ؟دعبألا يبأ نم ىزخأ يزخ ُيأف

 يف ىَقلْيف همئاوقب ذخوُيف « خطَتلُم خيذب وه اذإف ٌرظنيف ؟ َكيَلَجِر تحت ام ُميهاربإ اي :لاقُي

 .[47755 « 5154 :يف هافرط_٠755 ثيدحلا] . «رانلا

 ًريكب ّنأ ورمع ينربخأ :لاق ٍبهَو نبا ينثّدح :لاق َناميلس نب ىبحي انئدح 01

 دا د يملا لضم لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوم بيرك نع ُهَتَّدح
 ًاتيب لخدت ال ةكئالملا َّنأ اوعمس دقف مه اَمأ : : 296 لاقف ميرم ةروصو ميهاربإ ةروص هيف َدَجّوف

 ٠١١١[. , "94 :ثيدحلا رظنا] .«مسقتسي هل امف « ٌرّوصم ُميهاربإ اذه < ةروص هيف

 نبا نع ةمركع نع َبوُيأ نع ٍرمْعَم نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثدح - 7567
 اهب رمأ ىّتح لخدَي مل تيبلا يف َرَوُّصلا ىأر امل ةا ئبنلا ّنأ» :امهنع هللا يضر سابع

 لاو « هللا ةهلئاق : لاقف ٌمالزألا امهيديأب ٌمالسلا امهيلع َليعامسإو ميهاربإ ىأرو . تيحمف

 .[؟"01 001561 ۰۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] . طق مالزألاب امّسْفَتسا نإ

 يح لا CO ا ل



 اا كيدا تاک م35

 . هللا ليلخ نبا ولا يبن ُنبا هللا ئبن ُفّسويف :لاق « كلأست اذه نع سيل :اولاقف . مّهاقتأ :لاق
 ا اا یا نا كرعلا ان ةاجق 0 كلان ادع نحمل ولا

 . «اوهقف اذإ مالسإلا يف

 . ايك يبنلا نع ةريره يبأ نع ٍديعس نع وللا ٍديِبُع نع : ر *متعمو ةماسأ وبأ لاق

 LEIA CTE . TTAT «TTY ا

 لاق : لاق ةرُجَساَنَتَّدَح ءاجَر وبأ انثدح ٌفوع انثدح ٌليعامسإ انثَّدح ٌلَمَّوُم انثّدح ٤
 هنإو « ًالوط هّسأر ىَرأ داك ال ليوط لجر ىلع انيتأف « نايِتآ ةليللا يناتأ» : ب هللا لوسر

 ۳۲۳۹ ۲۷۹۱ ۰۲۰۸۰ 18م ۸٤ ۰ ۱۱٤۲ :ثيدحلا رظنا] . لي خيهاربإ

rooسابع نبا عمس هنأ ٍدهاجم نع ِنوَع نبا انربخأ ُرْضَنلا انئّدح ورمع نب نايب ينثّدح -  

 « ةغمسأ مل :لاق - ر ف ك وأ ةفاك ٌبوتكم ِهيَيَع نيب لاجدلا هل اوركذو  امهنع هللا يضر

 رمحأ ٍلمَج ىلع ُمَدآ ٌدْعِجف ىسوم امأو « مكيحاص ىلإ اورظناف ٌميهاربإ امأ : لاق ُهّنكلو
 ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ يداولا يف دَدحنا هيل نأ ينأك « بلخ , ٍموطْحَم

 جرعألا نع دانزلا يبأ نع غ eG علا علب انا ۳٦

 نبا وهو مالسلا هيلع ميهاربإ نّتتخ 1١ : ی هلل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .[1۲۹۸ :يف هفرط ۳۳١١ ثيدحلا] . ةملس يبأ نع نمحرلا ٌذبع هعبات . (موُدَقلاب ةنس َنينامث

 ُةَعبات .ةففخم «موُدَقلاب» :لاقو دانّزلا وبأ انئّدح ٌبيعش انربخأ َناميلا وبأ انثدح

 نب دمحم ٌةاورو .ةريره يبأ نع َنالجع ُهَعباتو .دانّزلا يبأ نع قاحسإ نب نمحرلا دبع
 وع

Tovنع مزاح نب ريرج ينربخأ : لاق بهو نبا انربخأ ْعنيعُولا ٍديلَت نب ٌديعس انثّدح  

 ةيهأربإ ْبذكي ملا : كج هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍدمحم نع تبويأ

 .[75778 « ۲۲۱۷ : ثيدحلا رظنا] . «تابذك ثالث الإ مالسلا هيلع

 نع دمحم نع بويأ نع ٍديز نب ذامح انثَّدح بوبحم نب دمحم انثّدح 4

 ٌنهنم نيتنث : تابذك َتالث الإ ٌمالسلا هيلع ٌجيهاربإ بذكي مل» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ
 وه اني :لاقو ادله مشرك م مكَعَف لب # : هلوقو 4ُميِقَس م ي 9 لوق : لجو رع ولا ٍتاذ يف

 ٍنَسحأ نم ةأرما ةعم الجر انهاه نإ : ر ا در ف ذإ ارا

 سيل ةزاش اين: لاق راس اف يتخأ : لاق ؟هذه نم ا اا ليرات يا



AYY -ءايبنألا ثيداحأ باتك "٠ 

 الف ا كن ةتربخأف ِكنع ينلأس اذه نإو « .كريغو يريغ ٌنمؤم ضرألا چو ىلع

 يل هللا يعذا :لاقف . ذخأف هديب اهُلَواَتي َبهَذ هيلع ثّلخَد الف ٠ اهيلإ لسرأف ا

Ssيل هللا يعدا : اا اول  

 ديك هللا در :تلاق ؟مَيْهَم :هديب أموأف < ا .َرجاه اهمدخأف « ناطيشب

 . ؟ءامسلا ءام ينب اي مكُمأ كلت :ةريره وبأ لاق .رّجاه مَدخأو «هرحت يف- رجافلا وأ - رفاكلا

 ثيدحلا رظنا] : ۲۲۱۷ « ۲٣۳۲۵ « ۳٣٣۷[.

 نع جرج نبا انربخأ - هنع مالس نبا وأ - ىسوم نب هللا ٌديَبَع انئّدح 7 54

 الج هللا لوسر َّنأ» : اهنع هللا يضر كرش َّمأ نع بّيسملا نب ليعس نع ريج نب ٍديمحلا دبع

 .[373707 :ثيدحلا رظنا] . «مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع فني ناك : لاقو غْرَولا ٍلتقب رمأ

 مارا ندع لاق شمعألا انثّدح يبأ انًئدح ِثايغ ٍنِب صفح نب ُرمع انُئَدَح ۰

 « لطي رهيا اوي كأنما : ْتَلَرَن امل» : لاق هنع هللا يضرولا دبع نع ةمقلع نع

 e ل e اك

 ا دلا ظنا

 يشملا يف نالا :نوفزَي باب - ۹

 رز يبأ نع َناّيح ىبأ نع ةماسأ ۳ انثّدح ٍرصن نب ميهاربإ نب قاحسإ انثّدح- 1

 ةمايقلا موي عمجَي هللا نإ : لاقف « محلب موي لي عينا يَِأ' : لاق هنع هللا يضرةريره يبأ نع

 مهنم ُسسمشلا وندّتو « رصبلا ٌمِهّذِفنيو يعادلا ُمُهُعِمسُيف « دحاو يعض يف َنيرِخآلاو َنيلوألا

 انل عقشا « ضرألا نم هليلَخو هللا ئبن تن“ ٌنولوقيف ميهاربإ ٌنوتأيف - ةعافشلا ثيدح ركذف -

 نع نس ةعبات .(«ىسوم ىلإ اوبهذا « يسفن يس :- هتابذك ركذف - لوقيف « كبر ىلإ

 774١[. :ثيدحلا رظنا] . ةي خوبنلا

 نع بويأ نع هيبأ نع ريرُج نب ٌبهَو انئَّدح هللا دبع وبأ ٍديعس نب ٌدمحأ انثّدح- ۲

 هللا محري» : لاق الا ّيبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع ٍريِبُج نب ٍديعس نب هللا دبع

 .[۲۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] . «انيِعَم انيع مزمز ناكل تّلِجَع اهنأ الول ٠ ليعامسإ ما

 ينإ :لاق ينئّدحف ٍريثك نب ُريثك امأ :لاق جيَرُج نبا انئّدح ٌيراصنألا لاق- ۳



AYAءايبنألا ثيداحأ باتك- ۰  

 ُهّنكلو ‹ سابع نبا ينثّدح اذكه ام :لاقف ریبج نب ٍديعس عم سول َناميلس يبأ نب نامثعو

 مث » ةعفري مل » ةّنش اهعم  هعضرت يهو - مالسلا مهيلع ِهّمأو ليعامسإب ٌميهاربإ لبقأ» : لاق

 . [مم17 « ۲۳۹۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟لیعامسإ اهنبابو ٌميهاربإ اهب ءاج

 ٌيَنايِتْحَّسلا بويأ نع ْدمْعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح _ “4

 لاق ٍريبُج نب ٍليعس نع- رخآلا ىلع امهُّدحأ ديزي  ةعادّو يبأ نب ٍبلّطملا نب ريثك نب ريثكو
 ىلع اهززأ يفعل اقطنم تدخلا ليعامسإ م لبق نم ّقطنملا ٌءاسنلا ذختا ام لوأ» ا

Eدنع ِتيبلا دنع اهعّضَو ىتح  ُهُعِضرُت يهو -  
 TT « دحأ ذئَموَي د ةكمب ّسيلو « دجسملا ىلعأ يف مرمز قوف ةحود

 هدف « اقلطنم ميهاربإ ىّ مث « ٤ام هيف ءاقسو رمت هيف ابارج امهتدنع عضوو « كلانه

 سنإ هيف سيل يذلا يداولا اذهب انكزتتو ُبَهْذَت ني ميهاربإ اي :تلاقف ليعامسإ ّمأ

 :لاق ؟اذهب َكَّرمأ هللآ :هل تلاقف .اهيلإ ٌتفتلَي ال َلعَجو « ًارارم كلذ هل تلاقف « ءيش الو
 ُهَنوَرَي ال ُثيح ةّيَّتلا دنع ناك اذإ ىتح ُجيهاربإ َقلَطناف . تَّعجَر َمث .انُعّيضُي ال اذإ :تلاق . معن
 قير نم ثكتأ ف ٤3 :لاقف ريدي مفَرو ٍتاملكلا ءالؤهب اعد مث كيلا وهجّرب لبفتسا

 نم ٌبرشتو ٌليعامسإ ٌعِضرُت ليعامسإ ٌمأ تّلعَجو . «َنوُركشَي » غلب ىتح € عد یز رع جاوب
 وأ - ىّولتَي هيلإ ظنت تلعجو « اهنبا ندطعو تّسِطَع ءاقّسلا يف ام ديت اذإ ىتح « ءاملا كلذ

 « اهيلَي ضرألا يف ٍلبَج برقأ افّصلا ٍتدجَوف « هيلإ َرْطَت نأ ةيهارك ْتّلطناف - طتلتي : لاق

 ءاقصلا و هاا ادع ق ت له ُدظنَت يداولا ٍتآبقتسا مث « هيلع ثَماقف

 ِتَرَواج ىتح دوهجملا ناسنإلا ّيعّس تَعَس مث « « اهعرد فرط تّعفَر ّيداولا ِتّعَلِب اذإ ىتح

 عبس كلذ تلعفف « ًادحأ رت ملف ؛ًادحأ ىَرَ د له تّرظنف اهيلع تماقف ةّوْرملا ِتَنأ مث « ّيداولا

 ةورملا ىلع تفّرشأ اًملف . ل :6]2 يللا لاق سابع نبا لاق . . تاّرم

 كَدنع ناك نإ ٌتعمسأ دق : تلاقف ًاضيأ ْتَعِّمست مث  اهّسفن ٌديرت - ِهَّص :تلاقف ًاتوص َتعمس

 رهظ ىتح - هحانجي لاق وأ ت تلكيف.« مزمز عدو عا كاملا نع و تاو

 روغي وهو اهئاقس يف ءاملا ّنم فرغت تلعَجو « اذكه اهب لوقتو ةضوخت تلعجف « ُءاملا

 :لاق وأ - مزمز تّكرت ول ليعامسإ ّمأ هللا مَرُ : لكي عيبنلا لاق سابع نبا لاق . ٌفرْعَت ام دعب

 اهل لاقف « اهَدَلو ثعّضرأو تَِرَّشف : لاق .ًانيعَم ًانيَع مزمز تناكل - ءاملا نم فرغت مل ول

 ةيض ال ل إو « هربأو الغلا اذه ينبت هلا تيب انها إف ٠ ا فا هز للا

 ‹ هلامشو هنيمي نع ٌذُخأتف لويسلا هيتأت « ةيبارلاك ضرألا ّنم ًاعفترم ُثيبلا ناكو . هلهأ



 A۹4 ظ ةا داخ نافك نت

 تيرط نم َنيِلبُم مهرج نم تيب لهآ وأ - مهرج نم ةقفُر مهب ترم ىتح َكلذك تناكف
 « ءام ىلع رودي َرئاطلا اذه َّنِإ : اولاقف « ًافئاع ًارئاط اوأرف « ةكم ٍلَمسأ يف ذ اولّرتف « ءادک

 مهوربخأف اوعَجَرف « ءاملاب مه اذإف نييرَج وأ ايرج اولّسرأف « ءام هيف امو يداولا اذهب انُدهعَل

 SS OS اولبقأف « ءاملاب
 كلذ ىفلأف : ي ئبنلا لاق سابع نبا لاق . معن :اولاق . ءاملا يف مكل ّقح ال ْنكلو « معن

 ناك اذإ ىتح < مهعم اولزنف مهيلهأ ىلإ اولسرأو « الف ؛ يالا تت يهو ليعاساإ أ

 ‹ بش َنيح مهبجعأو مُهَسْفنْأو ‹ مهنم :م ةيبرعلا َمّلعتو ٌمالُعلا ٌبشو « مهنم ٍتايبأ لأ اهب

 ليعامسإ ّجّورَت ام َدعب ميِهاربإ ءاجف « ليعامسإ ٌمأ تتامو .مهنم ةأرما ٌهوجّوز كردأ املف

 نع اهلأس مث « انل يغتبي جرح : E Ne ديب لق احر ماع

 ًءاج اذإف :لاق .هيلإ تكشف و قلص يف نحن ب کت : تلاقف مهتئيهو مهشيع

 : لاقف ًائيش َن سنا هنأك ليعامسإ ءاج اًملف . هباب ةبتع ْرّيعُي هل يلوقو مالسلا هيلع يئرقاف كجوز

 ينلاسو « هتربخأف كنع انف « ذكو اذك یش اناج « معن : :تلاق.؟دحأ نم مكءاج له

 نأ ينّرمأ « معن : تلاق ؟ءىشب كاصوأ لهف : لاق . ةّدشو ٍدِهَج يف انآ هثربخأف « انّشيَع فيك

 يقحلا « ِكقرافأ نأ ينرمأ دقو « يبأ كاذ : لاق . كباب بقع ريغ : لوقيو « مالسلا َكيلع ًارقأ

 ملف ُدعب مهاتأ مث « هللا ءاش ام ٌميهاربإ مهنع تلف . ئرخأ بينما حوزو اهتلظق كلهأب

 نع اهلأسو ؟متن نأ فيك : لاق . انل يغتبَي جّرخ : تلاقف هنع اهلأسف هتأرما ىلع لخدف « هْدِجَي

 : تلاق ؟مكئاعط ام :لاقف . هللا ىلع ثّثثأو < ةعسو ٍريخب نحن :لاقف مهتئيهو مهشيع

 لاق .ءاملاو محللا يف مهل كراب مهللا :لاق .ءاملا :تلاق ؟مكّبارش امف :لاق .ٌمحللا

 امهيلع ولي ال امهف :لاق « هيف مهل اعد مهل ناك ولو « َبَح ِذئَموي مهل نكي ملو : لَك عيبنلا
 ةبتع تبني ِهيِرُمو « َمالسلا هيلع يئرقاف كُجوز َءاج اذإف :لاق .ُةاقفاوُي مل الإ ةكم ريغب ٌدحأ

 ةيئهلا ْنسَح خيش اناتأ « معن :تلاق ؟دحأ نم مكاتأ له :لاق ليعامسإ َءاج اًملف .هباب
 كاصوأف :لاق . ريخب انأ ةتربخأف انشيع فيك ينلأسف « ةتربَخأف ٌكنع ينلأسف - هيلع ثّتثأو -

 « يبأ كاذ :لاق . ِكباب ةبتع بثت نأ كر مايو « مالسلا َكيلع أرقي وه < معن :تلاق ؟ءيشب

 ليعامسإو كلذ يمال لل دان انوع تلات ِكَكسمُأ نأ ينَرَمُأ « ةبتعلا ٍتنأو

 دلولاب كلاولا مَ عسر انك يتعب E و رمز نم انيرت سرح تن لد قرح

 « لاق . كثر كرم ام عتصاف :لاق . رمأب يِنَرَمأ هللا نإ « ليعامسإ اي : لاق مث . ذلاولاب ٌدّلّولاو

 ىلع ةعفت ةمكأ ىلإ َراشأو تيب انهاه ينبأ نأ ينرَمأ هللا نإف : لاق . كنيعأو : لاق ؟يننيعتو



AYءاسألا كفاح باقا  

 ةراجحلاب 01 ٌليعامسإ لعجف « تيتبلا ّنم َدعاوقلا اعَقَر كلذ دنعف :لاق  اهّلْوَح ام
 يني وهو هيلع ماقف « هل ُهَعَض وف رجحلا اذهب َءاج ٌءانبلا َعَقَنرا اذإ ىتح . ينبي ميهاربإو

 : لاق 4 ميلن يملأ ت 5006 :ٍنالوقَي امُهو « ةراجحلا ُهلِوانُي ليعامسإو
 . 14 ميل ميما تأ َكّنإ انو لبق ابر # :نالوقَي امُهو ٍتيبلا لوح اروُدَي ىتح ناينبي العجف

 .[35م . ٣۳٣۹۲ 754 :ثيدحلا رظنا]

 انثدح :لاق ورمع نب ِكلملا دبع ٍرماع وبأ انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح - 6

 ١| :لاق امهنع هلا يضر سابع نبا نع ٍريبج نب ٍديعس نع ٍريثك ِنب ريثك نع عفان نب ميهاربإ
 E ا ا

 مث ١ ٍةحود تحت اهعضّوف ةكم مِل ىتح اهّيبص ىلع اهبل رديف َهَّنَّشلا ّنم ُبَرشت ليعامسإ ٌمأ
 ميهاربإ اي :هئارو نم ةتدان ءادك اوغلب امل ىتح ليعامسإ ّمأ ُهْتَعِبتاف « هلهأ ىلإ ُميهاربإ عجَر

 نشل نم ٌبَرْشَت تلعجف تّعجرف :لاق . هللاب تضر :تلاق .هللا ىلإ :لاق ؟انكُرتت نم ىلإ

 : لاق .ًادَحأ ٌنسحأ يلعل ثرظنف ٌتبَهذ ول : تلاق ٌءاملا يف امل ىتح « اهّيبص ىلع اهنبل ديو

 يداولا ٍتغلب اًملف .ًادحأ ّسحت ملف ؟ًادحأ نحت له ترظنو ترظنف افَّصلا تّدعصف ُتبهَذف
 ينعت - لعف ام ٌثرظنف ُتِبَهَذ ول : تلاق مث « ًاطاوشأ كلذ تاق ةوزملا تاو احس
 ول: تلاقف « اهُسفن اهرَقّت «٠ كوملل عشاي دي ةنأك هلاح ىلع وه اذإف ثرظنف ْتَبَهَذَف - ًّيبصلا

 ی د ا عسل تيطدل ٠ اجا ةسأ لل تر فد

 نإ ثغأ :تلاقف « ٍتوّصب يه اذإف « لعف ام ٌترظنف ٌتبهَذ ول : تلاق مث « ًاعبس تمت ىتح

 ا ا ا ا
 ناك ُهْنكرت ول : مساقلا وبأ لاقف :لاق « ٌرِفحَت تلعجف ليعامسإ ّمأ تّسَمَدَف « ءاملا قئبن

 مهرج نم سان ومف : لاق . اهّيبص ىلع اهثبل ُودَيو ءاملا نم ُبرشت 0

 اوثعبف « ِءام ىلع الإ ُديطلا ٌنوكي ام : اولاقو « كاذ اوركنأ مهنأك « ٍريْطب مه اذإف يداولا ٍنطبب

 َنينذاتأ ليعامسإ ّمأ اي : اولاقف اهيلإ اوتأف ٠ مهربخأف مهاتأف « ءاملاب مه اذإف « رظنف مهلوسر

 ميهاربإل ادب ُهنإ مث :لاق .ًةأرما مهيف كنف اهّنبا غلبف ؟كعم نكست وأ « ِكَعم ّنوكن نأ ان

Eبهذ :ةتأرما تلاقف ؟ليعامسإ َنيأ : َلاقف ملف ءاجف : لاق . يتكرت ْعِلْطُم ينإ :  

 : لاق « هترَّبخأ َءاج اّملف . كباب َةَبَتَع ريغ : ءاج اذإ هل يلوق :لاق .ٌديصَي صب

 : لاقف ءاجف : لاق . يترن ُعِلْطَم ينإ : کک هنإ مث :لاق . ِكِلهأ ىلإ
 ع

 0 ؟بّرشتو معطتف لزنت الأ :تلاقف ءٌديِصَي بهذ :ُهتأرما ٍتلاقف ؟ليعامسإ
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 يف مهل كراب َمهّللا :لاق .ءاملا انارشو ٌمحللا انماعط :تلاق ؟مكُبارش امو مكماعط امو

 ميهاربإل ادي هنإ مث : لاق . ميهاربإ ةوعدب ةكرب : : لب مساقلا وبأ لاقف : لاق . مهبارشو مهماعط

 CC رسل م

 I ما لاق لاق امك وأ - هاما د : لاق
 ےس ص ص ص

  NE YEYململ عيسا َتنَأ َكّنِإ 4« ٠ ثيدحلا رظنا] : ۲۳۹۸ ۳۳۹۲ ۳۳۹۳ ۳14]

 ٠-ياب

 ةيهاربإ انثدح شمعألا انئثّدح دحاولا دبع انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح ل5
 دجسم يأ هللا لوسر اي :تلق» :لاق هنع هللا يضر 53 ابأ تعمس :لاق هيبأ نع ٌموِمِيَتلا

 ىصقألا ٌدجسملا : لاق ؟ يأ مث : تلق لاق .مارحلا ٌدجسملا :لاق ؟لّوأ ضرألا يف عضو

 لضفلا َّنإف « َُّلّصف ُدعب ةالصلا َكُنَكرْدَأ امنيأ مث . ةنس نوعبرأ : لاق ؟امهتيب ناك مك : تلق

 . ۳٤٩١[ : يف هفرط- م5 ٹیدحلا] . هيف

۳۳Vنع ٍبِلّطملا ىلوُم ورمع يبأ نب ورمع نع كلام نع ًةملسم نب هللا دبع انئّدح  

 ‹ هّيحنو انبحُي لبج اذه : لاقف ٌدُحَأ هل ملط ل دلع مولا لوسر نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 . لَو يبنلا نع ديز نب هللا دبع ةاور . «اهّيتبال نيب ام مرح ين إو « ةكم مرح ميهاربإ نإ مهلا

cY460 5915 TAET TAY «TAA «YYFo «۲۲۲۸ «۹4۷ 11° [الا :ثيدحلا رظنا" 

[TAT TA < 4۹۱ 

 نبا َنأ هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا ٍنع كلام انربخأ تفسوي نب ولا دبع انئّدح _ ۳1۸

 : لاق ال هللا لوسر نأ كو يبنلا جوز مهنع هللا يضر ة ةشئاع نع َرمع َنب هللا دبع َربخأ ركب يبأ

 اهر الأ هللا لوسر اي :ٹلقف . ميهاربإ ٍدِعاوق نع اورّصتقا ةبعكلا ارنب : امل كّموق نأ ْيَرَت ملأ»

 تناك نت :ّرمع نب هللا دبع لاقف .رفكلاب ِكموق ٌناثذج الول :لاقف ؟ميهاربإ ٍدعاوق ىلع
 نيذللا نينكؤلا مالتسا كرت كي هللا لوسر نأ ىَرأ ام ةي هللا لوسر نم اذه ثّعمس ةشئاع

 نب هللا دبع» :ليعامسإ لاقو .«ميهاربإ ٍدعاوق ىلع ْمَمَتُي مل تيبلا نأ الإ َرْجِحلا نايلي
SS 

eا ہر  



٠ ١ AYYءايبنألا ثيداحأ باتك-  

 لص ةهللا : اولوق : ال لا لوسر لاقف ؟كيلع يّلصن فيك هللا لوسر اي : اولاق مهنأ» هنع هللا

 هتيّرذو هجاوزأو دمحم ىلع ًكرابو « ميهاربإ لآ ىَلَع َتيَلص امك هتیّرذو هجاوزأو محم ىلع

 .[ ٦۳٦١ : يف هفرط ال759 ثيدحلا] 4 ديحتك بخ كلِ 2 ميهاربإ لآ ىلع تکراب امك

 دايو ن اولا دبع اشد الاف لعامل ني مومو نفح نب نق انديه ۷
 ّنب نمحرلا دبع عمس ىسيع نب هللا دبع ينثدح : لاق م ينادْمهلا ملاس نب ملسم ةّرق وبأ اندح
 ؟لكي عربنلا نم اهّتعمس ًةيدَه كل يدهأ الأ :لاقف ةّرجُم نب عك يقل» : لاق 'ىليل يبأ

 مكيلع ٌةالصلا فيك هللا لوسر اي :انلقف اب هلا لوسر انلأس :لاقف « يل اهدهأف لب :تلقف

 ٍدمحم لآ ىَلَعو دمحم ىلع لص َمهّللا اولوق :لاق . مَّلسن فيك انملع دق هللا نإف « تيبلا لهأ
 لآ ىلعو ٍدمحم ىلع كراب هللا « ديجَم ٌديمَح كلِ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع ٌتيلص امك
 . «ديجم ٌديِمَح كّنِإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع ٌتكراب امك دمحم

 ٤۷۹٩۷ « ٦۳١۷[. : يف هافرط-۳۳۷۰ ثيدحلا]

 ريبج نب ٍديعس نع لاهنولا ٍنع روصنم نع ٌريرج انئّدح بيش يبأ نب نامثع انثڌح> ۱
 امكابأ نإ : : لوقيو َنيسحلاو حلا وعي عيبنلا ناك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 لك نمو « ةّماهو ٍناطيش لك نم < ةّماتلا هللا تاملكب ذوعأ :قاحسإو ليعامسإ اهب ذّوعَُي ناك

 .1(ةّمال نيع

 ١ - :رجحلا] ةيآلا وع أوحد يؤ ْمِربإ يص ص َمُهَتبَبَو »ل :لجو نع هللا لوق باب 0١[
 :ةرقبلا] ةيآلا 4 َقْوَمْلا يت فيك نر َبَر مر لاق ْدِإَو» ۲٠١[

 نع باهش نبا نع سنوي ينربخأ : لاق ٍبهَو نبا انئّدح حلاص نب ٌدمحأ انثتح ۲

 ا هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ًةريره يب نع ٍبّيسملا نب ٍديعسو ِنمحرلا دبع نب ةملَس يبأ

 لات نمو وا ن6 نیلا ین تک قرا ی لاق ذإ ميهاربإ نم ٌكشلاب قحأ نحن :لاق

 نجسلا يف تشيل ولو « ديدش نكُر ىلإ ياي ناك دقل أطول هللا محرَيو 4 ىِلَك نیمی مظل نکو
 وا ام لوط

 .[1997 24591 ٤٥۳۷ ۳۳۸۷ الاله : يف هفارطأ ۳۳۷۲ ثيدحلا]

 :ىلاعت هللا لوق باب- ١١
 ا 0 0 0 د



 AYY ةانالا كندا تا نين

 اوُمرا :8 هلا وسر اقف « نولضتتت ملأ نم رق ىلع ا ل وم : لاق هنع هللا يضر

 نيقيرفلا دحأ ٌكسمأف :لاق .نالف ينب عم انأو اومرا « ًايمار ناك مكابأ َّنإف ليعامسإ ينب
 ؟مهَعم تنو يمر هللا لوسر اي :اولاقف ؟نومرت ال مكل ام : ل4 هللا لوسر لاقف ٠ مهيديأب

 .[۲۸۹۹ :ثيدحلا رظنا] . «مکلک مكعم انأو اومرا :لاق

 مالسلا امهيلع ٌميهاربإ نب قاحسإ ٍةَّصق باب ١١

 . لَك يبنلا نع ةريره وبأو رمع نبا هيف

 4(َتوُمِلَسُم مل نحو ل :هلوق ىلإ «ُتْوَمْلا بوُقَمَيَرَصَحْدإ آدم مآ باب- 4
 [ 18 :ةرقبلا]

 ٍديعس يبأ نب ديعس نع ولا ديب نع ٌرمتعُملا ممس عيهاربإ نب ٌقاحسإ ان د ۶
 مهُمّركأ :لاق ؟سانلا مركأ نَم : هلو عيبنلل ليق» :لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع ٌيرْبَقَملا

 هللا يبن نبا هللا غون تسوي سانلا مّركأف : لاق . فلل اس اذه ارح دبل هللا نين اي اولا . مهاقتأ

 ؟يننولأست بّرَعلا ٍنداعم نعفأ :لاق ؟كلأسن اذه نع َسيل :اولاق . هللا ليلخ نبا هللا بن نبا
 .[5707 :ثيدحلا رظنا] . «اوهقف اذإ مالسإلا يف مكرايخ ةيلهاجلا يف مكٌرايخف :لاق . معن :اولاق

 لالا واک متي © ت وةلا واتا ءے یول لال E ا باب_ ١6

Eلا اور اولاكق نأ لإ هوَ َباَوَج تاڪ انف # © مج م اا  

 ج ييريقلا نم اھتردَق محارم الإ ہار EAE E e KE ديل

 [58- ٠٤ :لمنلا] رشت رس ةت ياما

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ اح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح ا ۵٥

 . «ديدش ينكر ىلإ يوأيل ناك ذإ طول هلا رغ : لاق ها يبنلا نأ هنع هللا يضر

 .[۳۳۷۲ : ثيدحلا رظنا]

 2 رر 2 2

 [11- 5١ :رجحلا] دورك موك کن َلاَق © نولسرملا طول لا ءاج الف ا باب - ۹

 مهركنتساو مهّركنو مهركنأف .اوليمت : ارگ . هنّوق مهنأل ُهَّعم نمب :€ وکر 3

 : # نيموتمال » .ةكله :# ةحيص# .رخآ :# ربا .نوعرسُي :4 وعر .دحاو

 .قيرطبل :(ليبسيل # . نيرظانلل
 ليبسيل



 ءايبنألا ثيداحأ باتك- ٥١ م

 نع دوسألا نع ٌقاحسإ يبأ نع لاف ا لوح وبأ ا ف ا ۳۳۷٦

 . [م" عم ۳۳٣۱ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ركّذُم نم لهف : الك ئبنلا ارق : لاق نع هللا يضر هللا دبع

 َّبَّذَك » :هلوقو [۷۳ :فارعألا] الص َمُهاَح 0 :ىلاعت هللا لوق باب ١١

 ]۸ :رجحلا] يت
 e # امأو .دومّت عضوم :رجحلا

 ةنمو « رجح وهف ضرألا ّنم هيلع َترَجَح امو « هتيتب ءانب لك ٌرجحلاو ."روجحم رجح»

 َنم ىثنألل لاقُيو « لوتقُم نم ليتق لثم ٠ موطحم نم قتشم ةنأك « ًارجح تيبلا ٌميِطَح يمس ٠
 . لزنملا وهف ةماميلا رجح امأو .ىجحو « رجح : لقعلل لاقيو « رجح ليخلا

 َةعمَر نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورُع نب ٌماشه انثّدح نايفس انئّدح ٰیديمُحلا انثدح ۷

 هموق يف ةعَنَمو رع وذ لُجر اهل َبَدَتنا : لاق  ةقانلا َرَقَع يذلا َركذو لَ يبنلا ُتعمس» : لاق

 .[1047 , 5705 , ٤۹٤۲ : يف هفارطأ ۳۳۷۷ ثيدحلا] .«ةعمز يبأك

VAًءايركز وبأ َناَيَح نب َناّسح نب ىبحي انئَّدح ٍنسحلا وبأ ٍنيكسم نب دمحم انئدح_  

 لَن امل ل هللا لوسر َّنأ» : امهنع هللا يضر رمع نبا ٍنع ٍرانيد نب هللا دبع نع ٌناميلس انثّدح

 اهنم انجع دق : اولاقف « اهنم اوقّمسَي الو اهرئي نم اوّبرشَي ال نأ مهّرمأ كبت ةوزغ يف َرْجَحلا
ETٍدبْعَم نب ةربّس نع یورو ٠ هدو لا  

 نجَتعا ِنَم م١ : هلك يبنلا نع ڙڏ وبأ لاقو . «ماعطلا ءاقلإب َرمأ اي ئيبنلا َّنأ» : سومشلا يب

 .[۳۳۷۹ : يف هفرط 1107/8 ثيدحلا] 3

 نأ عفان نع هللا ٍديَبَع نع ضايع نب ٌسنأ انئّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انثدح _ ۹

 « َدومث ضرأ ةي هللا لوسر عم اولزن َسانلا َّنأ» ٌةَربخأ امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 نم اوقتسا ام اوقيرهُب نأ ا هللا لوسر مهّرمأف « هب اونجتعاو اهرب نم اوّقّتساو « رججلا
 ُةَعبات .«ةقانلا اهدرت ناك يتلا رثبلا نم اوقتسَي نأ مهّرمأو « َنيجعلا َلبإلا اوفِلعَي نأو اهرائي

 , 1777/8 :ثيدحلا رظنا] . عفان نع ةماسأ

FAنب ملاس ينربخأ : :لاق ٌيرهّزلا نع ٍرمْعَم نع هللا دبع انربخأ ٌدمحم انثّدح _  

 LS : لاق رجحلاب رم امل ةي يبنلا َّنأ» : : هنع هللا يضر هيبأ نع للا ٍدبع

 .2لخرلا ىلع وهو هئادرب عنق مث . مهباصأ ام مكبيصُي نأ َنيكاب اونوكت نأ الإ : اوملظ



 001 ءايينألا ثيداحأ باتك ۰ ٦

 ل ا ل لا ار هوا ولا

 ل

 ٠١١[ :ةرقبلا] 4ُتْوَمْلا َبوُقَعَي َرْصَحْدِإ ءآَدَبس مك مآ » باب ۸

 نع هللا دبع نب نمحرلا ٌدبع انثّدح ٍدمصلا دبع انربخأ روصنم نب ٌقاحسإ انئّدح- 7

 ِنبا ميركلا نبا ميركلا نبا ٌميركلا» O صر لا

 EAA «TT] : يف هافرط--۲ ثيدحلا]

 [۷ :فسوي] نلبس تاء ءويَوْحِلَو سوب ف ناک دَمَل # 8 :ىلاعت هللا لوق باب_ 4

 e e Se E EE ناس 7

 ل EG ل

 ا ل لاق . ا اولاق . .هللا ليلخ

 وا ا يف مهر اج هالا يف را
 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعس نع هللا ديبَع نع ةدبع ينربخأ مالّس نب دمحم انربخأ

 . "0/4 « ۳۳٣۲۳ :ثيدحلا رظنا] . اذهب لكي ّيبنلا نع

4 - 

 e : لاق ميهاربإ نب دعس نع ةبعش انربخأ رّبحملا نب لّدَب انثدح - 4

 :تلاق . سانلاب يلصُي ركب ابأ يِرُم : اهل لاق لَو يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريل

 ل :ةبعش لاق . تداعف « داعف . قر كّماقم مقي ىتم « فيسأ ٌلجر

 N تقوي رع كرر داع
[°44 2 YOAA < ¥11 VI اللا TAY «TAT «1۷4 « 110 › 11٤ › 1۹۸ : [ثيدحلا رظنا 

 نع ٍريَمُع ِنب ِكلملا دبع نع ةدئاز اَنَنَدح يرصبلا ىبحي نب عيبرلا انثّدح - نسلم

 . سانلاب ٌلَصِيِلف ركب ابأ اوُوُم : لاقف و يبنلا نضِرَم١ : لاق ِهيبأ نع ىسوم يبأ ن نب ةدرب يبأ

 كنف + ركب انآ اوم لاق ف هلكم كلاقن ع ةلطالا فكن اذك ٌلجر ركب ابأ نإ : ةشئاع تلاقف
 لجر» :ةدئاز نع ٌنيسح لاقو . اديك هللا لوسر ةايح يف ركب وبأ ماف . فسوي ُبحاوص

 .[1۷۸ : ثيدحلا رظنا] . 2«قيقَر



Aءاننخألا داخ باک ٦ 

 ةريره 3 0 نع 0 وبأ ان اشرح 2 يعش هادا ا انثدح 0

 مل

 نع َءامسأ نب ٌةيريَوُج انثدح ةيريوُج يخأ نبا ًءامسأ نب دمحم نب هللا دبع انئّدح_ ۷
 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هاربخأ ِديَُع ابأو بيسملا ّنب ديعس نأ ٌيرهّزلا نع كلام

 نجسلا يف تشل ولو « ديدش نكر ىلإ يوأي ناك دقل ٠ « اطول هللا محري : ال هللا لوسر لاق»

 , [مامالو ء۳۳۷۲ :ثيدحلا رظنا] . (هّتْبَجأل يعادلا يناتأ مث فسوي تبل ام

TAAيقورسم نع قيقش نع ٌنيَصَح انئّدح ليّضف نبا انربخأ مالس نب دمحم انئّدح  

 «ِناتسلاج ةشئاع عم انأ امنيب : تلاق ليق ام اهيف يق ال ةشئاع ٌمأ يهو َناموُر ّمأ ُتلأسا :لاق
 ؟مل :ٌتلقف :تلاق .َلعفو ِنالْفب هللا لعف :لوقت يهو ٍراصنألا ّنم ةأرما انيلع ثجّلَو ذإ

 ركب وبأ ةعمسف : تلاق .اهتّرب ربخأف ؟ثيدح يأ :ُ ةشئاع تلاقف « ثيدحلا َركذ ىمن هنإ :تلاق

 . ضفانب ىَمُح اهيلعو الإ تقافأ امف « اهيلعأ اًيشغم تّرخف « معن : :تلاق ةِكَك هللا لوسرو

 تَدَعَتَف .هب َتّدحُت ثيدح ٍلجأ نم اهتذخأ ىح : : تلق ؟هذهل ام :لاقف ةي عيبنلا ءاجف

 لّثمَك مكُلَتَمو يلَثمَف ٠ يننورذعت ال ُترّدتعا ٍنئلو « يننوقّدصُت ال تفلح نَلهللاو : تلاقف

 « لّرنأ ام هللا َلّرنأف < ل ئيبنلا فرصناف .نوفصت ام ىلع ٌناعتسملا هللاو « هينّبو ٌبوقعَي

 ۱٤۲ ٤1٩۱ ٤۷١۱[. :يف هفارطأ 79 ثيدحلا] . «دحأ ٍدمحب ال هللا دمحب : تّلاقف اهربَخأف

 ةورغ ينربخأ» : لاق باهش نبا ٍنع ٍليَقُع نع ثيللا انئّدح ریکُب نب ىبحي انثدح- ۳۸۹

 او زسا ستيت لی ) : هللا لوق ِتيأرأ : : لك يبلا جوز اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع لأس هنأ

 مهموق نأ اونقيتسا قل شاو : ٌتلقف ‹ مهموق مهبْذَك لب : : تلاق ؟اوبّذُك وأ ابنُ دق هَ

 :تلاق «اوبذك وأ» اهلعلف تلق . كلذب اونقيتسا دقل « ةيَرع اي :تلاقف . ٌنظلاب وه امو مهوبّذك

 E ترانا ارب الوب كلو اا را ريالا نا

 نم مهّبْذك نم ْتَسأيِتسا اذإ ىّتح « ٌُرصنلا ٌمهنع :ء رَحأتساو ٌءالبلا مهيلع لاطو مهوقّدصو مهّبرب

 00 «ًاوسعتسا # : هللا ٍدبع وبأ لاق . «هللا ٌرصن مهءاج مهوبّذك مهابتأ نأ اوُنظو مهموق

 . ءاجرلا نم هانعم 4 أ جر نيأوُسََْتاَلَو ل ففسوي نم نم « تسعي نم

 .[13952 5598 « 2078 : یف هفارطأ 7784 ثيدحلا]



AV -ءايبنألا ثيداحأ باتك ١ 

 ماس فل ب اي ا 14۰

 AY eu EES] قاحسإ

 ےس 2 ر رس ی رع 3

 مکر تاو صلاه یدات دل ویو # > :ىلاعت هللا لوق باب- ٠

 نودي: .برضا :«سُكرأ ا [۸۲ :ءايبنألا] تملأ
 نع مامه نع ْرِمْعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح عيفعُجلا ٍدمحم نب هللا دبع انثدح 0١

 نم ٍدارَج لج هيلع رح انايرُع لستغَي ُبويأ امني : لاق ايب يبنلا ٍنع هنع هللا يضرةريره يبأ

 لَ :لاق ؟ىَرت اًمع َكتينغأ ْنَكَأ ملأ ٌبويأ اي هير ىدانف هبوث يف يثحَي لعجف « بهذ

 .[۲۷۹ :ثيدحلا رظنا] . «كتتكَرَي نع يل ىنغ ال ْنكلَو « ٌبر اي

 ا کک E 3 ال ومس و

 نالا روطلا اج نم هندو ا ا ی اوسر ناو اصل ناک نإ یس كَل نگ باب - ۲١
 و ور هع

 ٍدحاولل لاقي -٥۳[ ه١ :ميرم] ب نوره ها انج ر نیول و .ةمّلك هرو

 .َنوجانتي ةيجنأ ٌعيمجلاو « .ًاّيجن اولّزتعا ًاّيجن اوصلخ : :لاقتو . نحف :عيمجلاو نيئثالاو
 يري ورو سرب سل ر رع 2 اس ح نوو حرج رتخ ع

 [۲۸:رفاغ] a ا ا نك م لر لاو 5

 تعيس امك نام لبو ّدح :لاق ٹیللا انثّدح فس نب هللا دبع انثدح- 91

 ‹ هداؤف فجر ةجيدخ ىلإ لک بلا عجرف» : : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق :لاق ةورغ

 اذام :ةقرو لاقف لا الا ارو وقت ا تاكو ٍلفون ِنب ًةقرَو ىلإ هب ْتَقلطناف

 كمون کروا نإو ¢ ىسوم ىلع هللا لر يذلا سومانلا اذه : ٌةقرو لاقف 2 ةربخأف ؟ىَوت

 :ةأرَروُم اريصت كوضنأ

 .[7 : ثيدحلا رظنا] .هريغ نع ُهرتسَي امب هعِلطُي يذلا ٌرسلا بحاص : سومانلا

 رولا  :هلوق ىلإ اتال © وسوم ُتيِدَح کلا لَكَ » : لجو رع هللا لوق باب۲

 ةيآلا )بمب د اهني کیا٤ ارا ال ُتْوَصِبأ : تشا١ 8[7١؟ 9 : هط] 4ىّوط سّدَقُمْل

 .اهتلاح : امري # . يداولا مسا : «ىوط# . كرابملا : «نيّدَقُمْلَا 7 ساع نبا لاق
f Aا 2 ا  fulىسوم ركذ نم الإ :4 اعرف .يقش : نوه # .انرمأب :4اتكلمي # .ىقّتلا 4 ئهنلا و 0  . 

 « © دوريت ال . شطنيو « شيب  .ًانيعُم وأ « ًاثيِغُم :لاقيو ‹ ينقّدصُي يك :4اءّدِر»



٠ AYAءايبنألا ثيداحأ باتك-  

 كس : 4 شم .  بهل اهيف سيل بشَحلا ّنم ةظيلغ ةعطق :ةوذجلاو .نوُرواشتي

 هيف وأ ةمّتْمَت ةمَتْمَت هيف وأ « ٍفرحب قطني مل املك : هریغ لاقو . ًادضع هل تلعج دقف ًائيش ٌتْزَّزع املك '

 , لثمألا ثينأت : لمل 9 . مككلهيف 4کسی . يرِهَظ : «ىِرَْأ » . دفع يهف ةأفأف
CY. TT a 2لاقي قس ذأ : ls 

 اسوا E 4 کیی . e ا الا 0
 ( ةثأ ىعبتا :« هيصضق # .ةكلا :(ءاحّضلا) ةتيردنل 4ةف : انا ةقانادمب

eلاك ل . نع ٠ د  

 3 0 ايتات وعرف لآ نم اوامتسا يذلا خلا عملا ترن

 نب كلام نع كلام نب سنأ نع اق حمام نئدح اخ بة انثدح- قولت

 اذإف ةسماخلا ءامسلا ىتأ ىتح « هب يرِسُأ ةليل نع مهئّدح ةي هللا لوسر نأ :ةعصعص

 حلاصلا خألاب آبَحرم :لاق مث ٌدَرف « هيلع ُتمَّلسف « هيلع ْمّلَسف وراه اذه :لاق « ُنوراه
 .«حلاصلا يبنلاو

 ۳۲٠۷[. :ثيدحلا رظنا] . هل ئبنلا نع سنأ نع يلع يبأ نب ُدابعو ٌُثباث ُهَعَبات

 روف يوري

 و :هلوق ىلإ 4 :هّندَميِإ مكي ير وعرف لاء نصوم لجر لاقو 3 باب ۳

 وا اًميلكَت كا E ل ۲٤

 ار ر البل لكك هللا ٌلوسر لاق» : 0 ل

SS 

 ةا تعا : ا :لاقف مخ ٍرَخآلا يفو

 2كّيمُأ ل امأ .

[ol «< o01 £V°4 O TETVY : [يف هفارطأ-٤۳۳۹ ثيدحلا 

 ع 2 و 2 م 2 5 وأ

 ةيلاعلا ابآ تعمس : لاق ةداتق نع ةبعش انثدح ٌردنغ انت دح راشي نب دمحم ىنثدح_6



 A۳۹ ءاشنالا ةيناحلا ناكك 5

 ريخ انآ :لوقي نأ ٍدبعل يغبني ال» : لاق ةا ئبنلا نع - سابع نبا : يع - مکیبن مع نبا انثّدح

 ٤٦۳۰ « ۷٥۳۹[. , ۳۲۱۲ : يف هفارطأ ۳۳۹۵ ثيدحلا] ٠ ويب ىلإ ةّسنو . .ئتم خب سنوي نه

 .ةءونش لاجر نم هنأك ٌلاوُط ٌّمَدآ ىسوُم» :لاقف هب يرسأ ةليل لي خئبنلا ركذو 88

 .«لاجدلا ركذو « رانلا َنِزاخ اكلام ركذو « عوبرَم دعَج ىسيع :لاقو

 نب ٍديعس نبا نع ئينايتخلا ُبويأ انئّدح ٌنايِفُس اننّدح هللا دبع نب ٌعيلع انئّدح _ 4۷
 نوموصَي مهَدجَو ةنيدملا مّدق امل ايك يبنلا نأ» امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع هيبأ نع ريبُج

 ٌقّرغأو «٠ ىسوم هيف هللا یجن ٌموي وهو « ميظع ٌموي اذه : اولاَقف - ًءاروشاع موي ينعي - ًاموي

 .«همايصب رّمأو هّماصف « مهنم ىسومب ىلوأ انآ :لاقف . هللًاركش ىسوم ماصف « نوعرف لآ

 ٠٠٠٤[.. :ثيدحلا رظنا]

 دبر تقيم هيم َمَكَف شعب اهلتممتأو لل ایک تشک م ىسوماتدعوو # :ىلاعت هللا لوق باب ٥

 ملو ج َنيِيِسْفَمْلا ليس ست آو َحِلَصأَو یوق يف فَلا تورد ول یوم َلاَقَو ل يبرأ
 لو انآ ل : :هلوق ىلإ یر نأ لاق تیل ٌرظْنَأ فرا بر لاَ مير ملك و اتم یول یس وم هاج

 كيلا
 نأ : لجو زع هللا لاق امك ةدحاولاك لابجلا َلعج َنككُذف « اتكدف لرز : ةكذ :لاقي

 : ٌبرشم بوث ورش .{Î نيتقصتلُم :ًاقتَر َّنك : لقي ملو ات رانك سرلا وسلا

 .انعقر :4َيََوإَو # » . ترجفتا :«ثَسَبْلا» : سابع نبا لاق .عوبصم
 ٍديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب ورمع نع ٌنايفس انثدح فسوي نب دمحم انئّدح_ ۳۳۹۸

 انأ اذإف ٠ يفي نم لوأ ٌنوكأف ةمايقلا موي نوقحصُب نسانلا» : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر

 .«روطلا ٍةقعَصب َيِزوُج مأ يلبق قافأ يردأ الف « شرعلا مئ اوق نم ةمئاقب لآ ىسومب

 .[7 417 :ثيدحلا رظنا]

 نع مامه نع ْرِمْعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح ئيفْعَجلا ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح_ 8
 ًءاَّوح الولو « محللا زنخَي مل ليئارسإ ونب الول» : ايب ٌئيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضرةريره ىبأ

 .(رهّدلا اهّجوز ىثنأ ْنخت مل

 ٍليسلا ّنم ٍنافوُط باب - 5

 :# ٌقيِقَح# .ملحلا ٌراغص ُهِبْسُي ٌنانمُحلا : 4َلَّمٌمْلا 8# نافوط :ريثكلا توملل لاقيو

 . هدي يف طقس دقف َمِدَن سم لك : طقس 8 . ٌقح



١ : A۰ءايبنألا ثيداحأ باتك-  

 مالسلا امهيلع ىسوم ّعم رضخلا ٌثيدح باب ۷

Pfنع حلاص نع يبأ ينثدح : لاق ميهاربإ نب , ُبوقعي انثَّدح دمحم نب ورمع انثّدح  

 يرازلا سيق نب حلاو وه ىّرامت هنأ سابع نبا ِنع» ُةربخأ هللا دبع َنب هللا دبع نأ باهش نبا

 سابع نبا ٌهاعَدف « بعك نب عبا امهب مف « ٌرِضَح وه : سابع نبا لاق « ىسوم بحاص يف

 له < هّيقل ىلإ ليبسلا لأس يذلا ىسوم بحاص يف اذه يبحاصو انأ ٌثيّرامت ينإ :لاقف

 يف ىسوم امنيب :لوقي ةا هللا لوسر ٌثعمس « معن : لاق ؟هنأش ٌركذَي لَك هللا لوسر تعمس
 کھ :لاق ؟كنم ملعأ ًادحأ ٌملعت له :لاقف ٌلجر ةءاج َليئارسإ ينب نم لَم
 اذإ :هل ليقو « ةيآ ٌثوحلا هل لعجف < هيلإ ليبسلا ىسوم لأسف « ٌرِضَح اندبع ىلب :ىسوم

 تيار“ هاتف ىسومل لاقف « رحبلا يف توحلا عبتي ناكف « ُةاقلَتس َكنإف عجراف ٌتوحلا َتْدَقف

 َكلذ : ىسوم لاقف . هّركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو توحلا يسن ينإف ةرخصلا ىلإ انيَوأ ذإ

 هللا ّصصق يذلا امهنأش نم ناكف « ًارضَح ادّجّوف « ًاصّصق امهراثآ ىلع اًدتراف « يغب انك ام
 .[۳۲۷۸ ۰ ۲۷۲۸ ۰ ۲۲۹۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۷۸ ۰ ۷٤ :ثيدحلا رظنا] . «هباتك ىف

 نب ٌديعس ينربخأ : لاق رانيد نب ومع انثدح ٌنايفس انّثَّدح هللا دبع نب مولع انثّدح ١-.

 SS : لاق ریبج
 لَك يبنلا نع بعك نب ئبأ انثّدح « هللا ودع َبذك : اقف ا نورما ل ا

 kS انأ :لاقف ؟۶ أ سانلا يأ : لئسف ليئارسإ ينب يف ًابيطخ ماق 90

 يل نمو بر ْيأ :لاق . كنم ٌملعأ وه نيّرحبلا عّمِجَمب دبع يل « ىلَب : هل لاقف هيلإ ملعلا دري
 امثيح « لتکم يف ُةلَعجتف ًاتوُح ٌدخأت : لاق ؟هب يل فيكو بر ْيأ :نايفس لاق امّبرو ؟هب

 ُةانَقو وه قلطنا مث : ٍلّثكم يف هلعجف ًاتوح ڏخأو - هّمث وهف :لاق امبرو - مَكَوهف توحلا تدق

 N سوم قا اوس انو ةرخصلا ايت اذإ ىّتح ٍنون نب ٌعشوي
 ءاملا ةيرج توحلا نع هللا َكَّسمأف « برس رحبلا يف ةليبس ذخّناف ٠ رحبلا يف طقسف َجّرخف

 اذإ ىت < امهتويو امهقلبل شب نايشمت اًعلطناف - قاطلا ّلثم اذكه لاقف قاطلا لثم راصف

 َبصَنلا ىسوم دجي ملو . امص اَذْهاَبِرَمَس نم اَمِقَل ْدَقَل ات ءادغ اناء ةف لاق # دخلا ّنم ناك

 ةينلَسَأ امو توا ثي نق َوَرَحَّصلا ىلإ آتي ذإ َتيِعَرَأ 3 :ُهاتق هل لاق . هللا ُةَرمأ ثيح ٌرّواج ىتح

 لا ا ولو برس توحلل ناكف « اج بلا ىف ميس داو كأ نأ طا الإ
 ت ر

 ىلإ ايهتنا یتح - امهّراثآ ناص اعّجَر - (اصَصَ اھا ل ادا ی اک ام كلذ :  ىسوم



 اا او : لاقف هيلع ٌدرف « ىسوم َمّلسف « بوب ٤ ىَجَسُم لجر اذإف « ةرخ

 6 ل لاق ؟ليئارسإ ينب ىسوم : ا :لاق

 ع 59 )اص نيم ليت تل 1: لاق ؟كُكَبَتأ له : لاق . ةملعأ ال هلا كمل
 ةنيفس امهب ْثّومف « ٍرحبلا لحاس ىلع نايشمي اقلطّناف . ارم ا هلوق ىلإ 4دب لَو

 ٌروفصع َءاج ةنيفسلا يف ابكر اًملف . لون ريغب هولمحف ٌرضخلا اوفّرعف ‹ مهولوحَي نأ مهوملك

 يلا وك eS ري ل

 ا ل ا ل

 ىِرمأ نم نقر الو تین امی قدوم ال لاق ا اص هم ميسم د نأ لإ لآ ہل لاک 9 رھا

 عم بعلي مالغب اورم ٍرحبلا نم اجرح املف .ًانايسن ىسوم نم ىلوألا تناكف .# ارّشع

 فطقت هناك هعباصأ ٍفارطأب نايفس ًاموأو  اذكه هديب ُهَعلَّقَف هسأرب ٌرِضخلا دخأف « ٍنايبصلا

 O دق يَ هيك تأ :  ر 0 لاف كيش
 هور رس و رم حاس
2 

 () اذه ند نم تغب دق حص د2 الف اه دعب عیش نع كلاس نإ لاق کو ارب یوم حی

 أ  ًالئام ل انج هاني انشر لامه نعنا ير لهأ اأ اإ
 ا ٌقوف ىلإ ًائيش حَسمَي ۂنأک ٌنايفس راشأو « اذكه هديب

 ِهْيَلَع تذل َتَنْسَوَل # SS ٠ ا ا لاق

 َّنأ انذدو : لب ئبنلا لاق . صوت هع مَ ام لیوا, كباس کیو یب قارف ادله لاق رج €

 ول يدوب هلل مجرب 2 حالا اداب لالا اع رع رج اكوا هنا رعت سواك يسرب
 ةحلاص ةنيفس ّلك ذخأي ٌكِلَم مهّمامأ : سابع نبا أرقو :امهرمأ نم انيلع ُصقُي ربص ناك
 نيتّرم ُهنم هتعمس :ٌنايفس يل لاق مث .نيتمؤم ٌهاوبأ ناكو ًارفاك ناكف ُمالغلا امأو .ًابْضَع

 نَّمم :لاقف ؟ناسنإ نم ُهتظْمحت وأ ورمع نم ُهَعمسَت نأ لبق هتظفح :نايفسل ليق . هنم هتظفحو

 . «(هنم ةتظفحو ًاثالث وأ ¿ نيتّرم هنم هتعمس ؟يريغ ورمع نع ّدحأ ٌهاورو < ةظدحتلا

 Yé CPYVACTVYACTTIV CITY] ال الع : ثيدحلا رظنا]

 ِهبنُم نب مامه نع رمعَم نع ِكّرابملا نبا انربخأ ٌميناهبصألا ٍديعس نب دمحم انثدح- ۲

 ةورف ىلع َسلَج ُهنأل ّرْضْخْلا يمس امنإ) : : لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع



AEاينالا ودا ناككت  

 رطم نب فسوي نب دمحم لاق :ٌىوَمَحلا لاق :«ءارضخ هفلخ نم ٌزتهت ىه اذإف « ءاضيب

 . هلوطب نايفس نع مرشخ نب لع انثدح : ٌيصربرفلا

 باي-

t۳هنأ وينم نب مامه نع رمعم نع ٍقاَررلا دبع امّنّدح ٍرصّن نب ٌقاحسإ ينثدح -  

 َبابلا اولخدا :ليئارسإ ينبل ليق» : ةي هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس

 .«ةرعش يف ةَبَح اولاقو مههاتسأ ىلع َنوفحزي اولخدو اولّدبف « ةطح اولوقو ًادّجس

 ثيدحلا]  5٠7:يف هافرط_ ٤٤۷٩ ٠ 4141[.

 ٍدمحمو ِنَسحلا نع ٌفوَع انئّدح ةدابُع نب حور انثّدح ميهاربإ نب قاحسإ انئّدح - €

 اَييَح الجر ناک ىسوم َّنإ : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع سالخو

 اذه رسي ام :اولاقف َليئارسإ ينب نم هاذآ نم هاذآف < هنم ءايحتسا ءيش هدلج نم ىَرُي ال ًاريثس

 اولاق امم تبي نأ دارأ هللا َّنإو . ةفآ امإو « ةّرْذأ امإو صرب اّمإ : ا
 هبايث ىلإ لبق غرف اًملف ٠ لستغا مث ” ٍرَجحلا ىلع ةبايث عضوف ُهَدحَو ًاموي الخف و

 امم هأربأو هللا َقَلَخ ام ّنسحأ ًانايْرُع هاصع ىسوم ّدخأف « هبوثب ادَع رجحلا َّنِإو « اهذخأيل

 ًابذيل رجحلاب َّنِإ هللاوف « هاصعب ًابرض رجحلاب َقفطو « ُهَسِبلف ةبوث ذخأف « رجحلا ماقو نولوقي
 دا نزلا اوتر ال اوما نذل اات 8 :ةلوق كلذف « ًاسمخ وأ ًاعبرأ وأ ًاثالث هبرض رثأ نم

 .[۲۷۸ :ثيدحلا رظنا] .[194 : بازحألا] ايو ي هنأ دنع ناو اول اقام أ راف

toتعمس :لاق لئاو ابأ ٌتعمس : لاق شمعألا نع ةبعش انئّدح ٍديلولا وبأ انثّدح -  

 E ul :لجر لاقف «٠ « ًامشق لب ئيبنلا مسق» : :لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 :لاق مث « ههجو يف ّبضغلا ُثيأر ىتح بضغف « ةتربخأف اي5 يبنلا ثيتأف . هللا هجو
 ١٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًربصف اذه ّنم ٌرثكأب ّيذوأ دق ٠ ىسوم هللا حري

 [ 18 :فارعألا] هَل راض لع َنوُنْكَسَي » باب - 4

 .اوبلغ ام : 4اَوَلَعاَمم .اورّمدُي : 4ويَتْسِلَو» .ٌنارسُخ : رم
 نب ةملس يبأ نع باهش نبا نع سنوي نع ثيللا انٿدح ٍريكُب نب ىبحي انثّدح - ندع

 « َتابكلا ينج ايب هللا لوسر عم انك : لاق امهنع هللا يضر وللا ٍدبع نب راج َّنأ نمحرلا ٍدبع

 لهو :لاق ؟منغلا ىعرت تنكأ :اولاق . ةبيطأ هنإف هنم دوْسألاب مكيلع : لاق ةا هللا لوسر نإو

 ٤٥١ ٥[. : يف هفرط_05٠714ثيدحلا] ؟«اهاعر دقو الإ ةوبن نم

 هير و



 م: ءايبثألا ثيداحأ باتك-5

 ٦۷[ :ةرقبلا] ةيآلا 4رب اردت نأ ك ماي هلآ نإ ءِموَِل سوم َلاَقذِإَو باب۰

 مل : لولد ال 8 .ٍفاص :4مِقاَف . ةمرهلاو ركيلا نيب َْصّنلا : ناول : ةيلاعلا وبأ لاق
 : هةم # . ثرحلا يف لمعت الو َضرألا ُريِثت 5 لولدي تضل : 4 ضر ريب » لمعلا اهلي

 UE ES UES قش نإ 54 رقم . يضايب :4 َدَيْساَل » م

 . متفلتخا : 4مرد ١ . 4رس تلج
 دعب ُهٌركِذَو ‹ ىسوم ةافو باب-۱

PVهيبأ نع سوواط نبا نع مع انربخأ قاّررلا دبع اند يسوم نب ىبحي انئّدح  

 ا ا ا اع رم نلإ تولا كلف را : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع

 هدي عَضَي هل لقف هيلإ عجرا : لاق . ّتوملا يري ال دبع ىلإ ينتلسرأ لاقف هبر ىلإ مّجرف « ُهكَص

 . توملا َمث :لاق ؟اذام مث « ّبر يأ :لاق . ةنس ةرعش ّلكبُه هدي ىّطغ امب لف « روٹ نم ىلع

 لاقف :ةريره وبأ لاق . رَجحب ًةيمر ةسّدقملا ضرألا نم ُهَيِندُي نأ هللا لأسف :لاق .نآلاف : لاق
 :لاق .رمحألا بيثكلا تحت قتيرطلا بناج ىلإ ُهَربق مكتيرأل هت تنك ول : ةي هللا لوسر

 .[1788 :ثيدحلا رظنا] .ةوحن یب ّيبنلا نع ةريره وبأ انثَدح مامه نع ٌرمْعَم انربخأو

 نب ةّملس وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهُْزلا نع ٌبيعش انّربخأ َناميلا وبأ انثدح _ ۸

 نم لجر ٌّبّتسا» :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ بّيسملا نب اسو نمحرلا بع

 نيملاعلا ىلع ةي ًادمحم ىفطصا يذلاو :ملسملا لاقف « دوهيلا َّنم ٌلُجرو َنيملسملا

 دنع ٌملسملا عقرف .نيّملاعلا ىلع ىسوُم ىفطصا يذلاو : ٌيدوهيلا لاقف - هب ٌمِسِقُّي مّسق يف -

 «ملسملا ٍرمأو هرمأ نم ناك يذلا ٌهَربخأف ةي خوبنلا ىلإ ٌيدوهيلا بهذف .ّيدوهيلا مطلف ُهَد كلذ

 ٠ قيفي نم لوأ دوكأف ٌنوقعصُي سانا ناف ۽ ىسوم ىلع ينور ت ال :لاقف

 . «هللا ىنثتسا نّمم ناك وأ « يلبق قافأف َقِعَص نّميف َناكأ يردأ الف « شرَعلا بناجب ٌنشِطاب

 نب ديَمُح نع باهش نبا نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انّثَّدح هللا دبع نب زيزعلا ٌدبع انثّدح ۹

 : ىسوم هل لاقف « ىسومو ُمدآ ّجتحا» : یک هللا لوسر لاق :لاق ةریره ابأ َّنأ نمحرلا ٍدبع
 هللا كافطصا يذلا ىسوم َتنأ : مدآ هل لاقف . ةنجلا نم كتئيطخ َكْنَجرخأ يذلا مدآ َتنأ

 مدآ جحف : هلك كي هللا لوسر لاقف ؟َقَلَخَأ نأ لبق ئلع َرَّدق رمأ ىلع ينُمولت مث همالكبو هتالاسرب

 .[ل016 ۰ 5515 « ٤۷۳۲ 2 ٤۷۳۸ : يف هفارطأ 15١9 ثيدحلا] . ؟نيتّرم ىسوم

 و 1 و 0 95 5

 نب ٍديعس نع نمحرلا دبع نب نيصخ نع ريِمُن نب نيصح انثَّدح ُدَّدسم انئّدح ۰



 ءايبكألا ثيداحا باتكد < 1

 يلع تضرع : لاقف ًاموي هيب ئيبنلا انيلع جّرخ» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ریبج

 .«هموق يف ىسوم اذه : ليقف « قفألا دسًأريثك ًاداوّس ٌتيأرو « ْممألا

 .[1041 + 541/7 , 21/07 : يف هفارطأ_١١4٠.ثيدحلا]

 :هلوق ىلإ  ترعرف تأرمأ أونماء تيِذَلِل الاثم هلآ بيَرَصَو »ل :ىلاعت هللا لوق باب - ١"
 ١١ -١7[ :ميرحتلا ] يندم نم تنا

 9 8 ا و 5
 ينادمهلا ةّرَم نع ةَرُم نب و رمع نع ةبعش نع عيكو انثّدح ٍرفعج نب ىيحي انثدح - 541١

 نم َلُمكَي ملو « ٌريثك ٍلاجرلا َنم َلمَك» :ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍىسوم يبأ نع
 ِديِرَّنلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف َّنِإو 3 َنارمِع ُثنب ٌميرمو َنوعرف ةأرما ٌةيسآ الإ ءاسنلا

 .[0418 , ۳۷۹۹ , ۳٤۳۳ : يف هفارطأ 14١١ ثيدحلا] . «ماعطلا رئاس ىلع

 [75 :صصقلا ] ةيآلا «ىوم وق نم تاكح ورق نإ # ل باب-۳

 .لاجرلا َنم ةبصُخلا اهُعفرَي ال :4 َهَّرقْلا ىبوأ# سابع نبا لاق .لُقْثَل :«اونتل»

 ياي نمل قرأ طس هلفأ نأ أور د موا 7 لثم : 4ل كراكيو » . نيحرملا : «َنيِدِرَمْلا 9 :لاقي

 . قّيضيو هيلع عسويو 4رِدَقيو

 Ê ا ور

 2 854 :دوه مل :فارعألا] 4 ابيَمْس رهام لو # ل :ىلاعت هللا لوق باب "5

 ١"[ :توبكنعلا

 لهأ : ينعي (ريعلا لأساو) 4ةَيَرَمْلا ٍِلَسْمَو » ةلثمو « دل َنيدَم َّنأل ٠ َنيْذَم لهأ ىلإ

 ٌتْرِهظ : ةتجاح َنضقُ مل اذإ لاقي ٠ هيلإ اوتِقتلَي مل € رھ كآن < ريعلا ّلهأو ةيرقلا

 هب ةهظتست ءاعو وأ ةا: كم لخأت نأ ٌيرهّظلا :لاق .ًايرهظ ينتلعجو « يتجاح

 .نزحأ :« تا ل نزح (ْأَيَي) .اوشيعي : اوتي .دحاو مهئاكمو 4 وياكم
 رون # . ةكيألا : #ةكيل# : دهاجم لاقو . هب نوئزهّتسَي 4ديا ميل تأل  نسحلا لاقو
 م

 . مهيلع َباذعلا مامغلا لالظإ : 4داظلا

 ٥ - نيج لإ معتم وب :هلوق ىلإ 4 َنيَسْرمْلآ َنِيَل شوب دَ » :ىلاعت هللا لوق باب 4

 :تافاصلا] ١48 - ۱۳۹[ :ملقلا] 4 محم وهو ىدا دِإ تولا بجاسک کت لو ٤۸[ ,

 » مومغم وهو :(ٌميِظَك

 .ح . شمعألا ينثّدح :لاق َنايفس نع ىيحي انثدح دّدسم انثّدح ۲



 ١ ءايبنألا ثيداحأ باتك- :1

 نع هنع هللا يضر هللا دبع نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ُنايفس اَنَثَدح معن وبأ انئّدح
 : ٤یف نب َسنوي» دّدسم داز «َسنوي نم ريخ ينإ مكدحأ َّنلوقي ال: لاق ويي يبنلا

 ٠ ٤۸۰٤[. 4507 : يف هافرط ۳٤۱۲ ثيدحلا]

 سابع نبا نع ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ٌةبعش انئّدح َرمع نب صفح انثّدح - 5 ٠

 ةَبَسنو ىم نب سنوي نم ريخ ينإ لوقي نأ ٍدبعل يغبني ام» : لاق لك يبنلا نع امهنع هللا يضر
 .[7990 :ثيدحلا رظنا] . «هيبأ ىلإ

 لضفلا نب هللا دبع نع ةملس يبأ نب زيزعلا ٍدبع نع ٍثيللا نع ريكُب نب ىيحي انئّدح -5
 ُفّهرك ًائيش اهب يطعأ هَتعلس ضرع يدوب امنيبا» : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع جرعألا نع

 :لاقو ُهّهجو مطلف ماقف راصنألا ّنم لجر ُهَحمسف «رشبلا ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو ال :لاقف
 نإ ءمساقلا ابأ .لاقف هيلإ بهذف ؟انرّهظأ َنيِب لي ئبنلاو رشبلا ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو : لوقت

 بضعف « ُهَركذف ؟هجَو تمطل مل :لاقف ,؟يهجَو مطل ٍنالف لاب امف . ًادهعو ًةمذ يل

 ٍروُصلا يف حفني ةنإف « هللا ءايلوأ َنيب NY :لاق مث < ‹ ههجو يف يور ىتح هيب ئبنلا

 نم لوأ نوكأف ىرخأ هيف حفني مث « هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو ٍتاومّسلا يف ن عصي

 . «يلبق تعب مأ « روطلا موي افعي نسوا يردأ الف د لادا موها داف 6 همت

 . «ىتم نب سنوي نم لضفأ ًادحأ َّنِإ :لوقأ الو» "6

 .[1400 2 45737 45904 2 ۳٤۱٩ : يف هفارطأ_ 4١١6" ثيدحلا]

 نمحرلا ٍدبع نب َديِمُح ُتعمس ميهاربإ نب دعس نع ٌةبعش انئّدح ٍديِلَولا وبأ انثّدح - ١
 . «ىتم نب سنوي نم ريخ انآ لوقي نأ ٍدبعل يغبني ال» : لاق كي ئبنلا نع ًةريره يبأ نع

 io ١ قيقا رق

 4 ٍتْبَّسلا ف تودي ْذِإ رخل َةَرِضاَح تاك ىلا رَ نع َْمُهْلَمَسَو إل باب - "5
 مهب موي َمُهُناَنِِح هيأ .تبسلا يف َنوزواجي « نوّدعتي , [177 :فارعألا]

 «تييح مرفأ »ل :هلوق ىلإ  عراوش 4يْأَعَّرُش
 و ع وا ا

 [هه :ءارسإلا« ٠١١ :ءاسنلا] ارو E :ىلاعت هلوق باب-۷
 م حل ر نا ر

 وأ لاب الصمام دادا دقو # .  تبتك : تََْر .روبز اهّدحاو بتكلا : رل »
 لما نأ إل دیدم هل ان RE .هعم يحبس :دهاجم لاق ٠١ -١١[: :أبس] معَ

 هس ر

 نل ٌرامسملا ٌقِرُي الو « ٍقَلَحلاو ريماسملا : 4 ِدرَسلأ يف رَوَقَو 8 عوردلا : € ِتَكَِس



Aءايبنألا ثيداحأ باتك "و ٦ 

 رر

 امي E شقو دان ٤4ب » .لزنأ : عرف . مصفنيف مّظعُي الو

E 

 . * ريِصَب نولمعت

 ةريره يا نع ایم نع ر اترا یار را ذيع ی لمع نين ديعااندسو معلب

 هياودب ٌرمأي ناكف « ُنآرقلا ُمالسلا هيلع دواد ىلع ففُح» ی نع هال ضو

 ةبقع نب ىسوم هاور هدي لمع نم الإ لكأي الو « ُةُباود جرس نأ لبق ّنآرقلا ًارقيف «٠ جرستف

 ۲٠۷۳[. :ثيدحلا رظنا] ديب يبنلا نع ةريره يبأ نع راسي نب ٍءاطع نع َناوفص نع

 بّيسملا نب ديعس نأ باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انّنّدح ٍريكُب نب ىيحي انثّدح م

 ريخأ» :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نأ ٍنمحرلا دبع َّنب ةملس ابأو هّربخأ

 هل لاقف a دل سرتألو ين فرصالا لاو :لوقأ ينأ ةي هللا لوسر

 دق : تلق ؟ٌتشع تشع ام ليللا ٌنموقألو راهنلا َنموصأل لاو :لوقت يذلا َتنأ : هي هللا لوسر

 َّنإف إف مايأ ة ثالث رهشلا ىم مّصو « مّلو مقو «زطفأو ْمُصف « كلذ عيطتست ال َكنإ :لاق .هّنلق

 تدب ا قيطأ ين : ُتلقف ا مايص 9 َكلذو < 0 رشعب خلا

 هنم لضفأ يطا ينإ : لق ا اديب رفا اش

 وا ا ا هللا لوسر اي

AVA AVY (1۹۷19١م٠ 21۹74  ]. 

 نع سابعلا يبأ نع تباث يبأ نب ٌبيبح انثّدح رَعْسِم انثّدح ىبحي نب ُدَآلَخ انئّدح _ م4

 وصتو ليلا موق كلن اأ ل ا ن نصاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 ل E ءايأ ةثالث رهش لك

 . «ىقال اذإ ري الو « ًاموي ٌرطفُيو اموي ٌُموصي ناكو « مالسلا هيلع دواد موص ٌمصف ةّوق ينعي

 TEA 1۹۸° «1۹۷۹ «1۹YA] > 1۹1 »°1۹۷ ۱۹۷ £ ۱19۳ /ك1867 113 :ثيدحلا رظنا]

 ُماني ناك :دواد ٌحايص هللا ىلإ مايصلا ٌبحأو « دواد ٌةالص هللا ىلإ ةالصلا ٌبحأ باب 8

 اموي ُرطفّيو ًاموي موصيو .هّسُدُس ٌمانيو هثلث ٌموقيو « ٍليللا فصن
 . «ًامئان الإ يدنع ُرَحسلا ٌءافلأ ام» ةش ةشئاع لوق وهو :ٌءولع لاق

 ل ضرب

 يفقثلا سوأ نب ورمع نع رانيد نب ورمع نع ٌنايفس انَثَّدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح _ ا



 AV ءايبنألا ثيداحأ باتك-" 9

 ناك « ّدواد ٌمايص هللا ىلإ مايصلا ٌبحأ : ةا هللا لوسر يل لاق» :لاق ورمع نب هللا دبع عمس
 هثلث موقيو ليللا فص ماني ناك « دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا ٌتحأو .اموي ٌرطْفُيو ًاموي ُموصي 2 ا كيال و - 1 1 1 ا 200

 »1۹7۸ 1۹V» »1۹۷7 »1۹۷0 1۹۷ £ ءكاه## ۱۱0۲ 2331 :ثيدحلا رظنا] . (هّسدش مانيو

[T1۹ 2": 820198٠١21 

 عفا یار 2+ رج ص ص ر را س س رص یر

 ٠١[ - ۱۷:ص] 4بال وب :هلوق ىلإ بوَ دیذلآ اد واد ادع کدو ل باب۹

 نإ < ملأ اوس ىلإ اده .  فرست ال : طنش الو 9 . ءاضقلا يف مهفلا : دهاجم لاق
 7 ا وور دہ رەب ت وور رت حو وک چ رے

 لاقف ةدجاو هَل لو # ةاش ًاضيأ اهل لاقيو 2 ةجعن ةأرملل لاقي © ةن َنوعَسو ع مل ىخأ اذه

 ةتلعج : هتزَرعأ « ينم َّزعأ راص « ينبلغ نرمو ل اهّمض : 4 ايكو اَهلََكَو  لثم اكا
 طخ ن ارك تإ ءوِجاَعي کإ كص لاوس كمل دق لاق 8 .ةرواحملا : لاقي 4ٍِباَطِخْنَأ ف » ًازيزع
 - ٌءاتلا ديدشتب 4 ُةاَنَّسَف# ُرمع أرقو .هانربتخا : سابع نبا لاق 4ُهّسَقاَمَتَأ :  هلوق ىلإ يّ

 . «بانأواعكار رکو یر رقعتسا »
E 3تلق» :لاق ٍدهاجم نع َهاَوَعلا تعمس :لاق َفسوي نب لهس انئَّدح دمحم انثّدح 0١- ا سس 4 م  

 رب اس ع < 30 و و ا - أ ع نة هآ 0
 مهند هيف # ىتأ ىتح 4 َنَمْيَلُسَو دوا وْيَيِرذ نِمَو# :أرقف ؟ص يف ٌدجسنأ سابع نبال

 ا ا ا 1 37 yy ل. يك چ
 . «مهب ّيدتقَي نأ َرمأ نّمم ةي مكين : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف #ةِدَسْقَأ

 ٤۸١۷[. « 14805 15357 : يف هفارطأ_٠ 57١ ثيدحلا]

 سابع نبا نع ةمركع نع ُبوُيأ انّثَّدح ٌبيَمُو انَنَّدح َليعامسإ نب ىسوم انثدح -01
 . «اهيف ٌدِجسَي لك يبنلا تيرو ٠ دوجسلا مئازع نم ص سيلا : لاق امهنع هللا يضر

 ١٠١59[. :ثيدحلا رظنا]

 ٠ - ص] 4مورد م نكد ادابو > : ىلاعت لا لوق باب : ١[
 اوبو : لوقو ["ه : ص] 4متر يال كلم ل بم » :هلوقو بينملا ٌمجارلا
 كاهش ارو راهو دخ حرا شلو » ۰ [١٠؟ :ةرقبلا] سيل كلش لع جلا النام

 يدي نب لمعي نمنح نمو - ديدحلا َنيع هل ابدأ -4 رطل نم اتلسو
 :ًاًبَس] .4َبيِرَحَع نم ¥ :هلوق ىلإ ١١ -1[

 ر لاقو « لبإلل ضايحلاك # بارلا نامجو َليِئِِمَيَو 8 روصُقلا َنود ام ٌنايِنُب :دهاجم لاق
Ta ITE AN, 

 هيلع اَسيصَم امل م3 روک لا # : هلوق ىلإ تيسر ٍروُدُقَو ل ضرألا نم ةبوجلاك : سابع نبا



 2 e م س ےس

 422064 9 ءاصع € انو لک أت » (ةضرألا) e رم ىلع مد ام توما

 4 ٍقاتمألاَو ٍقوشلاب انسَسَم قم ... ىر رو نع لا بح ( نیهملا» :هلوق ىلإ
 :دهاجم لاق . قاثرلا 4 ِداَصَسْأَلَأ » .اهيقارعو 0 فارعأ سمی ۳۳ ۔ ۳۲ : ص]

 : دالا # . رفاحلا فرط ىلع وكت ىتح هيلج جر ىّدحإ عفر : : سرفلا فص : € تنفصل #
 : 4 نما .ءاش ثيح : باسا تح .ًةّيَط : ةَ .ًاناطيش :(اًدَسَج « ٌعارّسلا

 . جرح ريغب : )باس ٍرْيَعِي » . طعأ

EYنع دايز نب ٍدمحم نع ٌةبعش انثدح ٍرفعج نب دمحم انئَّدح راسب نب دمحم انئّدح  

 ينتكفأف ١ يتالص يلع ّمْطقَيل ةحرابلا تلفت نجلا َنم ًاتيرفع َّنإ» : لكك ييبنلا نع ةريره يبأ

 « مكّلك هيلإ اور ىتح ٍدجسملا يراوس نم ةيراس ىلع طرأ نأ ُثدراف « ُةتذَحأف « هنم ل

 «ًائساخ ةتددرف 4 رتب نم مال ىنَبَي ال اكلم یل َبَمَو يل رفغَأ ير # ناميلس يخ ةوعد ثركذف

 . ةينابّزلا اهّتعامج « ةينئِز لثم « اج وأ سنإ نم ٌدّرمتم : تيرفع
 :ثيدحلا رظنا] 45١ 2 ۱۲۱۰ ١ ۳۲۸٤[.

Eنع جرعألا نع دانّزلا يبأ نع ٍنمحرلا دبع نب ًةريِغُم انئَدح ٍدلْخم نب ٌلاخ انثّدح-  

 لمحت ةا عت ىلع ةليللا ٌنفوطأل : دواد نب ٌناميلس لاق : لاق وي يبنلا نع ةريره يبأ

 ائيش لمحت ملو « لقي ملف . هللا ءاش نإ : هبحاص هل لاقف . هللا ٍليبس يف ٌدهاجُب اسراف ٍةأرما لك
 :U «هللا يبس يف اودّماجل اهلاق ول: عيبنلا لاقف . ِهيَّقش ٌدحأ ًاطقاس ًادحاو الإ

 .[۲۸۱۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ ٌحصأ وهو «َنيعست» دانزلا يبأ نباو

t1هيبأ نع ٌيميتلا مي خيهاريإ انَثَّدَح شمعألا انّتَّدح يبأ انئَّدح صفح نب ُرِمُع انثّدح  

 ٌدجسملا :لاق ؟لوأ عضو ٍدجسم يأ هللا لوسر اي ُثلق» نان نع لا يقر يبا نع
 مث .نوعبرأ :لاق ؟امهنيب ناك مك :ٌّتلق . ىصقألا دجسملا مث : لاق ؟يأ مث : تلق . مارحلا
 .[815 :ثيدحلا رظنا] . «دجسم كل ضرألاو لصفة ةالصلا ٌكتكردأ امثيح : لاق

Eی ةنذج يسرا وع ی لا وأ انعم ا ا وبا مدحت  

 دقوتسا ٍلجر ٍلثمك سانلا لّمو يلثم» : لوقي ةا هلا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ةريره ابأ

 . «رانلا يف عقت ٌباوَّدلا هذهو شارفلا لعجف « ًاران

 تلاقف « امهادحإ نباب بهذف ٌبئذلا ءاج « امهانبا امهعم ٍناتأرما تناك : لاقو 4707
 ىضقف دواد ىلإ اتمكاحتف . كنباب بهذ امنإ :ىرخألا تلاقو « كنباب بهذ امنإ :اهتبحاص



 ٠" ءايبنألا ثيداحأ باتك د ۸4۹

 .امهنيب ُهّقْشأ نيكسلاب ينوّتْنا :لاقف ٌةاتربخأف دواد نب ٌناميلس ىلع اتجرخف « ىربكلل هب

 هللاو : ةر و لا ي بيع ا چ هنا كلفت ب ىرغصلا تلاقف

 .[ 1۷٦۹ : يف هفرط_7 471 ثيدحلا] . AST ذئموي الإ نيكسلاب تعمس نإ

 هَل ل :هلوق ىلإ ب ركنا نحلل نفل انام دقو :ىلاعت هللا لوق باب ۱
 57 ر هم حر

 هجولاب ضارعإلا «َرْمَصْناَلَو » [18- ٠١ :نامقل] 4 روخف لاحم لک

EAهلا دبع نع ًةمَقْلَع نع ميهاربإ نع شمعألا ٍنع ةبعش انَنّدح ديلولا وبأ انثّدح -  

 ثتاحصأ لاق [۲ : ماعنألا] 4 رب رهيا اوسي كلو اوه ء نذل » :تلزن امل» :لاق

 : 4 يع ٌرلْطَل كيلا كر قاب كرش الا» : تلزنف ؟ملظب هلاميإ لي مل ان : لک يبلا
 .[8850 879 :ثيدحلا رظنا] . 41١7 :نامقل]

 نع ةمقلَع نع ميهاربإ نع شمعألا انّثَّدَح نوي نب ىسيع انربخأ ٌقاحسإ انثّدح ۹

 ىلع كلذ قش © يلب مُهَئاَميِإ اوبل لو اوما دلا 8 : ثّلزن امل» : لاق هنع هللا يضر هللا بع

 ملأ + كرشلا وه امنإ < كلذ لا لاف ؟ةَسفن ٌمِلظَي ال انيأ لا لوسر اي : اولاقف َنيملسملا

 . 14 ةيظَع رلظل كرش ا كرش ال وسي 3 : كيب NU اس ا وخت

 ۳۳۲٣۰ ۳٤۲۸[. ۰ ۳۲ : ثيدحلا رظنا]

 [ ١ :سي] ةيآلا 4ِةيرقْلا بص الع مه برضو » باج ۲

 . مكبئاصم : مکرم ا سابع نبا لاقو .انذَّدش : دهاجم لاق اتر »

 لاف ير کوک آد رر داؤ 22 رڪ ر مدع فير تمر رک ل :ىلاعت هللا لوق باب ۳
 aE ذا

 اس لبق ني م لَ مل :هلوق ىلإ ماي سأرلا لعَتشأو م مظعلا نهو ْفِإ بر

 و
 َلاَق 9 .وتعي اتع « ًاّيِصَع :4اًيِتِع# .ًاًيضرَم :#اًيرِضَر % لاقي . ًالثم : سابع ْنبا لاق

 صوف لع جوخ ا احيحص :لاقيو ايس لاي ت ا : هلوق ىلإ 4 ملغ ل ٹوک نا ب بر

 ذُخ ىي .راشأف :4 یوا . 4 اًيِشَعو کب وحس نأ مل جحر ٍباَرَحِوْلا نم

 ىثنألاو دَكَذلا 4ام  .اغيطل : اًح » . 4 ثيم وو + هلوق ىلإ توفي بّتكسلا
4 

 ا

 نع كلام نب سنأ نع ىيحي نب م دلاخ نب ةب E للام a أ ع ذات ندم د مامه انئَدح دلاخ ٠د ةيْدُه انثّرح _ ۰



 ءايبنألا ثيداحأ باتك ٦ 0 م٠6

 E :هب يرسأ ةليل نع مهثّدح ال هللا يبن َّنأ» : ةعصْعَص نع كلام

 دقو : ليق . دمحم :لاق ؟كعم نمو : ليق ٠ ليربج : لاق ؟اذه نم : ليق ٠ حّتفّتساف « ةيناثلا

 ىبحي اذه :لاق .ةلاخ انبا امهو ىسيعو ىيحي اذإف تصلح :اًملف .معن : :لاق ؟هيلإ لسرأ
 .«حلاصلا ٌيبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم : الاق مث « اًدَرف « ُتمَّلسف « امهيلع ْمّلسف ٠ ىسيعو

 .[۳۳۹۳ « ۳۲۰۷ :ثيدحلا رظنا]

 :ميرم] 4اًنقَرَس اناَكَم اهله نم م تدا ذإ مرم بككلا يف رکو » :ىلاعت هللا لوق باب - ٤ اس وج 35
 مدا فط هلآ نإ [.  4 © : نارمع لآ] 4ٍةَمِلكي كري هلا نإ می | مرمي ةكيتلملا تلاقْذإ 9-7
 م ەم ر تارو 42
 د نم فر % - هلوق ىلإ - 4 َنيِيلعْلا لع َنْوْمِع َلاَدَو يهرب لاو اوو

 [۳۷ - ۳۳ :نارمع لآ ]

 ٍلآو َنيساي ٍلآو َنارمع لآو ميهاربإ لآ نم َنونمؤملا 4 َنْوْمِع َلاَءَوا# : سابع نبا لاق
 مهو[ : دافع ل1 وع َنِدَلَل ميه اَلا لو تكرإ # :لوقي . ةي دمحم

 لصألا ىلإ ه و مث «لآ» اودع اذإف . .ابوقعي لهأ 4 ُبوُقَعَي لاء ل :لاقيو .نونمؤملا
 و

 ا :اولاق

E eTشم ال ةولوم مآ يب ني ام لوفي ةا هللا لوسر' تعما  

 :ةريره وبأ لوقي مث . اهنباو میرم ريغ 2 ٍناطيشلا نص نم ًاخراص لهتسيف دلوي َنيح ناطيشلا

ES):٩[۳1:نارمع لآ ] 4یچ نَا َنِواَهتيَرُدَو كلي اه  

 € تییکعلآ لس ع كلقطضاو ولرو ِكدّمطَصَأ لإ مرمي ةكهكمْلا تاق » باب- ٥

 0 ” ىِعكرأو ىرجْسأَو كيرا یا مرمي

 [ 4 4- 47 :نارمع لآ] دوم تخيل تنگ اَمَو میرم فک میا ْمُهمَلقأ توقلیذل
 .اههبشو نويّدلا ةلافك نم سيل < ةفّمخم .اهّمض :اهلفك .ُحِضَي : لكي » :لاقي

 :لاق يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع رْضَنلا انّئَّدح ِءاجر يبأ نب دمحأ ينثدح _ 1
 :لوقي د لكي عوبنلا ٌتعمس»' : لوقي هنع هللا يضر يلع تحمس : : لاق رفعج نب هللا دبع تعمس

 ۳۸۱١[. : يف هفرط-۳۲٤۳ ثيدحلا] ٠ . «ةجيدخ اهئاسن ریخو « َنارمع ةنبا میرم اهئاسن ريخ

4 



 م١6 ءايبثألا ثيداحأ باتك- ۰

 وکی نك مک لوق اما ١» :هلوق ىلإ مرم ٌةَكِيَلَمْلا تام »ل :ىلاعت هلوق باب - 5
 ٤٥ - ٤١[ :نارمع لآ]

 لاقو . ONE حيسملا : مب .:ربإ لاقو . Ek #اًهيِحَو # ءدحاو كرشبيو كرسبي 9

 ا ا ا ا ی سا

 . ىمعأ

١ e e le err 

  u:ثيدحلا رظنا] ترا 741١[.

 َّنأ بيسملا نب ٌديعس ينثّدح : لاق باهش نبا نع ُننوي ينربخأ : بهو نبا لاقو ٤
 ىلع ةانحأ : لبإلا َنبِكر ءاسن ُريخ ٍشيرق ءاسن» :لوقي ل هللا لوسر ُتعمس :لاق ةريره ابأ

 تنب میرم بكرت ملو : كلذ رثإ ىلع ةريره وبأ لوقي + E يف عور ىلع اعراوع رت

 طق اريك نا ردع

 . يره لا نع ميبلكلا قاحسإو َيرهّزلا يخأ نبا هعبات

 o1o u O°AY]. : : يف هافرط 7475 ثيدحلا]

 امن ّنَسْلا الإ ہا لع اووف او مڪي ىف اولن ل يتكحلا لها :هلوق باب - ۷ رم < هم سس ١4 هم نرد ء 0 و تع م چ
 هس سد مو رح روب ور سس ذأ ہر لس ساس س يرو ر مر ی ودم

 الو ےیٰلسرو و ي اوصاف هن د حذو مم کل اهلقلأ ,هتملڪ و نا لوس سر مرم نبأ سیو حیا

E RAE EEC E E EE ES و امو 

 :ءاسنلا] : «ةليكصو ب گر ضل ١/ا١[

 ًاحور هلعجف ُهايحأ : 4هْنَم حوُرَو # :هريغ لاقو .ناكف ْنك 4ءُهّتَمِلَك ¥ :ِديِبُع وبأ لاق

 . < ككاف الو

Eroءىناه نب ُريمع ينئّدح : لاق يعازوألا نع ُديلَولا انثَّدح ٍلضفلا نب ٌةقَدص انثّدح  

 هلإ ال نأ دهش نم : لاق لي يلا نع هنع هلا يضر ءدابُع نع ةيمأ يبأ نب دان ينئّدح : لاق

 ةتملكو هلوشرو هللا دبع ئسيغ ّنأو « ةلوسزو ةدبغ دمحم أو ٠ هل كيرش ال ٌهَدحو هللا الإ

 .«لمَعلا َّنم ناك ام ىلع ًةنجلا هللا هلَخَدَأ « ٌقحّرانلاو َّنَح ةنجلاو « هنم ورو ميرم ىلإ اهاقلأ

 . ؟ءاش اهّيأ ةينامثلا ةنجلا باوبأ نم» دازو ةدانج نع ريمع نع رباج نبا ىنثّدحو :ٌديِلَّولا لاق



٠ Aoءايبنألا ثيداحأ باتك -  

 1١[ :ميرم] 4اَهِلْمَأ نب تدين ذإ مرم بكل فرو لب :نلا لوق باب ۸
 .قرشلا يلي امم : 4 اًيقْرَس اتاکم  تلزتعا e .ةانيقلأ :€ ُكنْرََف # »

 .طّقسَت :«طقاَمت# ءاهرطضا :اهأجلأ :لاقيو . ٌتثج نم ُتْلَعْفأ :© اَهَءاَجَأَ»

 0 ًائيش نكأ مل : ايس # : سابع نبا لاق . .ًاميظع : 4اًيِرَق» .ًايصاق : اً 9
 َتنُك نإ# :تلاق َنيح ِةْيهُن وذ ئهلا َّنأ ُمي درم ٌثملع : لئاو وبأ لاقو .ريقحلا :ئيسنلا

 . ةينايرشلاب ريغص رهن : رس » : ءاربلا نع ٌقاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ميكو لاقو . 4
E“نع َنيريس نب دمحم نع مزاح ُنب ُريرج انَثَّدح ميهاربإ نب ب ملشم انثذح -  

 ليئارسإ ينب يف اکو . ىسيع :ةثالث الإ دهملا يف ملكتي مل» : لاق هلك يبنلا نع ةريره يبأ
 مهلا : تلاقف ؟يَّلصأ وأ اهييجأ : لاقف « هْنَعَدف هما ةتءاجف « ٠ يّلصُي ناك جيَرُج هل لاقي ٌلجر

 هنَمْلكو ةأرما هل ُثَضوعتف ٠ ر يف خيرا ناكو « تاسموملا هوجو هيرن ىتح همت ال
 اورسكف ٌهوتأف « جيَرج نم : تلاقف « ًامالغ تَدَلَوف  اهيفن نم ُهْنتكمأف ًايعار تّنأف « ىبأف
 :لاق ؟مالغ اي كلوبأ ن :لاقف مالْغلا ىتأ مث < ع لسو او ةةرثمو :ولزناو وج
 اهل آنبا عضرت ةأرما تناكو . نيِط نم الإ « ال :لاق ؟بهذ نم َكَتعموَص ينبت :اولاق « يعارلا
 اهيدّت َكرتف « ُهلثم ينبا لعجا هللا :تلاقف « ةراش وذ ٌبكار ٌلجر ٌرمف « ليئارسإ ينب نم
 : ةريره وبأ لاق « هّصَمَي اهيدّت ىلع َلبقأ مث « هّلثم ينلعجت ال مهلا :لاقف بكارلا ىلع َلبقأو
 , هذه ّلثم ينبا لعجت ال ّمهللا : : تلاقف ةمأب كم مف « هقَبصإ نصي هلك يتلا ىلإ هنأ يناك
 « ةربابجلا نم ٌراَبج ٌبكارلا :لاقف ؟كاذ مل :تلاقف « اهلثم ينلعجا مهلا : لاقف اهيّدُت هلرتف
 ٠5 YEAY 11°]. :ثيدحلا رظنا] .«لعفت ملو ِتينز ٍتقرس :نولوقي ةمألا هذهو

 انثّدح ٌدومحم ينئّدحو .ح .ٍرمْعَم نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربإ انثدح - ۷

 هللا يضر ةريره يبأ نع ٍبّيسملا نب ٌديعس ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌرمْعَم انربخأ قارلا دبع
 :لاق ةتبسح ٌلجر اذإف هتعنف :لاق ٠ ىسوم ثقل :هب يرِسُأ ةليل لك خئبنلا لاق : لاق هنع
 : لاقف يك ئبنلا هتعنف « ىسيع ٌثيقلو :لاق . ةءوئش لاجر نم هنأك ارلا لجر 2 رطضم
 : لاق . هب هدلو هب E مامحلا ينعي - ساميد نم جرخ امّنأك « ٌرمحأ ةعبر
 َنبللا ثذخأف « تعش امهّيأ ذح : يل ليقف رمح هيف رخألاو نبل اهدنا نيئانإب ثينأو
 ْتَوَع َرمخلا َتْذَخَأ ول َكنإ امأ  ةرطفلا َتِبَّصأ وأ  ةرطفلا تيه :يل ليقف « ةتبرشف
 ۳۳۹٤[. : ثيدحلا رظنا] . «كُنَعُأ



Aor -ءايبنألا ثيداحأ باتك ١ 

 نع ٍدهاجم نع ةريغملا نب نامثع انربخأ ٌليئارسإ انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح -۸

 ىسيع امأف « ميهاربإو ىسومو ىسيع ُثيأر»١ : ي5 خيبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 . «طّزلا لاج نم هنآك طبس ميسج ٌمَدآف ىسوم امأو « ردصلا ٌضيرَع ٌدْعَجرمحأف

 رکذ» هللا دبع نع عفان نب ىسوم انّثَّدح ةرمض وبأ انثّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انثّدح "084

 حيسملا نإ الأ ٠ روعأب سيل هّللاَّنإ :لاقف َلاّجدلا ّيسملا سانلا يَرِهَظ َنيب ًاموي كي ئيبنلا

 .[۳۳۳۷ ١ هال :ثيدحلا رظنا] . («ةيفاط ٌةَبنع ُهَبيَع لاک « ىنمُيلا نيعلا ر وعأ لاجدلا

 أ نيب یر ام نسخا ٌمدآ لجو اذاق « مانملا يف ةبعكلا دنع ةليللا ينارأو - "44

 يكلم ىلع ديدي اعِضاو « ءام هّسأر ُرَطَقَي ِرعَّشلا لر « هيبكتم هيبكنم :م نيب تمل ٌبِرضَت « لاجرلا

 هارو الجر ُثيأر مث .ميرم نبا ٌحيسملا اذه :اولاقف ؟اذه نم : :ُتلقف ؛ تيبلاب فوط نیلُجر

 فوط ٍلُجر يبكنم ىلع هيدي ًاعضاو « ٍنَطق نباب ُثيأر نم هبشأك ىنمُيلا ٍنيع َدَوعأ أطِطق ادعَج
 0 7 ول ا ا

 .[/158 ۷۰۲۹ ۲ 3498. 09.7 « 8141 : يف هفارطأ- 545٠ ثيدحلا] . عفان نع هللا دبع هّعبات

 ُيرهّزلا ينثّدح : لاق ٍدعس نب ميهاربإ ٌتعمس :لاق ئيكملا ٍدمحم نب ٌدمحأ انثّدح -0

 ٌمئان انآ امنيب : لاق نكلو « ٌرمحأ ىسيعل ة4 ئبنلا لاق ام « هللاو ال : لاق هيبأ نع ملاس نع

 ل ل ا ل ا ا

 ٌرَّوعأ سأرلا ٌدَعَج ميسج ُرمحأ ٌُلِجر اذإف ُتبهّذف « ميرم نبا :اولاق ؟اذه نَم :ٌتلقف -

 CDE يووم

 18084 :تيدحلارظنا] . ةةّيلهاجلا يف كله ةعاَرُش نم جر : يرهألا لاق نطق نبا

 قب ةملص ربا يريح لاك Sa نهم نرخ OE نقلا

 سالا ىلوأ انآ : لوقين لك هللا لوضر تعيس لاق ةع لا يضر ةريرع انأ اإ نمحرلا قع
 ينيب سيل تاع ُدالوأ ٌءايبنألاو « میرم نباب

 16447 :يف هفرط-؟47 ثيدحلا] . (بن نيبو
. : 

 نع يلع نب لاله انّتَّدح َناميلس نب ُحيَلف انتدح نانس نب دمحم انئدح - 54
 سانلا ىلوأ انأ :ِهإي للا لوسر لاق» :لاق ةريره يبأ نع ةرمَع يبأ نب نمحرلا دبع

 .«دحاو مهنيدو ىتش مهتاهمأ ٍتالَعل ةوُإ ءايبنألاو « ةرخآلاو اينذلا يف میرم نبا ىسيعب

 نع راسي ن ٍنب ِءاطع نع ميس نب َناوْفَص نع َةبقُع نب ىسوم نع َنامهط نب ميهاربإ لاقو
 TEY] : ثيدحلا رظنا] . ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا
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 نع مامه نع ٌرِمْعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثدحو _ ٤
 : هل لاقف « قِرسَي الجر میرم نبا ىسيع ىأر» : لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر ةةريره يبأ

 .2ينيع ٌتبذكو « هللاب ثنمآ : ىسيع لاقف . وه الإ هلإ ال يذلا هللاو الك : لاق ؟َتقّرسأ

 نب هللا ُديَبُع ينربخأ :لوقي ٌيرهُّزلا ٌتعمس : لاق ٌنايفس انثَّدح ٌُيديمُحلا انثّدح _ <”

 : لوقي ايب يبنلا تعمس» : ربنملا ىلع لوقي هنع هللا يضر رمع عمس سابع نبا نع هللا دبع

 .«هلوسرو هللا دبع : اولوقف « هدبعانأ امنإف « ميرم ّنبا ىراصنلا ٍتَرطأ امك ينورطت ال

 .[7 1577 :ثيدحلا رظنا]

 لاق َناسارُخ ٍلهأ نم ًالجر نأ حح نب ٌحلاص انربخأ ٍلتاقم نب دمحم انئّدح م45
 لاق :لاق هنع هللا يضر ّيرعشألا ىسوم يبأ نع ةدرُب وبأ ينربخأ : : ٌييبعشلا لاقف « ٌيبعشلل

 « اهّميلعت ّنسحأف اهملعو « اهئيدأت ٌنسحأف ُهَنَمَأ لجرلا بدأ اذإ» : ةي هللا لوسر

 عاطأو ُهّبر ىنا اذإ ٌدبعلاو « ٍنارجأ هلف يب َنَمآ مث ىسيعب نمآ اذإو « ٍنارجأ هل ناك اهّجّورتف
 .[م011 076601 70410 7044 ۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «نارجأ هلف ُهَيِلاَوَم

E ةريغملا نع ٌنايفس انثّدح فسوي نب دمحم انثّدح EV 

RE : ال وللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نيا نع 

 » مث .ةيهاربإ ىسكُي نم ُلَّوأف 4 ےیلیکف اک اإ ا6 او رديف یل لوا ا دي امك :

 يباحصأ لوقف < « ٍلامشلا تاذو نيميلا ٌتاذ يباحصأ نم ٍلاجرب دوي ٠ :لاقيف ”0
 مهتقراف ذنُم مهباقعأ ىلع َنيذترم اولازي ٠ ميرم نبا ىسيع حلاصلا ٌدبعلا لاق امك لوقأف

 » نإ ج دیک ویس لک لع َتأَو مہک ٌبيِقَّرلأ تنا تک ىف ينتقم امل مهيف تمد ام اديك 4 يلع تنو

 زيكفل لاَ آو ھل رنک نإ داع مک ی « .

 نيذلا نوت ترملا مه : لاق ةصيبق نع هللا ٍدبع يبأ دنع رك : يِربَرفلا فسوي نب دمحم لاق

 ۳۳٤۹[. :ثيدحلا رظنا] ٠ هنع هللا يضر ركب وبأ مُهَلَئاقف « ركب يبأ ٍدهع ىلع اوُدترا

 مالسلا امهيلع میرم نبا ىسيع ٍلوزُّت باب ۹
 َّنأ باهش نبا ِنع حلاص نع يبأ انثّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انّربخأ قاحسإ انثّدح_ 44۸

 يسفن يذلاو» : هل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةةريره ابأ عمس بّيسملا نب

 « ٌَريزنخلا لتقّيو « َبيلصلا رسكيف < لع كح ممكن قرب د نكد : د
 ّنم ًاريخ ةدحاولا ةدجسلا وكت ىتح « دحأ ُهَلَبقَي ال ىتح لاملا ضيفيو « برحلا عصي



 A00 ءايبنألا ثيداحأ باتك - ۰
er ”ص 

 لف ءو نمو الإ تكلا ٍلهَأ نم نَِو #9 متئش نإ اوؤّرقاو :ةريره وبأ لوقي م لا
 ا ثيدحلا رظنا] . 24 ديه َميَلَع نو ك ةمايقلا مو كيوم 5

 رم هما

 ةداتق يبأ ىلوُم عفان نع باهش نبا نع یوي نع ثيللا انئدح ريب نب با انثّدح -6

 امإو مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك» : كي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ابأ َّنأ ٌيراصنألا

 .(مكنم

 .[1448 « ۲٤۷١۰ ۲۲۲۲ :ثيدحلا رظنا] . ةئيعازوألاو ٌليَقُع ُهَحبات

 ليئارسإ ينب نع َركذ ام باب 5٠

 را ا حلا انتج لامس نب ىنثوم' انا 2

 ينإ : لاق ؟هكي هللا لوسر نم تعمس امانثّدحت الأ : ةفيذحل ورمع ُنرب ةبقُع لاق» : لاق شا
eدراب امف رال هنأ ئانلا ىرت تل اأف « ًرانوةام رح اذإ لاجدلا عم نإ:  » 

 « ران اهنأ ىرَي يذلا يف ْعقّيَلف مكنم كردأ نمف . قِرحُن ٌرانف دراب ءام هنأ سانلا یری يذلا امأو

 ۷۱۳١[. : يف هفرط_7” 545٠ ثيدحلا] . (دراب ٌبْذَع هنإف

 ضبقيل كلما هات مكلبق ناك نّميف ناك الجر نإ :لوقي هتعمسو» : ةفيذح لاق - م«
 ‹ ًائيش ملعأ ام :لاق .رظنا :هل ليق . ,ملعأ ام : لاق ؟ریخ الع لا هل ليقف « هّحور

 .رسعملا نع زّواجتأو رسوملا E ةييراغأو ايندلا يف َسانلا يب تنك ينأ ريغ
 .[۲۳۹۱ 2 ۲۰۷۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا هللا اف

 ىصوأ ةايحلا ّنم شَي اًملف « ثوملا ٌهَرِضَح الجر نإ :لوقي هتعمسو» :لاق ۲

 ْتَصلَخو يمحل ثّلكأ اذإ ىتح « ًاران هيف اودقوأو ًاريثك ًابَطَح يل اوعّمجاف تُم انآ اذإ : هلهأ
 ايلف . ميلا يف هورذاف ًاحار ًاموي اورظنا مث اهونكطاف اهوذخف « ثشَحتماف يمظع ىلإ

 :ورمع نب ةبقع لاق «هل هللا َرْفَعف «كتيشخ نحت : لاق ؟كلذ تلعف مل : هل لاقف هللا هعمجف

 ۳٤۷۹ 2 1٤۸١[. : يف هافرط_٠ 457 ثيدحلا] . « ًاشاَبَت ناكو « َكاذ لوقي ةتعمس انأو»

 ّيرهزلا نع سويو ٌرمْعَم ينربخأ هللا دبع انربخآ ٍدمحم نب رشي ينئّدح - ا
 لن امل» :الاق مهنع هللا يضر سابع ¿ نباو ةشئاع َّنأ هللا دبع نب هللا ٌديَبُع ينربخأ :لاق

 وهو لاقف هجو نع اهّفشك ٌمتغا اذإف « هجو ىلع ًةصيمح خرط قف ةا للا لوسرب

 "ل دجاسَم مهئايبنأ روق اوُذَحّتا « ىّراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ٌةنعل : كلذك

 .[ 1475 : ثيدحلا رظنا]
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 :لاق ٍزاَرَقلا ٍتارف نع ٌةبعش انثّدح ٍرْفعَج نب دمحم اًنثّدح راسب نب دمحم ينثّدح ١06
 :لاق ةي يبنلا نع ُتَّدحُي هتعمسف « نينس َسسمَح ةريره ابأ ُتْدَعاق :لاق مزاح ابأ ثعمس

 ‹ يدعب يبن ال هنإو ( يبن هفلَخ خيبن : كله املك « ءايبنألا ٌمهُسوِسَت ليئأرسإ ونب تناكا

 رطغأ لوألا لوألا م او : لاق ؟انرّمأت امف :اولاق .نورثكيف ُءاَفلُخ ٌنوكيسو

 .«مهاعرّتسا مَع مهلئاس هلل إف مهّقح

E ea e "40نع ملسأ نب ب ديز ينثدح ٦ 

 ًاربش مکلبق ناك نم َّنّئَس َنُعَِّتلا : لاق اي يبنلا نأ هنع هللا يضر ٍليعس يبأ نع راسي نب ءاطع
 دوهيلا « هللا لوسر اي :انلق . هول تبع ف َرْخَج اوكلّس ول یتح « عارذب ًاعارذو ٍربشي

 .[۷۳۲۰ :يف هفرط_7457ثيدحلا] . ؟(نمف : لاق ؟ىّراصنلاو

 سنأ نع ةبالق يبأ نع ٌدلاخ انّثَدح ِثراولا دبع انثّدح رسم نب ٌلارمع انثّدح - مكهالا

 عَمْشَي نأ ٌلالب َرمأف ¢ ىراصنلاو دوهيلا اوركذف سوقانلاو ٌرانلا اوركذ» : لاق هنع هللا يضر

 ,.[5017 ٦٠۳ ١٦٠٦٠٠١ :ثيدحلا رظنا] . «ةماقإلا َرِتوُي نأو ناذألا

 : قورسُم نع ىحّضلا يبأ نع شمعألا ٍنع نايفس انثّدح َفّسوي نب دمحم انثّدح- 8

 دولانا: E راك يعاب لعل وجمالا ٌةَركت تناك اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع)»

 . (هلعفت

 . شمعألا ٍنعٌةبعش عب

 نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع ثيل انئّدح ٍديعس نب بق انثّدح - * 84

 برغم ىلإ رصعلا ةالص َنيِب ام- ممألا نم الح نم ٍلَجأ يف - مكلَجأ امنإ» : لاق ها هللا لوسر

 ىلإ يل لمعي ْنَم :لاقف ًالامُع لمعتسا لُجرك ىراصنلاو دوهيلا ُلّثَمو مكُلتَم امنإو . لا

 : لاق مث . طاريق طاريق ىلع راهنلا بفصن ىلإ دوهيلا ٍتلمعف ؟طاريق طاريق ىلع راهنلا ففصن
 فصن نم ىّراصنلا ِتلمعف ؟طاريق طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلإ ٍراهنلا بفصن نم يل لّمعَي نم
 برعم ىلإ رصعلا ةالص نم يل لمعي نم :لاق مث . طاريق طاريق ىلع ٍرصعلا ةالص ىلإ راهنلا
 ل BE ٌمتنأف الأ ؟نيطاريق نيطاريق ىلع سمشلا

 نحن :اولاقف ىراصنلاو دوهيلا ٍتبضخف .نيتّرم ُرجألا ْمكل الأ « نيطاريق نيطاريق ىلع
 ؛ 0 :لاق .ال کک له : هللا لاق « ًءاطَع ٌلقأو المع
 و - 3

 .[۲۲۹۹ 07754 « ٥۵۷ : ثیدحلا رظنا] . «تئش نَم هيطعأ
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 :لاق سابع نبا نع سوُواط نع ورمع نع ُنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌجيلع انثّدح - ٣۰

 هللا نعل :لاق ةا يبنلا نأ مّلعَي ملأ « ًانالف هللا َلتاق :لوقي هنع هللا يضر َرمع ٌثعمس١
 . لك يبنلا نع ةريره وبأو ٌرباج هعبات .«اهوعابف اهولّمجف ٌموحشلا مهيلع ْتَمّرُخ « دوهيلا

 .[۲۲۲۳ : ثيدحلا رظنا]

 ا ل ۳1

 ىف نع وتدعو « ةيآ ولو ينع اوغلب» : لاق اي يبنلا نأ ٍورمع نب هللا ٍدبع نع ةشبك يبأ

 . (رانلا نم هدعقَم هم أوبتيلف ًادّمَعتُم ىلع بدك نمو « جَرَح الو َليئارسإ

1Yٍنبا نع حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ ينثّدح : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح  

 ع هللا لوسر لإ : لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ َّنِإ نمحرلا ٍدبع نب ةملس وبأ لاق : لاق باهش

 .[9/899 : يف هفرط_7 457 ثيدحلا] . «مهوفلاخف « نوغبصي ال ىداصنلاو ةوهيلا نإ : لاق

 نب ُبدْنُج انثدح ِنسحلا نع ڙيرج انئّدح ٌجاِجَح انئّدح : لاق دمحم انثّدح 5+

 ىلع بذك ٌبدنُج دوکي نأ یشخت امو « اندَدح ّذنم انیس امو « ٍدجسملا اذه يف هللا دبع

 ًانيكس ذخأف عزجف حرج هب ٌلُجر مكلبق ناك ّنميف ناک» : الك هللا لوسر لاق :لاق ءاي يبنلا

 هيلع ٌتِمّرَح « هسفنب يدبع ينّرّداب : ىلاعت هللا لاق « تام ىتح ّمدلا ًأقَر امف « هدي اهب َّزحف

 ١754[. :ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا

 ليئارسإ ينب يف عرقأو ىمعأو صرب ثيدح باب - ه١
Efنب ٌقاحسإ انثّدح ٌمامه انثّدح مصاع نب ومع انّئَّدح قاحسإ نب ٌدمحأ انثّدح -  

 .ح I Cr لاق هللا دبع

 أ : لاق هللا دبع نب قاحسإ نع ٌمامه انربخأ ءاجر نب هللا دبع انئّدح دمحم ينثدحو

O TS1 و ا  

 8 ثعَتف مهلت نأ لجو زعل ادب ىمعأو ٌعرقأو صَربأ ليئارسإ ينب يف ةٿ ةثالث

 :لاق . 0 يل لاق ؟كيلإ بح ٍءيش يأ : لاقف صربألا

 :لاق ؟كيلإ ٌبحأ لاملا يأ :لاقف ا ادلب نع ارل عاف دعت داف

 hS كلذ يف كش وه « ٌرقبلا لاق وأ - لبإلا

 کک یش یا : لاقف عرقألا ىتأو . اهيف كل راب : لاقف « ءارَشُع ًةقان يطعأف - رقبلا

 هد يس لاق « سانلا ينّرذق دق « يتع اذه ُبَهذّيو ٌنّسح رعش : لاق

 ا لاق ؟كيلإ تح لاملا ٌيأف :لاق « ًانّسح

 ىنككو

0 

 نا



 ءانيثألا ثيداحأ باك ف

 . َسانلا هب رصبأف يرصب ىلإ هللا دري : لاق ؟كيلإ ٌبحأ ء ل ها اهيف كل

 ةاش هاطعأف « ُمّنْغلا :ل اق ؟كيلإ ٌبحأ لاملا أف : ا رصب هيلإ هللا رف « ٌةححسمف : لاق

 NS دسم رو دانت تا ان

 هرفَس يف ٌلابحلا هب ْتَعَطقَت ٌنيكسم لجر :لاقف هتئيهو هتروص يف ّصربألا ىتأ هنإ مث . منّغلا
 ا و ا كلأسأ « كب َه مث للاب الإ مويلا غالب الف
 َصربأ نكت ملأ « كفرعأ ينأك : هل لاقف . ةريثك قوقحلا نإ: هل لاقف . يرفَس يف هب غلبتأ ًاريعب

 ًابذاك تنك نإ :لاقف :رباك نع رباكل ُتثرو دقل :لاقف ؟هللا كاطعأف ًاريقف سانلا َكّرْذَقَي ْلَقَي

 هيلع ٌدرف « اذهل لاق ام َلثم هل لاقف « هتئيهو هتروص يف عرقألا ین أو . تنك ام ىلإ هللا كرّيصف

 لجر :لاقف هتروص يف ىمعألا ىتأو ا ل

 كلأسأ « كبة مث هللاب الإ مويلا عالب الف « هرفس يف ُلابحلا هب تعّطقتو ليبسلا نباو نيكسم

 ًاريقفو يرصب هللا درف ىمعأ تنك دق : هل لاقو . يرفس يف اهب غلبتأ ةاش َلَرصب كيلع در يذلاب

 « كلام كسمأ :لاقف . هلل ةتذخأ ءيشب مويا كدَهجأ ال اوف ١ تئش ام خف « ينانغأ دقف

 . «كّيبحاص ىلع طْخََّسو « كنع هلا يضر دقف « ْمتيلثبا امنإف

 .[1797 : يف هفرط_714515 ثيدحلا]

 «ريفَرلاَو ٍفْهَكْلا بَحَصأَنَأَتْبِسَح ْمَأ » باب- ۲

 . مقرلا ّنم « بوتكم : مور . باتكلا : 4و قَرلأَو $ . لبجلا يف حفلا : 4ٍفَهَكلا »
 , ءانفلا :€ ٌديِصَوْلاي 8 .ًاطارفإ :4 اًطَطَس » .ًاربص مهانمهلأ :( َمِهِيوْلُق ىلع اتر »
 َبابلا َدَصآ « ةقبطُم 4 دص .بابلا :ديصّولا :لاقيو ءدّضّوو ٌدئاصَو هعمجو
 .اومانف : (مهناداء جلع اَسْبَرَصَف 8 .ًاعْيَر زنكأ : 4 قرأ . مهانييحأ : 4 مهتدَعَب # .دصوأو

 م

 . مهكذتت : 4ص ردت 9 : دهاجم لاقو . نبَّبسَي مل : 4تْيَعْلآب محب #

orش راغلا ٌثيدح باب -  

a E SS t1 
 مهباصأ ذإ مكلبق ناك نمم رن هن ةثالث امّنيَب : لاق ل هلل للا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا

 الإ مكيجتُي ال ءالؤه ايوللاو ُهنإ : ٍضعبل مهّضعب لاقف « مهيلع َقَبطناف ٍراغ ىلإ اوَوأف « رم

 تنك نإ هللا: مهنم ّدحاو لاقف . هيف َقَدص دق هنأ ملعَي امب مكنم ٍلُجر لك ُعْدَيلف ٠ قدّصلا

 كلذ ىلإ ٌتْدَّمع ينإو « ُهّكَرتو َبَهَذف « ْرُرأ نم قرف ىلع يل لمع ديجأ يل ناك ُهنأ ٌملعَت

 : هل ٌتلقف < ٌهَرجأ ٌبلطَي ىناتأ هنإو « ًارقب ةنم ٌثيرتشا ىنأ هرمأ نم راصف « ُهتعَرَّرف قّرفلا



 ٠ ٦ - ءايبنألا ثيداحأ باتك 05

 كلت ىلإ ْدّمعا :هل ٌثلقف . رُرَأ نم قرف كَدْنع يل امنإ : يل لاقف « اهَّقُسف رقبلا كلت ىلإ ْدّمعا
 . انع جّرفف كتيشخ نم كلذ ٌتلعف أ م تكاد ا قرفلا كلذ نم اهنإف « رقبلا

 « ناريبك ٍناخيش ِناوَبَأ يل ناك هنآ ملعت تنك نإ مهلا :دحخالا لاقف . ةرخصلا مهنع تخاسناف

 يلايِعو يلهأو ؛ادقر دقو ُثئجف « هليل امهنع ُتأطبأف « يل منغ نب ٍليل لك امهيتآ ثنكو

 ‹ امهظقوأ نأ ٌتهركف ‹ َياوبأ برشي ىتح مهيقسأ ال تنکو ‹ عوُجلا ّنم َنوغاضتي

 ينأ ملعت تنك نإف . ٌرجفلا علط ىتح ُرِظتنأ ْلَزَأ ملف « « امهتبرشل انكتسّيف امهَعَدَأ نأ ٌتهركو

 لاقف . ءامسلا ىلإ اورظَت ىتح ةرخصلا ٌمهنع تّحاسناف . اتع جّرفف كتيشَح نم كلذ ُثلعف

 اهسفن نع اهُتْدَّوار ينأو « َيلإ سانلا ٌبحأ نم مع ةنبا يل ناك هنأ ملعت تك نإ مهللا الا

 ن یکماف + اهيلإ اهُتعفَدف اهب اهتيتأف « ُتْرَدق ىتح اهتبلطف « ٍرانيد ةئمب اهيِتآ نأ الإ ْثَبأ

 ُتكرتو ُتمّقف , هّقحب الإ متاخلا ضف الو هلل نأ : تلاقف اهيلجر َنيِب ُتْدَعق اًملف ٠ اهسفن

 مهنع هللا جّرفف « اتع حرفف كتيشح ¿ نم كلذ تلعف ينأ ٌملعت تنك نإف .رانيدلا ةئملا

 YYTTYT (YTV]. ااا : ثيدحلا رظنا] اوج رخف

 باپ `<
ER 

 عمس هنأ هث

 ٌبكار اهب رم ذإ اهتبا عضرت ةأرما اني" :لوقي للا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ةريره ابأ
 .ةلثم ينلعجت ال مهلا : لاقف . اذه لثم ّنوكي ىح ينبا تيت ال مهللا : تلاقف ةعضرت يهو

 لاقف . .اهلثم ينبا لعجت ال مهّللا : تلاقف « اهب ٌبَعلّيو ٌرّوجت ةأرماب مو . يڏتلا يف عجر مث

 « ينزت : : اهل نولوقي مهنإف ةأرملا امأو « رفاك هنإف ٌبكارلا امأ :لاقف . اهّلثم ينلعجا مهلا

 . هللا يبسح :لوقتو « قرست :نولوقيو . هللا يبسح :لوقتو

 ۰ .[؟5 175020037547 ‹ ۱۲۰۹ : ثیدحلا رظنا]

 دح نمحرلا دبع نع دانّرلا وبأ انتدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انتَ 57

 ةئكرب ثفيطُي كلك امت : ل نينا لاق : 0 8

 .«هب اهل َرْفْعَف < هْنَقسف اهقوَم تعرف « َليئارسإ ينب اياغب نم عيب هتأر ذإ شطعلا هلق داك

 ARA : ثيدحلا رظنا]

۳Aل لل ا ل و  

 مه ل ہم ارس



٦ ۰ A1 *ءايينألا ثيداحأ باتك  

 وذه ٍلثم نع ىهن الإ يبنلا ثعمس ؟مكؤاَملُع نيأ « ةنيدملا َلهأ اي :لاقف  ٌميسَرَح دي
 .«مهؤاسن هذه دخلا َنيح َليئارسإ ونب ثل امنإ : لوقيو

 .[9914 « 5917 « ۳٤۸۸ : يف هفارطأ 7 454 ثيدحلا]

 َةملَس يبأ نع هيبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح- 484

 ممألا نم مكلبق ىضم اميف ناك دق هنإ» :لاق الب يبنلا ٍنع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .(باطخلا نب ُرمع هنإف مهنم هذه يتّمأ يف ناك نإ هنإو « نوثّدحم

 .[75749 : يف هفرط_ 459 ثیدحلا]

 نع ةداتق نع ًةبعش نع ٌيدع يبأ نب دمحم انئّدح راشب نب دمحم انثذدح 2 ۰

 ينب يف ناک» : لاق يب عربنلا نع هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نع ئجانلا يتيّدصلا يبأ

 نم له : هل لاقف ُهلأسف بهار ىتأف « ُلأسَي جرح مث « ًاناسنإ َنیعستو ًةعست لتق ٌلُجر لیئارسإ
 ًءانف ٌثوملا ةكردأف « اذكو اذك ِتئا :ٌلجر هل لاقف « لاسي لعجف .هلتقف « ال :لاق ؟ةبوت

 نأ هذه ىلإ هللا ىحوأف « باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف ثَمصتخاف « اهّوحن هردصب

 َبرقأ هذه ىلإ جوف « امهنيب ام اوسيق :لاقو « يدَعابَت نأ هذه ىلإ هللا ىحوأو « يّرقَ
 ١ ا

 ةَملَس ي نع حزعألا نع دانزلاوبا ا نايعب اننذج هلا يعرب ئساندحج ۳۷۱

 سانلا ىلع َلبقأ مث * حبصلا ةالص ي4 هللا لوسر ىلص» :لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع

 انقلخ امنإ ءاذهل قلخن مل انإ :تلاقف ءاهترضف اهبكر ذإ ةرقب ٌقوسَي ٌلجر اني :لاقف

 .ٌرمعو ركب وبأو انآ اذهب ْنِموأ ينإف : لاقف ؟مّلكَت ةرقب « هللا احبس : ثسمانلا لاقف . ثرحلل

 اهذّقنتسا هنأك ىتح بلطف « ةاشب اهنم َبهذف ُب ُبئَّذلا ادَع ذإ همنغ يف ٌلجر امنيبو . ہتام امو

 ؟يريغ اهل يعار ال موي « ممّا موي اهل نمف « يتم اهتذقنتسا اذه :ُبئذلا هل لاقف « هنم

 .«ًمئامه امو .ٌرمعو ركب وبأو انأ اذهب ٌنموأ ينإف :لاق ؟ملكتي ٌبتذ « هللا احبس : سانلا لاقف

 .[77 5975 :ثيدحلا رظنا] . هلثمب هيَ يبنلا

 ةريره يبأ نع مامه نع ٍرمْعَم نع قازرلا دبع انربخأ ٍرصّن نب قاحسإ انثّدح_ ۲
 يذلا لجرلا دجَوف « هل ًاراقَع لجر نم لجر ىرتشا» : ل ئيبنلا لاق کھ

 امنإ « يتم كبهذ ذخ :ٌَراقَعلا ىرتش ثا يذلا هل لاقف « بهذ اهيف ةَدَج هراقع يف ٌراقَعلا ىرتش



 م١5 ءايبتألا تدا ناتكد»

 َضرألا َكّدعب امنإ : ُضرألا هل يذلا لاقو .بهذلا كنم ْمَتْبَأ لو ضرألا كنم ُتيرتش

 « ٌمالغ يل : E لاق دلو امكلأ هيلإ امكاحت يذلا لاقف « لجر ىلإ امكاحّتف ءاهيف امو

 .«اقّدصتو « هنم امهسفنأ ىلع اوقفنأو « ةيراجلا ماعلا اوحكتأ : لاق :ةيراجيل خالا لاقو

VYنعو . .ردكنملا نب دمحم نع كلام ينث 30 : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح-  

 لاسي ةعمس هنأ هيبآ نع ٍصاَقَو يبأ نب ٍدعس نب رماع نع هللا ٍديبُع نب رمع ىلوم رضنلا يبأ

 لاق» :ةماسأ لاقف ؟نوعاطلا يف ةي هللا لوسر نم ٌتعمس اذام : فيز ني ھاسا

 - مكلبق ناك نم ىلع وأ - ليئارسإ ينب نم ةفئاط ىلع لسرأ ٌسجر نوعاطلا : ي هللا لوسر

 لاق «هنم ًارارف اوجّرخت الف اهب متنأو ا عقو اذإو « هيلع اومّدقت الف ضرأب هب متعمس اذإف
 .[191/4 :يف هفرط-۷۳٤۳ ثيدحلا] . «هنم ًارارف الإ مكجٍرْخُُي ال" : رضنلا وبأ

 نع ةديرُب نب هللا دبع انئَّدح تارفلا يبأ نب , ذواد انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح- 5/5

 نع كي , هللا لوسر ٌتلأس» : تلاق اب ئئنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئ ةئاع نع رّمْعَي نب ىبحي

 نيل + نيتمؤملل ةَمحر ةلعج هللا ناو ٠ ءاشي نم ىلع هللا ةفعبت تاذع هنآ ينزيعاف + نؤعاظلا

 الإ هل هللا بتك ام الإ ُهبيِصُي ال هنأ ملعي ًابسّتحم ًارباص هدلب يف ُثكمَيف نوعاطلا عقَي دحأ نم

 .[35314 « 21/84 : يف هافرط_ 41/4 ثيدحلا] . ؟ديهش رجأ لثم هل ناك

Voهللا يضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا ٍنع ثيل انّندح ٍديعس نب ٌيَم انثڌح۔  
 اهيف ہلکی نَمو :اولاقف « تقرّس يتلا ا ةأرملا ناش مهّمهأ ًاشيرق َّنَأ١ اهنع

 eS ٍلوسر بح ديز نب ةماسأ الإ هيلع ءىرتجي نّمو :اولاقف ؟ هللا لوسر
 امنإ :لاق مث بطتخاف ماق مث ؟هللا دودُح نم ٌدح يف ٌمَفْسَنَأ : ةي هللا لوسر لاقف « ةماسأ
 اوماقأ تفيعضلا هيف ٌقرس اذإو « وكرت ثفيرشلا هيف قس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نيذلا َلهأ

 .[7544 :ثيدحلا رظنا] . «اهّدي ٌتعطقل تقرّس دمحم تنب ةمطاف َنأ ول هللا خي ياو . ّدحلا هيلع

 هريس نق لا لا تع لاق ةرَسيَم نب ِكلملا دبع انتدح ةبعش انثدح ُمدآ انئّدح- ۳471

 أرقي لك يبنلا ثعمسو ًةيآ أرق اجر ٌتعمس» : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا ٍنع َيلالهلا

 « نسم امكالك : لاقو ةيهاركلا ههجو يف ُتفرَعف « ُةتربخأف كي يبنلل هب تجف « اهقالخ
 514٠١[. :ثيدحلا رظنا] .«اوكلهف اوفلتخا مكلبق ناک نَم نإف < اوفلتخت الو

 :هللا دبع لاق قيقش ينئثَّدح :لاق شمعألا انّثَّدح يبأ انّثَّدح صفح نب ْرِمُع انثّدح_- ۷

 نع َمّدلا حَسمَي وهو « هؤَمدأف موق ةّيرض ءايبنألا ّنم ابين يكحتي ل ةربنلا ىلإ ُرظنأ ينأك»
 .[19379 :يف هفرط_؟41ا/ثيدحلا] . «نوملعَي ال مهنإف يموقل رفغا هللا :لوقيو ههجو



"٠ AYءايبنألا ثيداحأ باتك  

EVAٍديعس يبأ نع رفاغلا دبع نب ةبقُع نع ةداتق نع َةناوَع وبأ انثّدح ٍديلَولا وبأ انثّدح-  

 1 | : رفح امل هينبل لاقف « ؟لام فا سَر مكلبق ناک اجر نإ : الب ئبنلا نع هنع ُهللا يضر

 ' « ينوقرحأف تُم اذإف « طق ًاريخ لَمعأ مل ينإف : لاق .بأ ريخ : اولاق ؟مكل ٹنک ٍبأ
 "لا ؟ كلمت اه لاقف لجو رع هللا ةَعمجف . اولعفف . صاع موي يف ينوُدَذ مث ينوقڪسا

 نب ةبقع كتعمس' : لاق ةداتق نع 0 ا ف ذا لاقو خرب ُهاّقلتف . كتفاخَم

 1٤۸١ « ۷٥١۸[. : يف هافرط ۳٤۷۸ ثيدحلا] . ل ئبنلا نع ّيرْذُخلا ٍديعس نأ تحمس رفاغلا دبع

(na 

 : لاق شارح نب يعبر نع ٍريمع نب كلملا دبع نع ةناوع وبأ انثّدح دّدسم انثدح- ۹

 E E لوقي هتعمس : لاق ؟ل يبنلا ّنم تعمس ام انثدحت الأ : ةفيذحل ةبقَع لاق

 ىتح « ًاران اوُروأ مث « ًاريثك ًابطح يل اوعمجاف تُم اذإ : ُهلهأ ىصوأ ةايحلا ّنم سيأ امل ثوملا

 أ - راح موي يف ميلا يف ينوُرذف اهونكطاف اهوذخف يمظع ىلإ تّصلخو يمحل ثلكأ اذإ

 .لوقي هتعمس انأو : ةبقع لاق .«هل َرفغف « َكَتيْسَح : لاق ؟تلعف مل :لاقف هللا ُهَعَمِجف- حار

 18401 :ثيدحلا رظنا] .«حار موي يف» :لاقو ِلملا بع انئَّدح ةناوَعوبأ انئّدح ىسوم انئّدح

 نع باهش نبا نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انَثَّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح - ٣
 « سانلا ْنيِادُي لجرلا ناك : لاق اي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٍديِبع

 هللا يقلف : لاق .انع رَواجتَي نأ هللا لعل « هنع زّواجتف ًارِسعُم تيت اذإ :ٌهاتفل لوقي ناكف

 ۲٠۷۸[. : ثيدحلا رظنا] . (هنع ٌرَواجَتف

 نب ِديَمُح نع ٌيرهُّزلا نع ٌدِمْعَم انربخأ ٌماشه انئّدح ٍدمحم ُنِب هللا دبع ينثّدح- ١
 « هسفن ىلع ُفِرسُي ٌلجر ناك» :لاق ةي ٌيِبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع
 « حيرلا يف ينوُزذ مث « يوا ملأ « ينوقرحأف ثُم انآ اذإ : هينبل لاق توملا ةَرضح اًملف

 َضرألا هللا َرمأف < « كلذ هب لعف تاماّملف . ًادحأ ُهَبَّدَع ام ًاباذع يّبذعيل ىلع ها َرَدق نئل هللاوف

 :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح اه: لاقف « مئاق وه اذإف « ْتلعَفف «هنم ِكيف ام يهّمجا : لاقف
 .[9/601 :يف هفرط_”١448 ثيدحلا] .«بر اي كتفاخم» :هثيغ لاقو «هل رفغف . كتيشخ بر

TAYنع عفان نع َءامسأ نب ةيريوُج انّنّدح ًءامسأ نب ٍدمحم نب وللا دبع ينئّدح -  

 TT لاق را ۾ هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 نم لكأت اهتكرت يه الو اهتّسَبح ذإ اهثّقس الو اهتّمَعطأ يه ال يقاس



 A٨۳ ا ا ا باق

 ر كا لا مالك نم نسال As 2ک ما لاق : لاق ا

 ۳٤۸٤ + 117١[. : يف هافرط_ 4487 ثيدحلا] ۰ ؟تئش ام لعفاف

 نع ْتّدحُي شارح َّنب يعبر ٌُتعمس : لاق روصنم نع ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انئّدح_ 6

 عتصاف يخست مل اذإ :ةَرَْنلا مالك نم ُنمانلا كردأ امم َّنإ» : ةا ئبنلا لاق دوعسم يبأ

 ۳٤۸۳[. :ثيدحلا رظنا] . «تئش ام

 ا هب فيش ءالیلا نم ةرازإ ذك ا و ا ا ا نأ

 . يرهرلا نع دلاخ نب نمحرلا دبع هعّبات .«ةمايقلا موي ىلإ ضرألا يف لَّجلَجُي

 . ٥۷۹۰[ : يف هفرط_ 485 ثيدحلا]

“EAنع هيبأ نع سوؤواط نبا ينئّدح :لاق ٌبيِهُو انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح_  

 e ةمايقلا موي نوقباسلا تورلا نحنا :

 ayy یاش رع

 . «هدسجو هّسأر لسي موي مايأ ةعبس لک يف ملسم لك یلع» ۷

 . [۸۹۸ 2 ۸٩۹۷ : ثيدحلا رظنا]

 مقا : : لاق بيسملا نب ديعس ٌتعمس َةّرم نب ورمع انثّدح ٌةبعش اننَدح ٌمدآ انثدح_ م4

 ىرأ تنك ام : لاقف عش نم بك جرخخأف انّيطخف اهّمدق ةمذق رج ةنيدملا َنايفس يبأ دي رواق

 ةعبات . (رعّشلا يف لاصولا ينعي ب .َروُزلا هامس لي يبنلا َّنِإو « دوهيلا ريغ اذه لعفي ًادحأ نأ

 .[؟1454 :ثيدحلا رظنا] ٠ . ٌةبعش نعڙدنغ



Aبقانملا باتك- 5 ٠٤ 

 ص

 ا ا

 بقانملا باتك- ١"

G 00 3 لا برس سس سس ھر سس هس  

 ن اهمال لیا قو (وُعُس تلعب یناو رکد نم کف اإ شالا اب » :يلاعت هتلا لوق باب - ١
 ہک نإ مارو وي ولا ىلا هَل اوفو » :هلوقو [۱۳ :تارُجحلا] 4 مکا ہا دنع مرک آ

 ةيلهاجلا ىَّوعَد نع ىهني امو ١[ :ءاسنلا] ابق مكين
 . كلذ نود لئابقلاو « ديعبلا ٌبسنلا :ُبوعشلا

 :ريجج نب ٍديعس نع نيصح يبأ نع ركب وبأ انثدح ٌحيلهاكلا ديزي نب دلاخ انثّدح .-8

 لئابقلا :ٌبوعشلا :لاق # ًاَوفَراَعتِل َلياَبَمو وعش تلعجو # امهنع هللا يضر سابع نبا نع»
 .«ٌنوطبلا :ٌلئابقلاو . ماظعلا

 نب دیعس ىنثّدح :لاق هللا ٍديَبَع نع ٍديعس نب ىيحي انئّدح راشب نب دمحم انثّدح ۰
 ؟نسانلا مركأ نم هلا لوسر ايه: ليف لاق هنغ للا نظر ةريره نبأ نعادبأ نخ ليعس:ىل
 . «هللا عيبن فسويف :لاق . كلأسن اذه نع َسيِل :اولاق . مهاقتأ :لاق

 ثيدحلا رظنا] : 707 ۳۳۷٤١ . ٣۸۳ ٣[.

 ينتثدح :لاق لئاو نب ُبيلُك انثدح دحاولا دبع انثدح صفح نب ُسيق انثدح - 0١
 : تلاق ؟َرَّضُم نم ناكأ ةي ىبنلا تيأرأ :اهل ُثلق» : لاق ةملَس ىبأ ةئبا ٌبنيز كي عيبنلا ُةبيبَر

 4Y] : يف هفرط-۳۹۱ ثيدحلا] . «ةنانك نب رضنلا ينب نم ؟َرَّضُم نم الإ ناك نممف

 اهّنظأو - ةا عوبنلا ةبيبَر يئَثَّدح ٌبيلك انثَّدح حاولا دبع انثّدح ىسوم انثّدح .-5

 :اهل ٌتلقو .تفّرملاو ٍرّيقملاو متنحلاو ءاَبَّدلا نع ءب هللا لوسر یهت» :تلاق  َبنيز
 دلو نم ناك ؟رِضُم نم الإ ناك نّممف :تلاق ؟ناك َرْضُم نم « ناك نّمم ةي ئئبنلا ٠ ينيربخأ

 749١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةنانك نب ٍرْضّنلا

 - 0 - و ع نا 8 5 3 2

 ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع ةرامغ نع ٌديِرَج انربخأ ميهاربإ ْنب ٌقاحسإ ينثّدح 4



 ١ بقانملا باتك- ۸10٥

 مهّزايخ ةيلهاجلا يف مهٌرايخ .: َنداعَم سانلا نودجت» :لاق لك هللا لوسر نع هنع هللا يضر

 . «ةيهارك هل مهّدشأ نأشلا اذه يف سانلا ريخ نودجتو « اوهقق اذإ مالسإلا يف

 ToAR]. > “ع5 : يف هافرط - ٣٤۹۳ ثيدحلا]

 ءالؤه يتأيو « ِهَجوب ءالؤه ينأي يذلا :نيهجّولا اذ سانلا رش َنودجتو» _ مع

 .[۷۱۷۹ « 1۰0۸ : يف هافرط- 5494 ثیدحلا] (هجوب

e ۳440ًةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع  

 ‹ مهيلسمل عبت ڌ مهملسُم : ٍنأشلا اذه يف ٍشيِرُفل عب سانلا» : لاق اب عيبنلا َّنأ هنع هللا يضر

 ا
 نودجت « اوهقف اذإ مالسإلا يف مهرايخ ةيلهاجلا يف مهٌرايخ :ُنداعم سانلاو» "495

 .[897 : ثيدحلا رظنا] ٠ ايد ا ا و

 سابع نبا نع سوواط نع ِكلملا دبع ينئّدح ةبعش نع يحي انئّدح دسم انثّدح _ معو

 نإ :لاقف « ٍدمحم ىبرق : ريب نب ٌديعس لاقف : لاق € رمل يف دوما الإ امهنع هللا يضر
 ينيب ةبارق اولصت نأ الإ ‹ هيف هيلع تلزنف « ةبارق هيف هلو الإ شيرق نم ٌنطب نكي مل ةا يبنلا

 .[481 :يف هفرط-_4917 ثيدحلا] ۰ «مكنيبو

 غل ووعسم يبأ نع سيق نع ليعامسإ نع ُنايفس انئّدحوللا دبع نب عولع انئّدح _ ۳44۹۸

 َنيِداَدفلا يف بولقلا ٌظاِغو ٌءامَجلاو « قرشملا وحن نَعفلا تَءاج انّماه نم : لاق لك يبنلا هب

 .[*07 :ثيدحلا رظنا] . ؟رّضَمو ةعيبر يف رقبلاو يلبإلا بانذأ لوصأ دنع ربولا لهأ

 نب ةملس وبأ ( ينربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح _ ۹
 اللاوو فلا لوقي ةي هللا لوسر تحمس : لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ ذأ نمحرلا ٍدبع

 لاق .«ةينامي ةمكحلاو نامي نامي منغلا لهآ يف ٌةنيكّسلاو 2 ٍربَولا لهآ نيداذفلا يف

 : ةمأشملاو « ةبعكلا راسي نع ماشلاو « ةبعكلا نيمي نع اهنأل َنميلا ِتيّمُس : هللا دبع وبأ

 .[801 :ثيدحلا رظنا] ٠ .مأشألا :2 يالا تناجلاو + ىمرشلا ىرشتلا ذيلاو: + ةزسيملا

 شيَرُق بقانم باب - ۲

 معطُم نب ريبج نب دمحم ناک : لاق ئ هيلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح 0۰۰
 وړ و

 e E e يلا عر ةيواعم غلب هنأ دج

 :لاق مك ةلهأ ره امبرللا ىلع اقا ةاقف ٠ ةيواعم ٌبضغف 3 اط س تام نرگس هنأ



A1بقانملا باتک- ۱  

 نع ازالو هللا باتك يف تسيل َتيداحأ نوئّدحتي مكنم ًالاجر نأ ينغلب هنإف دعب

 تعيس ينإف « اهّلهأ ٌلِضَت يتلا جينامألاو مكايإف « مكُلاّهج كئلوأف « ةا هلا لوسر
 2 ههجو ىلع هللا هك الإ ّدحأ مهيداعُي ال « شيرق يف رمألا اذه لإ :لوقي هلع م هللا لوسر

 .[ يا م ا ا ام

 ل لاذ ىلا قامو

 .[ال15 ما ٠٠۰١۱ ثيدحلا]

 لا يا : لاقف َناّدع نب ٌنامكعو انأ تيم ا ریبج

 بلطملا ونبو مشاه ونب امنإ : ايب عيبنلا لاقف . ا فا مهر ردن ا

 7١1٠[. ١ :ثيدحلا رظنا] . «دحاو ءىش

 :لاق ريبرلا نب ؛ ةورُغ نع دمحم دوسألا وبأ ينئّدح : ثيللا لاقو -_ ۳

 e مهيلع ِءيش قرأ تناكو « َة ةشئاع ىلإ ةرهُز ينب نم سانأ عم ريبُرلا نب هللا دبع

 .[701/5 , ۳٠۰۵ : يف هافرط_607 ثيدحلا] . ی هللا لوسر

 يبأ انئّدح :ميهاربإ نب ٌبوقعي لاق .ح . دعس نع نايفس انئّدح ميعُت وبأ انئّدح -16 4 ٠
 لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ّجرعألا َرُمْرُه نب نمحرلا دبع ينثّدح :لاق هيبأ نع

 ىلوم مهل سيل « َيلاوَم ٌدافغو عّجشأو ٌملسأو ةنيهجو ٌراصنألاو شّيرق» : ة4 هللا لوسر هون ثم ةا کا عود هلع الا
 ل ٠٠٠٤ ثيدحلا] . ل

 امور ا هللا دبع ناك» : لارا

 يغبني يتلا نبا لاقف . تقّدصت وللا قزر نم اهءاج امم ًائيش كسمُت ال تناكو « اهب سانلا

 ٍلاجرب اهيلإ عفشتساف . تملك نإ ٌرْدَن يلع ؟يدَي ىلع ٌذَحْؤيأ :تلاقف « اهيّدَي ىلع َدَحْؤُي نأ

 ها يدل الارخأ نويرهألا ل لاق اف اع هللا لوو نارخأبو: نيف نق

E000 انأتسا اذإ  

 ا ف E تلعج ينأ ذو : تلاقف « نیعبر



 م بقانملا باتك- ۱

 ٍشيَرُق ناسلب ُنآرُقلا لر باب-"
 نأ ساو اهت نبا نع دعس اولا الدجال وع يوارردلا كيف اقاججم ۳۰٦

 ا ٍصاعلا نيدو س لآ نب هللا دبعو ِتباث نب ديز اعد نامثع نأ»

ESةثالثلا ا ل ا  : 

 0 لزن امنإف شيرق ٍناسلب ةوبتكاف نآرقلا نم نم ِءيش يف ِتباث نب ديزو متنأ مت |

 ٠ ٤۹۸۷[. 5984 :يف هافرط ۳٠۰۹ ثیدحلا] . «كلذ اولعفف

 ليعامسإ ىلإ ٍنميلا ٍةبسن باب ٤

 . ةعازخ نم ٍرماع نب ورمع نب ةثراح نب ىصفأ نب ٌملسأ مهنم
 : لاق هنع هللا يضر ةملس انئّدح ٍديِبُع يبأ نب د ديزي نع ىيحي اًنثّدح ُدّدسم انثدح "7

 َّنإَف « ليعامسإ ىنب ب اومرا : لاقف قوسلاب ٌدولضانتي ملسأ نم موق ىلع هللا وسر جر

 ؟مهل ام :لاقف . .مهيديأب اوكسمأف - ¿ نيقيرفلا دحأل نالف ينب عم انأو « ًايمار ناك مكابأ

 ا ا لاق ؟نالف ينب عم ٌتنأو يمرت فيكو : اولاق

 .[۳۳۷۳ « ۲۸۹۹ :ثيدحلا رظنا]

 ٥باب
 N N هيما نادي ومحل وأ انئّدح - ۳0۰۸

CLE a E 

 ٤٠٥ ٦٠[. : يف هفرط_008 ثيدحلا] ٠ «رانلا م ُهدَحَقَم أَبي

O SOS ۳0۰40  

 E ام و هللا ا رقم اف يريد ار

eامهنع هللا يضر سابع َنبا ٌتعمس : لاق ةرمَّج يبأ نع ٌداَمَح انئَّدح ٌدَّدسم انثّدح  

 نم َّيحلا اذه نإ هللا لوسر اي :اولاقف الب هللا لوسر ىلع سيقلا ٍدبع دفَو م َمِدق» : :لوقي

 ولف < ؛ مارح رهش لك يف الإ كيلإ صلحت اههلف < رض افك كيو انني تلاع نق« ةعينر



ATAبقانملا باتك 1١" ش  

 :ةعبرأ نع مكاهنأو ةعبرأب مكرمآ :ِلك لاق .انءارو نم هغلبتو ٠ كتع ةذخأت ماب اترا 01 0 ع - ا كو و . م 5

 َسْمُخ هللا ىلإ اوُدوُت نأو « ةاكزلا ِءاتيإو « ةالصلا ماقإو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هللاب ٍناميإلا

 .«تّقزملاو « ريقّتلاو « متنحلاو « ءابّدلا نع مكاهنأو . متْمِدَغ ام
 ثيدحلا رظنا] :  (ITAA (OTT CAV «ofمو5١[.

 نب هلا دبع َّنأ هللا دبع نب ملاس نع ٌيرهُّزلا نع ٌبيَعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثدح - ۱۱

 انهاه ةنتفلا نإ الأ : ربنملا ىلع وهو لوقي يللا لوسر تعمس» : لاق امهنع هللا يضر َرمع

 .[۳۲۷۹ ۰۳۱۰۲ :ثيدحلا رظنا] . «ناطيشلا ٌنرق لطي ٌثيح نم - قرشملا ىلإ ريشي -

 او ةنيهُجو ةنيّرُمو رافغو ملسأ ركذ باب 7

o۱۲ا بعقل عا ورم فلولا نب دعب داب ناس راع  

 ملسأو ة ةنيَرُمو ةنيهجو ٌراصنألاو ٌلشيَرق» : ايب ئبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
[o٠ E E . 

 ل بسلا لع لاق ل وسر نا ایا ل ذب أ فات لح

 . «هلوسرو هللا تّصع ُةَيَّصْعو « هللا اهمّلاس

o\ةريره يبأ نع ٍدمحم نع َبويأ نع ْييََقَنلا ٍباهّولا دبع انربخأ محم انثدح - ٤ 

 . «اهل هللا رفغ ٌرامَغو « هللا اهّملاس ملسأ» : لاق اي ئبنلا نع هنع هللا يضر

 ٌنايفس نع ّيدهَم نبا انثَّدح راسب نب دمحم ينثّدحو « نايفس انثّدح ّدح ةصيبق انئّدح 6

 متيأرأ : داي ئبنلا لاق» :ل اق هيبأ نع ةركب يبأ نب ِنمحرلا دبع نع ٍريَمُع نب ِكلملا دبع نع

 افق نب لا دبع ينب نمو سا ينو عمت ينب نم اري فو ملسأو رو بج ناك نا

 نمو ميمت ينب نم ريخ مه :لاقف .اورسخو اوباخ :ٌلجر لاقف ؟ةعصعّص نب ٍرماع ينب نمو
 . «ةعصعّص نب رماع ينب نمو َناَفْطَع نب هللا ٍدبع ينب نمو ٍدسأ ينب

 .[0"151 , ۳٣۱۹ : يف هافرط 70١6 ثيدحلا]

 : لاق بوقعَي يبأ نب ٍدمحم نع ٌةبعش انثّدح ٌرَدنُع انئّدح ٍراشب نب دمحم انئّدح - ۳۹۹

 َكعَياب امنإ : لل ئبنلل لاق سباح َنب َعرقألا نأ» هيبأ نع ةركب يبأ َنِب نمحرلا دبع تعمس
 لاق كش توقعي يبأ نبا « ةنيهجو هبسحأو - ةئيّرُمو رافغو ملسأ نم جيجحلا قارس



 ۸1۹ بقانملا باتك- ۱

 ٍرماع ينبو ميمت ينب نم ًاريخ ةنيهُجو ُهبسحأو ةنيّرُمو ٌرافِغو ٌملسأ ناك نإ تيأرأ : واكو ئيبنلا

 . ؟مهتم رخال مهنإ هديب يسفن يذلاو : لاق . . معن : :لاق ؟اورِسَتو اوباخ َنافَْطَعَو ٍدسأو

 01١6"7[. :ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر ةريره يبأ نع دمحم نع َبويأ نع دامَح نع برح نب ٌناميلس انئّدح- ۳

 یخ E وخايف : لاق وأ ةنيهجو َةنيَرُم نم ٌءيشو رافغو ملسأ» : لاق هنع

 . «َافَطَعو َنِزاوّهو ميمتو ٍدسأ نم- ةمايقلا موي : لاق وأ هللا دنع

 ٌناطحق ركذ باب

 نع ٍديز ِنب روث نع لالي نب ٌناميلس يئئّدح : لاق هللا بع نب زيزعلا دبع انثّدح- *هاا/

 ٌلجر َّجرخَي ىتح ٌةعاسلا موقت ال : لاق لكي نلا نع هنع هللا يضرةريره يبأ نع ِثّملا يب

 .[71117 : يف هفرط011/ ثيدحلا] ام الا قوست تاطحق دم

 ةيلهاجلا ىوَعَد نم ىهني ام باب -
 رانيد نب وُرمع ينربخأ :لاق جيرج ُنبا انربخأ ديزي نب ٌدلْحَم انربخأ دمحم انثدح- ۸

 نيرجاهملا نم ٌسان هعم باث دقو ةي ئبنلا عم انوزغ» :لوقي هنع هللا يضر ارباج عمس هنأ

 ًابضغ ُيراصنألا َبضغف « ًايراصنأ ّمّسكف ٌباََل لجر َنيرجاهملا ّنم ناكو « اورثك ىتح

 .نيرجاهملل اي : ٌيرجاهملا لاقو تام الل ان : ٌيراصنألا لاقو ¢ اوعادت ىتح يا

 ٍةعسكب ريخأف ؟مهنأش ام :لاق مث ؟ةيلهاجلا لهأ یوعد لاب ام : لاقف هك ئيبنلا جرخف

 يت “رب هللا دبع لاقو . ةثيبخ اهنإف اهوعد : الك ةيبنلا لاقف :لاق . ٌيراصنألا ٌيرجاهملا

 ُرمع لاقف .لذألا اهنم ِزعألا َنِجِرْخُيل ةنيدملا ىلإ انعّجر نئل ؟انيلع اوَعادَت دقأ :َلولَس نبا

 زل اك نأ نانا تيدا : الب عربنلا لاقف . هللا دبعل ؟ثيبخلا اذه هللا يبن اي لت الأ
 4V۷] 4۰0 : يف هافرط ۳١۱۸ ثيدحلا] : «(هباحصأ

 قورسم نع ةَرُم نب هللا دبع نع شمعألا نع ٌنايفس انّدَّدح دمحم نب ٌثباث انثّدح 4
 ا > 0 و اا 1 0 5 08

 نع ٍقورسم نع ميهاربإ نع ٍديَبَز نع َنايْفُّس نعو : ةي ئبنلا نع هنع هللا يضر هللا دبع نع
 ىوعَدب اعّدو َبويُجلا قو َدودُحلا برض نَم اتم سيل" :لاق يب يبنلا نع هللا دبع
 .[1598 ۱۲۹۷ « ۱۲۹۴۲ :ثيدحلا رظنا] . «ةيلهاجلا

 - و

 ةعازخ ةصق باب- 4

 نع نيصح يبأ نع ليئارسإ انربخأ مدآ نب ىيحي انّثَّدح ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثدح- ٠



 بقانملا باتك- 1 ما

 نب ةعّمق نب يحل نب وُرمع» :لاق ةي هللا لوسر نأ هن هنع هللا يضر ةريره يبا نع حلاص يبأ
 .«ةعازخ وبأ فدنخ

o1۱ل للا لاق ٌيِرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انئّدح-  

 وبّيسُي يتلا ةبئاسلاو E E اهُوَد عنمُي يتلا ة ةريحببلا)»

 .«ءيش اهيلع لمحي الف مهتهلال

 ةبصق رجب يعازخلا محل نب رماع َّنب ورمع ُتيأر» : الك ئبنلا لاق ةريره وبأ لاقو :لاق

 .[4737 : يف هفرط_١017 ثيدحلا] . «بئاوسلا َبِّيَس نَم لوأ ناكو < رانلا يف

 م تشر یک يبا او ق بان!

 ٌمَرمَر ةصق باب- ١

Yorُريصقلا ٍديعس نب ثُم ينئّدح ةبيتق نب ُمْلَس ةبيتق وبأ لاق ٌمَرْخأ نبا وه ٌديز انئّدح-  

 .ىلَب :انلق لاق ؟ّرذ زذ يبأ مالسإب مكدبخأ الا : سابع نبا انل لاق» : لاق ةرمج وبأ ينثّدح :لاق

 ُلقف « يبن هلأ مُر ةكمب جرخ دق الجر َّنأ البف « ٍرافِغ نم الجر تنك :رذ وبأ لاق :لاق

 :تلقف . عج مث هّيقلف َقلطناف .هربخب ينتئاو ةملك < « ٍلجرلا اذه ىلإ قِلَطنا : يخأل

 َنِم ينفشت مل :هل تلقف .رشلا نع ىهنيو « ريخلاب ُرُمأي اجر ُتيأر دقل هللاو :لاقف ؟كدنع ام

 , هنع لأسأ نأ ٌةَركأو « ةفرعأ ال تلعجف ةكم ىلإ ُثلبقأ مث ؛ ًاصعو ًابارج ثذخأف « ربخلا

 : لاق ؟بيرغ َلُجرلا اك : لاقف ٌمولع يب َّرمف :لاق . ٍدجسملا يف نوكأو َمّرمز ِءام نم ُبَرشأو

 :هقيخأ الو ءيش نع لاش ال ةعم ثقلطناف : لاق .لزنملا ىلإ ْقِلَطناَف :لاق .معن : تلق
 يب ّرمف : : لاق .ءيشب هنع ينثبخي ٌدحأ سيلو « ٌهنع لأسأل ٍدجسملا ىلإ تودع ٌتحبصأ اًملف

 : لاقف لاق « يعم قلطنا : لاق .ال تلق : لاق ؟دعب هلزنم فرعی ٍلُجرلل لان امأ :لاقف ولع

 . ٌلعفأ ينإف : لاق . كتربخأ يلع تمتك نإ : هل تلق : لاق ؟ةدلبلا هذه َكَمَدقأ امو « كرمأ ام

 عجرف <« هملكيل يآ ثتلمرأف ين هنأ معزي لجر انهاه جَرخ دق هنأ انَعَلب : هل تلق : لاق

 « هيلإ يهجَو اذه .ٌَتْدْشَر دق كنإ امأ :هل لاقف .هاقلا نأ ثدراف «ربخلا نم ينفشي ملو

 ٌحِلصُأ ينأك طئاحلا ىلإ ُثمق ٌكيلع ٌةفاخأ ًادحأ تير نإ ينإف « ُلْخْدَأ ثيح لدا « ينْعََتاف

 ٌتلققف < . للي يبنلا ىلع هعم ٌتلخّدو لخد ىتح « هعم ٌتيَّضَمو ىضمف .تنأ ضماو « يلعت

 اذه تكا « رد ابأ اي :يل لاقف .يناكم ٌُتملسأف « ُهَضَرَعَف « مالسإلا ىلع نضرعا :هل

 ٌنَحٌْرِصأل قحلاب كثعَب يذلاو :ثلقف .لبقأف انّروهظ كلب اذإف < كلب ىلإ عجراو « رمألا



 A۷۱ قالا اك د 5

 لإ ال نأ ٌدهشأ ينإ « شّيرق َرشعَم اي : لاقف هيف شيّرقو ٍدجسملا ىلإ َءاجف . مهِرّهظأ َنيب اهب
 ‹ اوماقف « ءىباصلا اذه ىلإ اوموق :اولاقف .هلوسرو ٌةدبع ًادمحم َّنأ دهشأو « هللا الإ

 الجر ٌنولتقت « مكلُيَو :لاقف مهيلع َلبقأ مث « ئلع ٌبكأف سابعلا ينكردأف « ّتومأل ُتبِرُضف
 تلقف ٌتعجَر َدغلا ٌتَحبصأ نأ اًملف . ينع اوعلقأف ؟رافغ ىلع مكؤممو مكدَجْمَمو « ٌراَفِغ نم
 « سمألاب عِيَص ام لثم يب عنصف « ءىباصلا اذه ىلإ اوموق :اولاقف .سمألاب تلق ام َلثم

 ٌرَذ يبأ مالسإ َلَّوأ اذه ناكف :لاق . سمألاب هتلاقم َّلثم لاقو يلع ٌبكأف ٌساَبعلا ينكَرذأو

 .[851"7 :يف هفرط ۳٠۲۲ ثيدحلا] . «هللا همحر

 برعلا لهجو ٌمْرِمَز ةصق باب- ١

 ةريره يبأ نع ٍدمحم نع َبوُيَأ نع ٌداّمح انئّدح برح نب ناميلُس انثّدح - ۳
 - ةنيّرُم وأ ةنيهج نم ء٤ يش :لاق وأ - ةنيهجو ةنيزُم نم ٤ يشو ٌرافِغو ملسأ» : لاق هنع هللا يضر

am f ° .*“سابع ٍنبا نع ِريبج ِنب ٍديعس نع رش يبأ نع ةناوَع وبأ انئّدح ِنامعتلا وبآ انثڌح-٤ 3 ر 0 ا  
 ةروس نم ةئمو نيثالثلا قوف ام أرقاف برعلا لهج ملعت نأ كرس اذإ» : لاق امهنع هللا يضر

 اداڪ امو اول دف  :هلوق ىلإ € ِرْلِع رْيمب الهقس مهدكوأ اولس َنِذَلَا ريَ دق 9 ماعنألا ن ے4 5 +  «س ر ور سس م ر ام اح
 . (٠ تره

 ةيلهاجلاو مالسإلا يف هئابآ ىلإ ٌبَسَتنا ٍنَم باب ۳

 ميركلا ٍنبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا َّنِإ» :يكي يبنلا نع ةريره وبأو رمع نبا لاقو
 دبع نبا انأ» : ي عيبنلا نع ٌءاربلا لاقو . «هللا ليلخ ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعَي نب ٌفُسوي

 1 ١ .«بلّطملا

 نب وُرمع انثّدح :لاق ناميلس شمعألا انئّدح يبأ انَثَدح صفح نب دمع انثّدح 0

 كبح رنو » :ْتَلَرَت امل» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ِريَبُج نب ٍديعس نع هرم
 نوطبل « َيِدَع يتب اي « رهف ينب اي : يدانُي لكي ئبنلا لعَج [؟5١ :ءارعشلا] : < تيرا
 ١94[. :ثيدحلا رظنا] . «شيّرق

 ريج نب ٍديعس نع ِتباث يبأ نب ٍبيِبَح نع نايفس انربخأ :ٌةصييق انل لاقو - ١57



AVYتقال بناتك  
a 

 لئابق مهوعدت ةا ئبنلا لعَج 4 يرفذلا كتريشع رنو % : تلر امل : لاق سابع نبا نع

 .[076 , ۱۳۹۲ :ثيدحلا رظنا] . «لئابق

ToY¥Yةريره يبأ نع جرعألا ِنع ِداَنّزلا وبأ انربخأ ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ اقدح 2  

 ٍدبع ينب اي . هللا نم مکَسفنأ اوڙتش ذا ١ فانم دبع ينب ايلا : لاق كي جيلا َّنأ هنع للا يضر
 َتنب ةمطاف اي « هللا ِاوسر ةمع ماعلا نب يلا م اي . هللا نم مكَسْفنأ اورتشا ٠ ٍبلّطملا

 . «امّتئش ام يلام نم ينالَّس ائيش وللا نم امكل كمآ ال « هللا نم امكَسْفنأ ايرتش ا د

 ۲۷٠۳[. :ثيدحلا رظنا]

 مهنم موقلا ىلومو < مهنم موقلا تخأ نبا باب - 1١

 ل ا ا ا م

 ل سس وتم معو

 «ةدفرأ ينب اي» :ةيب يبنلا لوقو , شّيحلا ةصق باب 5

e۹ةشئاعنع ةورع نع باهش نبا نع ِليَمُع نع ثيللا انئّدح ريكُب ْنِب ىبحي انثّدح ۔  

 لڳ ئبنلاو «نابرضو ِناَقَدث ىنم مايأ يف ٍناتيراج اهّدنعو اهيلع ٌلخد هنع للا يضر ړکب ابأ َّنأ

 ١ ركب ابأ اي امهغَد :لاقف ههجو نع لكي عيبنلا فّشكف < ركب وبأ امهرهتناف « هبوثب شعم

 .[19:05 9440969. 488 0 404 :ثيدحلا رظنا] ٠ نم مايأ مايألا كلتو . ديع مايأ اهنإف

 يف َنوبعلَي مهو ةشبحلا ىلإ ُرظنأ انأو ينرتسَي هيب ئيبنلا ٌثيأر» : ةشئاع تلاقو ٠"
 .«نمألا نم : ينعي « ةدفرأ ينب ًانمأ < مهعد : ةا ئبنلا لاقف ٌرمع مهّرَجَرف « دجسملا

 ثيدحلا رظنا] : 959 ١ ۰٩۹٥۲ ٩۹۸۷ »>¥°].

 ٌةيسُن بسن ال نأ ّبحأ نَم باب- 75

 هللا يضر ةشئاعنع ديبأ نع ماشه نع ةدبع اند ةبيش يبأ نب ُنامثع ينئّدح - مولا
 : ٌناّسح لاقف ؟يبسّتب فيك : لاق « نيكرشملا ءاجه يف ةي عوبنلا ُناَسَح َنذأتسا» : تلاق اهنع

 .«نيجعلا نم ٌةرعشلا لست امك مهنم َكّنَلْسأل

 نع حفانُي ناك ُهنإف « هست ال : تلاقف ةشئاع دنع ناسح ٌبَسأ ت تبهذ) : لاق هيبأ نعو

 .[1160 « 4140 :يف هافرط_٠ ه١ ثيدحلا] . كو يبنلا



AVY -بقانملا باتك "١ 

 دهم نينو هنآ لور دمحم :ٌلجو نع هللا لوقو ي هللا لوسر ِءامسأ يف ًءاج ام باب - ١١
 م دع

  [۹ 2 e:فّصلا] 07 ل "[.

 ا ةشاحلا انأو ٠ زفكلا يب لا وحمي يذلا يحاملا ناو ٠ مخا ناو « دمحم ان

 .[4897 : يف هفرط_707 ثیدحلا] .«بقاعلا انأو < يمّدق ىلع ئرمانلا

 ةريره يبأ نع جرعألا نع ِدانَّزلا يبأ نع نايفس انثدح وللا دبع نب عيلع انثّدح 5 ۳

 شيرق منش ينع هللا ٌفِرصَي فيك َنوبَجعَت الأ» : ا هلل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 OG CET ًامّمَدُم د ومتشي ؟مهتْغلو

 كي نيِيِبَنلا متاخ باب ۸
 نب رباج نع َءانيم نب ٌديعس انئّدح َناَيَح نب ُميِلَس انثّدح ٍنانس نب دمحم انئّدح- ” 5

 اهلّمكأف اراد ىن ٍلجرك ءايبنألا لثَمو دم : ال عيبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر وللا دبع

 .«ةنبّللا عضوم الو : نولوقيو دوو اهنولځدي ٌسانلا لعجف هول عضو الإ ءاهتسحاو

 نع راد نب هللا دبع نع رفعج نب ليعامسإ اند تبع هب يقف انثّدح  ”ه

 يلبق نم ءايبنألا لثمو يلثم َّنإ» : لاق يك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حلاص يبأ

 هب نوفر ُسانلا لعجف « ةيَواز نم ةن عضوم الإ « ةلمجأو ُهََسحأف آتيب ىنب ٍلُجَر لمك

 و ةاخ انأو ؛ ةنبللا انأف : لاق ؟ةنبللا هذه تّعِضْو اله : نولوقيو هل نوبجعيو

 لكَ يبنلا ةافو باب

Torٍنب ةورُع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح َفُسوي ْنب هللا بع انئّدح -  

 .«نيتسو ِثالث نبا وهو يفوت ر هل ىبنلا َّنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريبُلا

 14417 : يف هفرط_0177 ثيدحلا] . هّلثِم ٍبّيسمل ا نب دیعس ينربخأو : باهش نبا لاقو

 زاك ّيبنلا ةينَك باب- ٠
 » :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٍليَمح نع ةبعش انئّدح رمع نب صفح انثدح- ۷ ن 1 ل كح ناطور يب .<- -



AVéتقادملا ناتكدتلا  

 مسا وكم لاقف ايب ئبنلا تفتلاف « مساقلا ابأ اي : لجر لاقف « ٍقوُسلا يف ةي خيبنلا

 ۲٠۲١۱[. ۰۲۱۲۰ :ثيدحلا رظنا] ٠ «يتيٽکب اونَتَحت الو

 هنع هللا يضر رباج نع ملاس نع ٍروصنَم نع ٌةبعش انربخأ ريثك نب دمحم انثدح نول

 731١4 . ١٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «يتيئكب اونّتكَت الو « يمساب اوّمستلا : لاق هيب يبنلا نع

 ُتعمس :لاق َنيريس نبا نع َبوُيأ نع ُنايفُس انئثَّدح هللا دبع نب مولع انئّدح 4

 . «يتيٽكب اونّتكَت الو « يمساب اوس : يب مساقلا وبأ لاق» : لوقيةريره ابأ

 لانا

 ١؟-باب

 نمحرلا دبع نب ٍديمُجلا نع ىسوم ُنِب لضفلا انربخأ ميهاربإ نب قاحسإ انثّدح م
 يعمس - ةد تحتم ام تلقا: لاقف الدف ادلج یر عبرأ نبا ا یی اا فيأرإ

 ثنا نإ هللا وسر ا :تلاقف هيلإ يب تبّمَذ يتلاخ َّنِإ . ةا هلل هللا لوسر ءاعّدب الإ - يرصبو

 ٠۹١[. :ثيدحلا رظنا] . الكي ىل اعدف : لاق . هل هللا عداف كاش خا

 ةّوُيْنلا متاخ باب ۲

 ٌتعمس :لاق نمحرلا ٍدبع نب ٍليَعُجلا نع متاح انَثَدح هللا ديبُع نب ٌدمحم انثدح- ۱

 يتخ َنبا نإ هللا لوسر اي : تلاقف ةا هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب ُثّبهذ» :لاق ديزي نب ّبئاسلا
 هرهظ َفلخ ُثمق مث « هئوضَو نم تبرشف أضّوتو « ةكربلاب يل اعدو « يسأر َحسمف « عقَو

 . «هيفتك نيب ةّوبنلا متاخ ىلإ ترظنف E هم أ( هام 20

 : ةزمَح نب ميهاربإ لاقو . هيتيَع نيب يذلا ِسَرَفلا لجح نم ةلجحلا :هللا ٍديَبَع نبا لاق

 ٠۱۹۰ ٠٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةلَجحلا ٌرِز لثم»

 0 فو

 تس ي ET ا

 . «كحضتي ئيلعو < يلعب هيبش ال « يبنلاب هْيِبش ث يبأب :لاقو هقتاع ىلع ُهلّمحف « نايبصلا

 707/6٠١[. :ىف هفرط_”5547 ثيدحلا]



 AVo بقاتملا ناكك د

 هنع هللا يضر ةفيحُج يبأ نع ليعامسإ انثّدح يهز انّثَدح سنوي نب ٌدمحأ انثدح- ۳
 .[704 5 : يف هفرط_!647 ثيدحلا] . (4 ا ا :لاق

 E E : لاق هنع هلا يضر ًةفيحُج اب

 ةرشع تمالثب 4 عينا انل رمو . طوش دق َضيبأ ناك :لاق . يل ٌةفص : : ةفيحج يبأل تلق

 ٠٤١"[. :ثيدحلا رظنا] . «اهّضبقَن نأ لبق ل غبنلا ضبقف : لاق .ًاصولق

 ةفيَحُج يبأ بهو نع قاحسإ يبأ نع ٌليئارسإ انتدح ِءاجَر نب هلا دبع انثّدح - ٥

 . «ةقفنعلا ىلفُسلا هتفش تحت نم ًاضايب تيأرو ٠ هيب ىبنلا تيأر» : لاق ٌيئاوُسلا

 َبحاص رب نب هللا دبع لأس» هنأ َنامثع نب ٌزيِرَح انئَّدح ٍدلاخ نب ٌماصع انئّدح -07
 . «ضيب ٌتارَعش هتقفنع يف ناك : لاق ؟ًاخيّش ناك يب عربنلا َتيأرأ : لاق ايب عوبنلا

 نب عير نع لاله يبأ نب ديعس نع ٍدلاخ نع تيل انئدح : لاق ركب نبأ | | انثّدح "61

 TT + نرللا رها ريصقلب الو ليوطلاب سيل

 ةنيدملابو « هيلع لري َنينس رشع ةكمب َتِيَلف « َنيعَترَأ نبا وهو هيلع لر , لجَر طبس الو

 TE ةعيبر لاق . ءاضيب ةرعش نورشع هتيحلو هسأر يف سيلو ضيفو « نينس َرشع

 ةا خا ليقف ٠ « تلأسف « ٌرمحأ وه اذإف هرعش نم

 يلا د

 نئابلا ليوطلاب سيل ا ا E 00 نر هيتس لا دنع هلا يضر 0

 ةع . طلاب الو ططقلا دعجلاب سيلو « مدآلاب سيلو قه قّهْمألا ضيبألاب الو « ريصقلاب الو

 يف سيلو هللا هافوّتف « نينس ٌرشع ةنيدملابو َنينس ٌرشع ةكمب ماقأف « ةنس َنيعبرأ سأر ىلع هللا

 ا ا لا ام و نورشع تلوار

 نب ٌميهاربإ انثّدح روصنم نب قاحسإ انئّدح هللا دبع وبأ ٍديعس نب ٌدمحأ انئّدح - ۹

 سانلا ّنسحأ ةي هللا لوسر ناك» :لوقي ءاربلا ثعمس :لاق ٌقاحسإ يبأ نع هيبأ نع فسوي

 .«ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل « ًاقلَخ هتسحأو « ًاهجو



"١ AV1بقانملا باتک  

o0؟هلكك عيبلا ب بضخ له : ًاسنأ تلأس» : : لاق ةداتق نع مامه انئّدح مع وبأ انثدح - ٠ 

 ٥۸٩٤ « ٥۸۹٩[. : يف هافرط ۳٣٣۰ ثيدحلا] ٠ «هيغدص يف ءيش ناك امنإ ؛ ال :لاق

 هللا يضر بزاع نب ِءارَبلا نع قاحسإ نبأ نع ةعش انف حب ردع قر صفح اكدت مهدها

 "قار « هينذأ ةمحش ملي وش A نيبكنملا نيب ام َديعَب اعوبرَم لكي ئيبنلا ناك : لاق امهنع

 . «هيبكنم ىلإ» : هيبأ نع قاحسإ يبأ نب فسوي لاقو . هدم نسا طق انشر ل ءارمح لح

 يف هافرط_”١55 ثيدحلا] : 584/8 ٠ 1040١[.

 ةجو ناكأ :ٌءارَبلا لعس» :لاق قاحسإ يبأ نع ريَهز انثّدح ميعُن وبأ انثّدح _ 5
 .«رمقلا لثم لب « ال : لاق ؟ِففيّسلا لثم ةي يبنلا

 O لوحاو نب حاج ندي هدف وبا وصنع نو علا انثّذح _ ۳

 ىلإ ةرجاهلاب ةا مثلا لوسر جرا :لاق ةفيَحُج ابأ ثعمس :لاق مكحلا نع ٌةبعش انثّدح

 هيف دارو : ةبعش لاق . ردع هيدي نيبو نيتعكَر رصعلاو ِنيتعكَر َرِهّظلا ىّلص مث ًاّضوتف ء ءاحطبلا
 هيدي نوذخأي اولعجف ٌُسانلا ماقو . ةأرملا اهتازو نمت ناك" لاق ةفيحجج يبأ هيبأ نع ٌنوَع

 جلّتلا نم ُدَربَأ يه اذإف ٠ يهجَو ىلع اهُتعضوف هديب ُثذخأف :لاق « مهَّموِجُو امهب ًنوحسميف

 .[54 ۳۳ مودل ۹۹ ۰ 4944 ۳۷۹ 1۸۷ :ثيدحلا رظنا] . «كسملا ّنم ةحئار ٌبيطأو

ootنب وللا ُديَبَع ينثّدح : لاق ٌيرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادْبَع انثّدح -  

 يف لوکی ام دوجأو « سانلا دوجأ ةي غيبنلا ناكا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع وللا دبع

 ةسراديف ناضمر نم ٍةليل لك يف ُهاَلَي مالسلا هيلع ٌليربج ناكو « ليربج ءالي َنيح ًناضمر

 . «ةلّسرملا حيّرلا نم ريخلاب ُدّوجأ ال هللا لوسرلف « ّنآرقلا

 ينربخ :لاق جيرج نبا انثَّدح قازرلا دبع انثَّدح ىسوم نب ىيحي انثذح _ 0

 قربت ةرورست الم ل هللا لوسر َّنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا
 ضعب لإ :- امهّمادقأ ىأرو - ةفاسأ و ديزل رجل ثلا لافاام معتم ملأ: لاق وعز ناسا

 ٦۷۷۱[. , 1۷۷۰ , ۳۷۳۱ : يف هفارطأ 700ه ثيدحلا] ٠ «ضعب نم مادقألا هذه

 نب ٍنمحرلا ٍدبع نع باهش نبا ٍنع ليَقُع نع ُثيللا انثّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح - اند
 نع َفلخت َنيح ٌتّدحُي كلام نب بعك ٌتعمساا : لاق بعك َنب للا َدبع َّنأ ٍبعك نب وللا دبع

 ال هللا لوسر ناكو « رورّسلا نم ُهَهَحَو قبب وهو ةا هللا لوسر ىلع ُتمَّلساَملف : لاق َكوبت 0

 اكل ا و ر ا هناك تع حو ا 8

 ثيدحلا رظنا] :  ۲۹0۰ › ۲۹٤۹ › ۲۹٤۸ › ۲۹٤۷ › ۲۷9۷ع ۳°۸۸][.



 ملالال بقانملا باتك- ١"

 ا ُبوقحعَي انَّدح ٍديعس نب ٌةبيَق انثّدح ۔ ۷
 TT لاق ي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع
 . (هنم تنك يذلا ٍنرقلا ّنم تنك ىتح

 ينربخأ :لاق باهش نبا نع سنوي نع ثيللا انئّدح ٍريکُب نب ىبحي انثّدح _ ۸
 ليي ناك كي للا لوسر نإ» امهنع هللا يضر سابع نبا ِنع َةبتُع نب هللا دبع نب وهلا دي

 ناكو « مهّسوؤر َنولِدسَي باتكلا لهأ ناكو < مهّسوؤر َنوقُرْفَي نوكرشملا ناكو « هّرعش
 لك هللا لوسر قرف مث « ءيشب هيف ْرَمْوي مل اميف باتكلا لهأ ةقفاوُم ٌبحي يب هللا لوسر

 .[091ا/ « 7945 : يف هافرط_ 058 ثيدحلا] . هّسأر

 نع قورسَم نع لئاو نبأ نع شمعألا نع اح يبأ چ ُنادْبَع انثذح _ "668

 : لوقي ناكو « ًاشحفتُم الو اشجاف لكي ئبنلا نكي ملا : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع

 ٠٠٠١١[. « 5079 , ۳۷۵۹ : يف هفارطأ 7559 ثيدحلا] ٠ «اقالخأ مكتسحأ مكرايخ نم لإ

 نع ريبزلا نب ب ةورع نع باهش نبا نع كلام انّربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح 0ل

 نكي مل ام امهر دحأ الإ نيومأ ن هک هلا نور راما ١ تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع
 تي هسفنل ةي هللا لوسر مقتنا امو « هنم سانلا َدعبأ ناك ًامثإ ناك نإف ٠ ًامثإ

 .[1841" « 51/832 7177 : يف هفارطأ 67٠ ثيدحلا] . «اهب هلل مقتنيف هللا ةمرخ

  ۳0٦۱لاق هنع هللا يضر سنأ نع ِتباث نع ٌدامح انَثَّدح برح نب ٌناميلس انئّدح :

 طق ًاَفْرَع وأ - طق اجبر توش الو + هلل عربنلا تفك نم نيلأ اجانيو الو اريرح كليم امف _

 :ثيدحلا رظنا] . یب یبنلا- فرع وأ حير نم َبيطأ 2114١ ۱۹۷۲ « ۱۹۷۳[.

 EE OEE زال نر ال اق ل اند كد فوجب
 . «اهرذخ يف ءارذَحلا ّنم ًءايح دشأ ب ئوبنلا ناك» : لاق هنع هللا يضر َيرْدُحلا ٍديعس ا

 .[1119 + 1۱۰۲ : يف هافرط- ۳١۹۲ ثيدحلا]

 ايش هر اذإ[و ٠ هلثم ةيعش اقدح: الاق ٌيدهَم ْنباو ییحی انثَّدح راش نب دمحم انثّدح
 .اههجو يف فرع

 ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع شمعألا نع ةبعش انربخأ دعَجبلا نب يلع ينثّدح مودع

 . (هكدت رت ّآلإو « هّلكأ ءاهتشا نإ « طق ًاماعط ايب بتلا باع ام» : لاق هنع هللا يضر

 .[0 404 : يف هفرط_1577 ثيدحلا]



AYAبقانملا باتك- ۱  

"o4نع جرعألا ٍنع ةعيبر نب رفعج نع َرَضُم نب ركب انّنَدح ٍليعس نب بيق انثدح -  

 ىَرَن ىتح هيدي َنيِب جرف جس اذإ ةا ئئبنلا ناک» :لاق ٌيدسألا ةنيَحب نب ِكلام نب هللا دبع

 . (هْيطبإ

 .[۸۰۷ ۳۹۰ :ثيدحلا رظنا] . (هيَطبإ ضایب» ركب انثّدح ريك نبا لاقو : لاق

 ًاسنأ نأ ةداتق نع ٌديعس انثّدح عيَرُز نب ديزي انتدح داّمح نب ىلعألا ٌدبع انثدح - ٥

 ءاقستسالا يف الإ هئاعُد نم ٍءيش يف هيَدَي ْمَقرَي ال ناك لكيلا لوسر َّنأ» مهئّدح هنع هللا يضر

 . (هيّدي عفرو ةي ئبنلا اعد» : ىسوم وبأ لاقو . «هْيَطِبِإ نضايب ىَرُي ىتح هيدي ْعَفرَي ناك ُهنإف
 1١١7١[. :ثيدحلا رظنا]

 :لاق ٍلَوْغِم نب كلام انثّدح قباس در دعم اج حاّبصلا نب ر نسحلا انثّدح 5

 ناك بق يف حطبألاب وهو لي مربنلا ىلإ عف : لاق هيبأ نع ٌركذ ةفيحُج يبأ نب ن نوع ٌثعمس

 عقوف ةَ هللا لوسر ٍءوضَو لضف جرخأف لحد مث « ةالصلاب ىدانف لالب جّرخف « ةرجاهلاب
 ىلإ ٌرظنأ ينأك < ةا هللا لوسر جرخو « ةّرتعلا جرخأف لخد مث 2 هنم َنوذخأي هيلع سانا

 ٌرامحلا هيدي َنيب ُرمَي « نيّتعكَر رصعلاو « نيّتعكَر رهظلا ىلص مث ةّرتعلا ٌركرف < هيقاس صیب
 ,[مممال TE «TT) »> ۰1°0 144 4906 7/5 1۸۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةأرملاو

 هتاف اور يضرم ا ور as م1
 . «هاصحأل ٌداعلا ُهَّدَع ول ًاثيدح ثّدحُب ناك ةي ئيبنلا نأ اهنع هللا يضر

 .[7 074 : يف هفرط_؟ 0717 ثيدحلا]

 نع ريبزلا نب , ةورع ينربخأ : لاق هنأ باهش نبا نع سنوي يئثّدح : ٌثيللا لاقو - 0۸

 نع ْثّدحُي يترجح بناج ىلإ َسلجف ءاج ِنالف وبأ َكبجعي الأ» :تلاق اهنأ ةشئاع

 ةتكردأ ولو « يتحبس يضقأ نأ لبق ماقف « حّبسأ تنكو « كلذ ىنعمسُي لكَ هللا لوسر

 .[7051/ :ثيدحلا رظنا] . «مكدؤّسك ٌثيدحلا درسي نكي مل یک ہللا لوسر لإ « هيلع ٌتدّدرل

 ةبلق ماني الو ةنيع مانت لي يبنلا ناك باب - 4
 . لكي يبنلا نع ٍرباج نع َءانيِم نب ٌديعس ٌةاور

 ِنب ٌةملَس يبأ نع ّيرْبقملا ٍديعس نع ِكلام نع ةملسم نب هللا دبع انثّدح 79 ۹

 ؟َناضمر يف ل هللا لوسر ةالص تناك فيك : اهنع هللا يضر ةشئاع لأس ُهنأ» نمحرلا دبع



 ۸۷4 تقاتملا ناتك تؤ

 الف ٍتاعكر عبرأ يَّلصُي : ةعكر ةرشع ىّدحإ ىلع هريغ الو ٌناضمر يف ديزي ناك ام : :تلاق

 .ًاثالث يلصُي مث « نهلوطو ّنهنسح نع لأست الف ًاعبرأ 0 « ّنهلوطو َنهِيِسُح نع ْلأست
 . «يبلق ماني الو يني مانت : لاق ؟َرِتوُت نأ لبق مانت هللا لوسر اي :ٌتلقف

 ثيدحلا رظنا] : ۱۱٤١۷ « ۲٠١٠۱۳[.

 رون يب أ نب وللا دبع نب كيرش نع َناميِلُس نع يخأ ينثّدح : لاق ليعامسإ انثّدح "6

 لبق رفت ثالث هءاج : ا ا
 وه : : مهطَسوأ لاقف ؟وه مه أ :مهلّوأ لاقف مارحلا ٍدجسملا يف مئان وهو - هيلإ ىَحوُي نأ

 یر اميف ىرخأ ليل اوؤاج ىتح مهری ملف ابا ناار مهرخآ لاقو . . مهّريخ

 « مهُبولق مانت الو مهُيعأ مانت ُءايبنألا كلذكو « هلق ُماَنَي الو هانيع ٌةمئان ةي ئبنلاو « لق
 . «ءامسلا ىلإ هب جَرع مث « ليربج ُهالوتف

 .[/0117/ 30431 « 0531١ « 4954 : يف هفارطأ ۳١۷۰ ثيدحلا]

 مالسإلا يف ةّوْبْنلا تامالع باب 5
 نب نارمع انثّدح» : لاق ءاجر ابأ تعمس ٍريَِز نب ُمْلَس انئّدح ٍديلَولا وبأ انثّدح - ۳0۷۱

 هديا O oy م اوناک مهأ ٍنيَصُع

 نم لج زا هةل  لصو كف ل یا سا ی كوس ئور اک لع

 ينتباص أ :لاق ؟انعم يلصت نأ َكعتمي ام ُنالف اي e اذلز مام لي لالا

 دقو هيدي َنيب بوكر يف ي هللا لوسر ينلَعجو « ىلص مث ٍديعّصل اب َمّميتَي نأ ٌةرمأف « ةبانجج

 : اهل انلقف « نيتَدازَم َنيِب اهيلجر ةلداس ةأرماب نحن اذإ ريس ن نحن امثيبف ٠ اديدش انطع اتتع

ETل ا انلقف . ءام ال هنإ :  Eانلقف . ..ةليلو موي: : 

 e 0 E ؛ نيد يللا لب ةف

 ك

 كاذ هللا ىدهف . 0 ورا متل ا كل ا غا ر

 YEATES «تيدحلا فا اوما و تملساف ةأرملا كلتب مرْصلا



 هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٍديعس نع ّيدع يب نبا انذح راتب نب دمحم انئّرح- "ه١"

 نيب نم ٌعبنَي ءاملا لعجف ءانإلا يف هدي ٌمضّوف ¢ ِءارْوُزلاِب وهو ءانإب دالك ةرنلا يأ : لاق هنع

 .«ةئمثالث ءاهز وأ « ةغمّلالث : لاق ؟متنك مك : سنأل تلق ٌةداتق لاق. موقلا ًاًضوتف « هعباصأ

 5١١0[. ۰۱۹۰ , 159 :ثيدحلا رظنا]

ovrنع ةحلط يبأ ِنب هللا ٍدبع ِنب ٌقاحسإ نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انئدح -  

 َسمّئلاَف « رصعلا ةالص ْتّناحو هللا لوسر ٌثيأر» :لات هنأ هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ

 رمأف ءانإلا كلذ يف ةدي ال للا لوسر َعضّوف ءوضّب الهلا لوسر ينأف ٠ هودجي ملف ءوضرلا
 نم اوؤضوت ىتح ُمانلا ًاضوتف « هعباصأ ٍتحت نم عني ءاملا تيآرف « هنم اوؤّضوتُي نأ َسانلا
 .[؟3ةهالا؟ . ۲۰۰ ۱۹۰١ 2159 :ثيدحلا رظنا] . «مهرخآ دنع

 انئّدح :لاق ّنسحلا ٌتعمس :لاق ٌمْزَح انئّدح ِكَرابُم نب نمحرلا دبع انثّدح - 14

  وباحصأ نم سان ةعمو هج راخم ضع يف كو عوبنلا جرح : لاق هنع ُهللا يضر ِكلام نب ُسنأ
 ءاجف موقلا نم لجر َقلطناف نوؤضوتي ءام اودج ملف ٌةالصلا ٍتترضحف « نوربست اوقلطناف

 0 حّدقلا ىلع عبرألا ةعباصأ ّدم مث . ًاضوتف ال بنا ةدخأف « ريسي ِءام نم حدب
 وأ َنيعبَّس اوناكو EE ًاضوتف « اوؤضَوَتف اوموق
 .[7 61/9 ۳۵۷۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۰۰ ۱۹۹ :ثيدحلا رظنا] . (هّوحن

 :لاق هنع هللا يضر نأ نع ٌديمُح انربخأ ديزي عمس ريم نب هللا دبع انئّدح - هاله

 لكي ئبنلا يتأف . موق يقبو « ًأضوتي ٍدجسملا َّنم رادلا َبيرق ناك نم ماقف  ةالصلا ٍتَرّضح١

 ةعباصأ مضف « ُهّفك هيف طيب نأ ٌبَضْخِلا َرْعَصف همك عضوف « ام هيف ةراجح نم بضخمب

 . گاجر نونامث :لاق ؟اوناك مك : تلق .اعيدج مهلك مقا ضف , بّضخملا يف اهتضوف
 YoVt]. مالا "هزل )°° الامل ١59 :ثيدحلا رظنا]

 ٍنب ملاس نع ٌنيصح انئّدح ملسم ْنب زيزعلا ٌدبع انثدح َليعامسإ نب ىسوم انثّدح- 57

 46 عيبنلاو ةيبيدحلا موي سانلا شِطَع١ :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ٍدْعِجلا يبأ
 أّموَتن ءام اندنع سيل :اولاق ؟مكل ام يل سوس

 ٍلاثمأك هعباصأ نيب روي ءاملا لعجف « ةوكّرلا يف يف هدي عضوف . . كيدي نيب ام الإ ُبرشن الو

 ةرشع َسمخ انك « انافكل ٍفلأ َةئم انك ول :لاق ؟متنك مك :ٌثلق . انأّضوتو انبرّشف 0
 oc EAL“ 1١55, Elo o] غ6! : يف هفارطأ 7207/5 ثيدحلا] . 1 ةعم



 A۸۱ بفاتعلا ناكك

 هنع هللا يضر ءارّبلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثّدح ليعامسإ نب كلام انثدح- ۷

 « ةرطق اهيف كرتن مل ىتح اهانخّرنف « ” ثب ةيبيدحلاو « هئم ةرشع عبرأ ةيبيدُحلا موي اًنك» :لاق

 مث « ٍديعب ريغ انْثكمف « رئبلا يف حمو ضَمْضمف ءامب اعدف « رعبلا ريش ىلع ةي ئبنلا سلجف
 .[4181 « 8160 : يف هافرط-۷۷١۳ ثيدحلا] .«انيتاكر  ْتَرَدَص وأ -ثّوّرو انيور ىتح انيّقتسا

 و
 ذا ملط يل نب كلا رهوب ناب ل كاما رح و يا يع

 66 هللا لوسر ٌتوص ٌتعمس القل: : ميل ٌمأل ةحلط وبأ لاق» :لوقي كلام نب سنأ عمس
 « ٍريعش نِم ًاصارقأ ثجرخأف . . معن : :تلاق ؟ءيش نم كَدنع لهف < عوجلا هيف فرعأ ًافيعض

 ينلسرأ مث هضعبب ينتثالو يدي تحت هند مث ۽ هضعبب رجلا ِتَّف اهل ارام تجرخأ مث

 ُتمقف « ُسانلا ةعمو دجسملا يف يي هللا لوسر ٌتْدجوف هب ُتبهذف : لاق ل هللا لوسر ىلإ

 . معن : E لاق . معن : :ُتلقف ؟ةحلط وبأ كلّسْزآ : كي هللا لوسر يل لاقف « مهيلع

 ةحلط ابأ ٌتئج ىتح مهيديأ نيب ٌتقلطناو قلطناف .اوموق :هعم نمل ل هللا لوسر لاقف

 اندنع َسيلو « سانلاب ةي هللا لوسر َءاج دق ميل أا :ةحلط وبأ لاقف « ةتربخأف

 لبقأف ٠ كك للا لوسر يقل ىتح ًةحلط وبأ قلطناف . ملعأ ةلوسرو هللا :تلاقف . مهُمِعطُن ام

 ثتأف ٠  ِكَدنع ام ميس مآ اي يمل : ل4 ملا لوسر لاقف « عم ةحلط وبأو اي هللا لوسر

 لاق مث « همم ةكُع ملم ما ْثَرَصَعو ‹ ٌتْفف هلي هللا لوسر هب َرَمأف < زبخلا كلذب

 مث اوعبش ىتح اولكأف « مهل َنِذأف « ِةرَشَعل نَا : لاق مث لوقي نأ هللا ًءاش ام هيف كي هللا لوسر

 نذئا : لاق مث . اوجرخ مث اوعبش ىتح اولكأف « مهل َنِذأف « ةرّشعل ندا :لاق مث « اوجرخ

 مهلك ٌُموقلا لكأف « ةرشعل نَا : لاق م . اوجرح مت اوعبش ىتح اولكأق ٠ « مهل َنْدَأَف « ةرشعل
 :Lé :ثيدحلا رظنا] . الجر َنونامث وأ دوعبس ٌموقلاو « اوعبش ىتح

 نع ٍروصنم نع ليئارسإ انئّدح ُيرِبْزلا دمحأ وبأ انثّدح ىتثملا نب دمحم ينثّدح- ۹
 حماتك « افيوخت اهنوُدُعَت متنأو « ةكرب ِتايآلا عن اتك : لاق هللا ٍدبع نع ةمقلَع نع ميهاربإ

 « ليلق ٌءام هيف ءانإب اوؤاجف « ءام نم ًةلَق اوبلطا : لاقف « ءاملا َلقف رفس يف لكك هللا لوسر

 َءاملا ُثيأر دقلف « هللا نم ٌةكربلاو « كّرابملا ٍروهَّطلا ىلع ىح : لاق مث ءانإلا يف هدي لخدأف

 . لكؤُي وهو ماعطلا حيبست عمست انك دقلو « كيلا لوسر عباصأ نيب نم ُعْبنَي

 هنع هللا يضر ٌرباج ينئّدح لاق ٌرماع ينثّدح :لاق ُءاَيركز انّنَّدح ٍمَحُن وبأ انئّدح- "6
 الإ يدنع سيلو « ًانيد هيلع َكَرَت يبأ َّنِإ : تلقف هلكت يبنلا ٌثبتأف « ٌنيَد هيلعو يفوت ُابأ َّنأ»



"١ 1 AAYبقانملا باتك-  

 e e . ءامرلا

 .«مهاطعأ ام لثم يقبو ‹ مهل يذلا مهافوأف

 YVAN] ا اتا ا Y1 T0 C1۷ :ثيدحلا رظنا]

 ُهثّدح هنأ نامثع وبأ انئّدح هيبأ نع ٌرمتعُم م انثَّدح ليعامسإ نب ىسوُم انثّدح 0١
 ده لا لاو ئارق اسا اونا شنا باحصأ هامه فا يضو ركب يب ڻي نحرلا دبع

 هذيل ةعبرأ ٌماعط ُةَدنع ناك نمو « ثلاثب ِثَهدَيلف نينثا ٌماعط دنع ناك نم :ةّرم رم لاق

 ركب وبأو « ةرشعب ٌعيبنلا ّقلطناو « ةثالثب ءاج ركب ابأ َّنِإو .لاق امك وأ . سداس وأ سماخب

 تيب نيبو انتيب نيب يمداخو يتأرما :لاق له يردأ الو « يمأو يبأو انآ وهف : لاق « ةثالث

 ىتح تلف عجَر مث « ءاشولا یلص یتح ثبل م : ‹ ةي ئبنلا دنع ىشعت عَن ركب ابأ َّنأو « ركب يبأ

 نع ٌكَسَبح ام ةتأرما هل تلاق . هللا ًءاش ام يللا نم ىضم ام دعب ءاجف كيلا لوسر یت

 مهيلع اوضّرع دق « َءيجت ىتح اوُبأ :تلاق ؟مهِتيّشعَوأ :لاق ؟  كفيض وأ  كفايضأ

 :لاقو .اولك :لاقو - ٌبسو ٌعّدجف - رتن اي :لاقف .ٌتأيتخاف ٌتبهذف :لاق .مهوبلعف

 اوعيش ىتح « اهنم اهنم دثكأ اهلفسأ نم ابر الإ ةمقَللا نم ذخأن انك ام هللا مياو : لاق .ًادبأ ةمَعطْأ ال

 يتب غا اي :هتأرمال لاقف .دثكأ وأ غيش اذإف ركب وبأ رظنف . لبق تناك امم ٌرثكأ تراصو

 :لاقو ركب وبأ اهنم لکاف . ٍرارم ِثالثب لبق امم ُرثكأ َنآلا يهل « ينيع ةّرقو ال : تلاق . سارف

 .هّدنع تَحِبصأف يلي يبنلا ىلإ اهلمَح مث « ةمقل اهنم لكأ مث - هتيمي ينعي -  ٌناظيشلا ناك امنإ

 هللا نسانأ أ مهنم لجر لك عم الجر شع انثا انقّرفف لجألا ىضمف « ٌدهع موق نيبو انتيب ناكو

 .«لاق امك وأ « نوعمجأ اهنم اولكأ : لاق « مهعم َتعَبُهنأ ريغ « ٍلجر لك عم مك ملعأ

 .[107 :ثيدحلا رظنا] . ةفارعلا نم «انفرعف» : لوقي ةُريغو

 SS ل ددسم انثدح_ انو

eاجا ناف فاشل بكم ر تكلم فا كوس اب  

 ف . ةجاجرلا لثوك َء ءامسلا َّنِإو :ٌسنأ لاق .اعّدو هدي َّدذمف

 ٌرطمُت رت ملف « انان انيتأ ىتح ءاملا نضوخن انجرخف « اهيلازَع ءامسلا ٍتَلسرأ مث < عمتجا

 ِتَمَّدِهَت « هللا لوسر اي :لاقف  ُهْدْيَغ وأ - ٌلجرلا كلذ ةيلإ ماقف .ىرخألا ةعمجلا ىلإ



 AAY بقانملا باتك-1

 عّدصتي باحسلا ىلإ ٌتوَظنف . انيلع الو انيلاوح لاق مث مّسبتف .ُهْسِبِحَي هللا عداف « ٌتويِبلا

 ۷ ۱۰۱1۱۰۱۰ 23014 1١1 ۹۳۳ ۰۹۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «ليلكإ ُهنأك ةنيدملا لوح

 للم 1٠١3501 (.

 همساو صفح وبأ انّثَّدح َناّسغ وبأ ريثك نب ىبحي انَثَّدح ىنثملا نب دمحم انثّدح ۳
 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع آعفان ٌتعمس : لاق « ءالعلا نب ورمع يبأ وخأ ءالعلا نب دمع
 حسمف ةاتأف « ٌعذجلا نحف « هيلإ لّوحت ربنملا ختا املف « عذج ىلإ ُبطخَي لي خيبنلا ناك»

 . اذهب عفان نع ءالعلا نب ُذاعُم انربخأ َرمع نب ُنامثع انربخأ :ديمحلا دبع لاقو .«هيلع هدي

 . 45 يبنلا نع َرمع ٍنبا نع عفان نع ِداَوَر ِنبا نع مصاع وبأ هاورو

 نب رباج نع يبا تعمس : لاق ّنميأ نب دحاولا ُدبع انثَدح ميعُت وبأ انثذح 2 ٤

 اما تلات « ٍةلخن وأ ةرجش ىلإ ةعمجلا موي ٌموقي ناك الب يبنلا َنأ» امهنع للا يضر هللا دبع
 .ًاربنم هل اولعجف . متئش نإ : لاق ؟ًربنم كل لعجن الأ هللا لوسر اي : - ُلجر وأ  راصنألا نم

 ةكضف كك يلا لون عش ّيبصلا َحايِص ةلخنلا تحاصف « aS وب ناكل

 .«اهدنع ركّذلا نم عمست تناك ام ىلع يكبت تناك :لاق . نكس يذلا ٌءوبصلا نينأ ني « هيلإ

 ثيدحلا رظنا] : ٤٤٩ 0 ٩۱۸ ۰ 5١96[.

 : لاق ٍديعس نب ىيحي نع لالب نب َناميَلُس نع ىخأ ىنثّدح :لاق ٌليعامسإ انثّرح 6
 ر ا يضررلل دبع نب راع ىبب هنأ كلام ري ىلا ی ليج نب فتح ردا

 , اهنم عذج ىلإ موقي َبطخ اذإ و خيبنلا ناكف ٠ « لخن نم عوذج ىلع ًافوقسُم م دجسملا ناك»

 ءاج ىتح « راشعلا توصك ًاتوّص عذجلا َكلذل انعمسف هيلع ناكف ينملا ُهل ٌعْنَص اًملف

 .["584 ٠ ۰۹۱۸ ۲۰۹۰۵ ١ 549 :ثيدحلا رظنا] . (ٌثتّتكسف « ‹ اهيلع هدي عضوف كي يبنلا

 ٍدلاخ نب ُرَشي انثدحو .ًةبعش نع يدع يبأ نبا انثّدح راش نب دمحم انڻدح -.5
 باطخلا َنب ٌرمعّنأ» : ةفيذح نع ُتَّدحُي ٍلئاو ابأ ٌتعمس َناميلس نع َةبعش نع دمحم انئّدح

 امك طفحأ انأ “ :ُةفيَذُح لاقف ؟ةنتفلا يف كي هلا لوسر لوق ظفحتي مكُيأ : لاق هنع هللا يضر

 هراجو هلامو هلهأ يف لجرلا ة ةنتف : لَو هللا لوسر لاق . ءيرجل ٌكنإ ‹ تاه :لاق .لاق
 : 0 5 و ٍِ

 يتلا نكلو « هذه تسيل :لاق . ركنملا نع يهنلاو ٍفورعملاب ُرمألاو ةقدصلاو ةالصلا اهُرُمكُت

 .ًاقلغم ًاباب اهنيبو كيب نإ « اهنم ٌكيلع َسأبال نينمؤملا ريمأ اي :لاق « رحبلا جومك ومت
 ّملع :انلق . قلغُي ال نأ ىرحأ كلذ :لاق « رسكي لب « ال :لاق ؟رسكُي وأ ُبابلا ُحتفُي :لاق



AAنقاتملا ناك  

 ةلأسن نأ انبهف . طيلاغألاب سيل ًاثيدح ةتثدح ب ةليللا دغ َنوُد َّنأ امك ؟معن :لاق ؟بابلا

 .[1448 « 140 ,ه70 :ثيدحلا رظنا] . ؟رمع : لاق ؟ٌبابلا ِنَم :لاقف ةلأسف ًاقورسُم انْرَمَأَو

 ةريره يبأ نع جرعألا ن دانزلا ونأ اح ت يعش د انريخأ ناميلا ثا انثدح _ ”همال/

 ىتحو « رَعّشلا ٌمهلاعن ًاموق اولِتاقُت ىتح ٌةعاسلا موقت ال» : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر

 . «ةقرطملا ناجملا ُمُهَهوُجو نأك ٍفونألا لذ هوجؤلا َرمُح نْيعألا راَغِص َكرتلا اولتاقث
 .[۲۹۲۸ « ۲۹۲۸ :ثيدحلا رظنا]

 سانلاو . هيف عقب ىتح رمألا اذهل ةيهارك مهّدشأ سانلا ريخ نم نودجتوا "هم

 .[" 4945 7497 : ثيدحلا رظنا] ٠ ا يف وهزابج ةباماجلا ين ا : ٌنداعَم

o۸4هلامو هلهأ ّلثم هل نوكي نأ نم هيلإ ٌبحأ يناري ْنأل ٌنامز مكدحأ ىلع ىلع سالو ». 

 نأ تعال يضر يزه يبا نم ماع نقار ودم رع قازرلا دع اناني حمر انئدع _ 0۹°

 سلف هوجولا َرمُح « مجاعألا نم ًنامركوازوح اولتاقت ىتح ةعاسلا ٌموقت ال» : : لاق لكي عيبنلا
 نع ةذيغ هعبات .«رَعَشلا مهلاعن « ةقّرطملا دالا مههوجو ّنأك نيعألا َراغص فونألا

 ,[م"هرلا/ ۲۹۲۹ ۰ ۲۹۲۸ :ثيدحلا رظنا] . قازرلا دبع

 : لاق ٌنميق ينربخأ :ٌليعامسإ لاق :لاق ٌنايفس انتدح هللا دبع نب ٌمولع انثذج _ ۱
 ينس يف ْنكأ مل َنينس َتالث هي هللا لوسر ُثبحص :لاقف هنع هللا يضر ةريره ابأ انيتأ»

 ةعاسلا يدي نيب : هديب اذكه لاقو - لوقي ةتعمس « ٌنهيف يتم ثيدحلا يعأ نأ ىلع صرحأ
 . «رزابلا ٌلهأ مهو :ةّرم ٌنايفس لاقو . زرابلا اذه وهو « رَعّشلا مهلاعنًاموق َنولتاقت

 ٣٣۹۹۰[. ۰۳۵۸۷ 0797937978 :ثيدحلا رظنا]

 انثّدح :لوقي ّنسحلا ُتعمس مزاح نب ُريِرَج انثّدح بر نب ُنامِيَلُس انثدح _ ۲
 َنولَعَتنَي ًاموق نولتاقث ةعاسلا يدي نيب :لوقي ةي هللا لوسر تعمس» :لاق بلغت نب ومع
 .[۲۹۲۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةقرطملا ٌناجملا ُمِهّهوجُو َّنأك ًاموق َنولتاقتو < رّعّشلا

o4هللا دبع نب ٌملاس ينربخأ : 0 ب مكحلا انثذح _  

 « ٌدوهيلا مكلتاقت : لوقي واي هللا لوس. تحمس : لاق امهنع للا يضر َرمع نب وهلا دبع نأ

 .«هّلتقاف يئارو يدوهي اذه « ُجلسم اي :ٌرجحلا لوقي ىتح « مهيلع َنوطَلسَتف

 .[۲۹۲۰ : ثيدحلا رظنا]



 A۸0 ش بقانملا باتك- 5

o44هللا يضر ٍديعس يبأ نع رباج نع ومع نع ُنايفس انّدح ٍديعس نب ةبيتق انئّدح -  
 ٌبحص نَم مكيف :لاقيف نو ناهز سانلا ىلع يتاي» : لاق اي يبنلا ج هلع

 ٌبحص نم مكيف له : مهل لاقيف « َنوزْعَي مث . مهيلع حتفيف ٠ معن : :نولوقيف ؟كَي لوسرلا

 ا يح ا يا حاكم

 رسال سرا لق ناس وب يدعم ةفيلش نب یی

 دقو « اهَرأ مل : ل يدع اي : ا اس هك

 ةبعكلاب فوطت ىتح ةريجلا ّنم م رت ةئيعّطلا يرل ةايح كب ٌتلاط نإف : لاق . اهنع تبن

a؟دالبلا اورّعّس دق َنيذلا ءىبط ُراَعْد َنيأف يسفن َنيبو ينيب اميف تلق -  - 

 مره وب کرک لاق ؟ٌرُمرُه نب ىرسك : تلق . سك روک يكمل ةايح كب ثلاط ْنِئَلو

 الف هنم هلبقي ٠ نَم بلطي ةضف وأ بهذ نم فك ء ءْلِم جرخُي لجرلا نيل ةايح كب تلاط نئلو

 ؛ هل مجرب نامجرت ةنيبو تیب سیلو اقل موي مكّدحأ هللا نقلل .هنم ُهلبقَي ًادحأ دج

 لضفأو الام َكطعأ ملأ :لوقيف . ىلب :لوقيف ؟كغلبُيف الوسر كيلإ ْثَعبأ ملأ :ّنل

 الإ وب الف وراسي نع زاظنيو ‹ منهج الإ ىرَي الف هنيمي نع ٌرظنَيف . ىلب :لوقيف كيل
 ةرمت قش ْذِجَي مل نمف « ةرمت قشب ولو رانا اونا :لوقي ةي ئبنلا ُتعمس : ٌّييِدَع لاق . منهج
 فاخت ال ةبعكلاب ّفوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا ٌتيأرف :ّىدع لاق .ِةبِّيط ةملكبف

 ئبنلا لاق ام نور ةايح مكب تلاط ْنئلو « ٌرُمِرُش نب ىرسك رونك حتتفا نميف ٌثنكو « هلا الإ
 . «هفک َءلم جرخُي : ال مساقلا وبأ

 نب لج انئّدح هاجم وبأ انّدح رشب نب ندعس انربخأ مصاع وبأ اننَدح هللا دبع ينئدح

 ١٤١۷[. ء۳١٤٠ :ثيدحلا رظنا] . دلك يا هدا ًايدع ٌتعمس َةَفيلَخ

 عع دق ينإو « نالا يضرك ىلإ فأل فاو لإ ٠ ا لاق

 . «اهيف اوسفانت ْنأ ٌفاخأ نكلو ءاوكِرشُت نأ يدعَب فاخأ ام هللاو ينإو «ضرألا حيتافم َنئازخ

 ۱١٤٤[. :ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر ةماسأ نع ةورُع نع ٌيرهُّزلا نع ةنييُع نبا انئّدح ٍميَحُن وبأ انثّدح _ ۷



"١ AA“بقانملا باتك-  

 قت َنسفلا ىَرَأ ينإ ؟ىَرَأ ام نورت له :لاقف ماطآلا نم مطأ ىلع نكي ئيبنلا فرش ثأ) :لاق

 .[7 4737 2 ۱۸۷۸ :ثيدحلا رظنا] . «رطَقلا عقاوَم مكتويب لالخ

 َبنيز نأ ٍر يزل نب ةورغ ينثّدح :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثدح-۸
 هك ينلا نأ» شح نب بنيز نع اهُلدحَنآيفس يبأ تب ةبيبَح مَن هنثَدح ةملس يأ با
 مدَر نم مويلا حيف : بّرتقا دق رش د نم بّرعلل ليو « هلل هللا الإ َهلإ ال :لوقي اعزف اهيلع لخد

 هللا لوسر اي تلقف :ٌُبنيز تلاقف . اهيلت يتلابو هعبصإب َقَّلحو . اذه لئم جوجأمو جوجأي
 .[45*7 :ثيدحلا رظنا] . «ثّبْحلا ٌرثك اذإ « معن : :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ

 لي خربنلا ظقيتسا» : تلاق ةملس َمأ َّنأ ثراحلا ُثنب دنه ينتثّدح ٌيرِهُّزلا نعو "4
 111701١6[. :ثيدحلا رظنا] . «نتفلا ّنم لزثأ اذامو « نئازخلا نم َلِزنَأ اذام هللا ناحبس : لاقف

 نع ٍنوشجاملا نب ةملس يبأ نب زيزعلا ُدبع انثّدح ميَعُن وبأ انثدح - 1۰

 : يل لاق» : لاق ةنع هللا يضر ّيرْذُخلا ٍديعس يبأ نع هيبأ نع ةعصعّص يبأ نب ِنمحرلا دبع
 : لوقي لإ يبنلا ُتعمس ينإف « اهتاعُر حلصأو اهخلصأف « اهدختَتو متغلا بحت َكارأ لإ

 َفعَس وأ - لابجلا َففَعَش اهب ٌعَبتي ب ملسملا لام ريخ هيف ٌمنغلا ٌنوكت ٌنامز سانلا ىلع يتأب

 .«نّتفلا ّنم هنيدب وفي « ٍرطَقلا عق ةاوَم يف لابجلا

alنع باهش نبا ٍنع ناسيك نب حلاص نع ٌميهاربإ انثّدح ٌيسيَوألا زيزعلا بع انثّدح  
 : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هلا يضر ةريره ابأ نأ نمحرلا ٍدبع نب ةملس يبأو بّيسملا ٍنبا

 ريخ اهيل ابار ا نم رح اهو قاقلاو ع نم بح اهي اعاد نت هركسا

 . «هب دعي ًاذاعم وأ أَجلَم دّجو ّنمو « ُهفرشَتسَت ت اهل َفَدَشَت نمو « يعاسلا نم

 VAY] )۹۸¥! : ىف هافرط ۳٣۰۱ ثيدحلا]

 ِثراحلا نب نمحرلا ٍدبع نب ركب وبأ ينثدح باهش نبا نعو- ۲

 نأ الإ < اذه ةريرُه يبأ ٍثيدح لثم ةيواعم نب ٍلفون نع دوسألا ٍنب عيطُم نب نمحرلا دبع

 .«هلامو هله رتو امنأكف هتاف نم ةالص ةالصلا نم : ليزي ركب ابآ
3 Gn 

 ٍدوعسم نبا نع بهو نب دي نع شمعألا نع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح- وا

 لاق مات امكن قا لوسا ءاولاق اهو رکن :ةومآو ةرثأ نوک :لاق ايب عربنلا نع

 ۷٠٠۲[. : يف هفرط_7707 ثيدحلا] .«مكل يذلا هللا نولأستو مكيلع يذلا حلا َنوُدَوَ

 انثّدح ميهاربإ نب ٌليعامسإ ٍرمعَم وبأ انثّدح ميحرلا ٍدبع نب دمحم انثّدح -4



 بقانملا باتك- ١"
 ا

 لاق : لك ثلا يضر وره يل نع عر يل نع حالا يآ نع يعش اح ةهاسأ

 م

 ةو ابأ تعمس حاّيتلا نبأ نع ةبعش اثربخأ دوأد وبأ انثّدح :دومحم لاق

 ثيدحلا] ٤  ۳٠۰يف هافرط : 3506 2 97١90/8[.

 هَّدج نع ومالا ٍديعس نب ىبحي نب ٌورمع انّثَّدح ئيكملا ٍدمحم نب ٌدمحأ انثّدح 6

 خلا دالا ت :لوقي ةريره ابأ ُتعمسف ةريره يبأو اورم عم ُثنك» :لاق

 تعش نإ :ةريره وبأ لاق ؟ةملغ : ناورَم لاقف . شيرق نم ٍةملغ يَدَي ىلع يتّمأ كال : لوقي

 .[750 ٤ :ثيدحلا رظنا] . نالف ينبو نالف ينب « مهّيّمسأ نأ

 نب ُرْسُب ينئَّدح :لاق رباج نبا ينثّدح :لاق ٌديلولا انئّدح ىسوم نب ىبحي انئّدح -5
 ناك» : لوقي ناميلا نب ةفيّدُح حمس هنأ ئ ٌئينالوخلا َسيردإ وبأ ينثّدح : لاق ٌيمرضحلا هللا ديبع

 :ٌتلقف . ينگ ردي نأ ةفاخم رشلا نع هلأسأ ٌتنكو « ريخلا نع ال هللا لوسر َنولأسي ُمانلا

 ؟رش نم ريخلا اذه دعب لهف « ريخلا اذهب هللا انءاجف « رشو ةيلهاج يف انك اّنِإ « هللا لوسر اي

 : لاق كن و تلق « نخد هيفو معن : لاف ؟ريخ نول ابن حوا تلق . .معن : :لاق

 ع معن : : لاق ؟- رش نم ريخلا كلذ دعب لهف : تلق . رنتو مهنم ُفرعَت « يذم ريغب وده موق

 : لاقف . انل مهفص هللا لوسر اي : تلق . اهيف ُهوُفَّذَق اهيلإ مهباجأ نم « مّنهج باوبأ ىلإ ٌةاعُد

 ةعامج مَرلت :لاق ؟كلذ ينكردأ نإ ين ينْرُمأت امف :ُتلق .انتنسلأب نوملكتيو ؛انتدلج نم مه

 قرفلا كلت لزتعاف :لاق ؟مامإ الو امج مهل نكي مل نإف :ُتلق .مهّمامإو نيملسملا

 . «كلذ ىلع تنأو ُثوملا َكَكِردُي ىتح ةرجش لصأب ضعت ْنأ ولو « اهلك

[VA TTY e 

r. ١5 [ثيدحلا رظنا: ازلا تلت "ديلا ياحمام لات هما يضر نيل ع ٠. 

  Eا : هلك هللا لوسر لاق : هلل

 ثيدحلا رظنا] .«ةدحاو امهاوعد ناتئف : 86 2 ٠31١5 ١517[.

 ةريره يبأ نع مامّه نع ُرمْعَم انربخأ ٍقاّزرلا دبع انّلَدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح ۹



AAAنقانملا تاک  

 تقم ا ا نوف ناتئف َلتَتَقَي ىتح ةعاسلا موقت ال» : لاق لَك ئبنلا نع هنع هلل ىضر

 « نيثالث نم ًابيرق َنوباذك َنولاجد تعبي ىتح ةعاسلا موقت الو .ةدحاو امهاوعد « ةميظع

 ۱۰۳١ ۰۱٤۱۲ ۳٣۰۸[. 2مم : ثيدحلا رظنا] . «شا ٌلوسر هنأ ُمُعَرَي مهّلك

 ني ةملشاو بأ ينربخأ :لاق ٌّيرهُّزلا نع ٌبيعش 5 انو ناميلا وبأ انثّدح - ۰

 وهو - هيب هللا لوسر دنع نحن امنيبا : : لاق هنع هلا يضر ّيردُخلا ٍديعس ابأ نأ نمحرلا دبع

 :لاقف .لدعا هللا لوسر اي : لاقف ميمت ينب نم ٌلجر وهو ةرصيّوُخلا وذ ُهاتأ ذإ - ًامسق مسقي

 :رمع لاقف .ليعأ ْنكأ مل نإ ترسخو تبخ دق « ليعأ مل اذإ لِدعي نمو كليو

 عم ةتالص مكّذحأ ُرقحَي ي ًاباحصأ هل نإف ةعّد : لاقف « هّقنَع برضأف هيف يل ْنَّذئا « هللا لوسر اي

 امك ٍنيدلا نم َنوقرمَي « مُهيقارَت زواجُب ال َنآرقلا نوري « مهمايص عم ةّمايصو < مم
 هيف دَجوي امف هفاصر ىلإ ري مث ٠ ءيش هيف جوي الف هلص ىلإ ر ظن : ةّيمرلا ّنم جهسلا ُقْوِمَي

 هيف دّجوي الف هذَدق ىلإ ُرَنُي مث < ءيش هيف جوي الف - ةحّذق وهو - هيض ىلإ ظنيت  ءيش

 لثم وأ « ةأرملا يذت لثم هيَدّضَع ىدحإ ٌةوسأ لر مهثيآ ٠ ّمّدلاو ترفلا قبس دق « ءيش

 اذه ٌُتعمس ينأ ٌدهشأف : ديعس وبأ لاق . الا شاق رف قيس ىلع ن وج و درد وعلا

 لُجَرلا َكلذب َرَمأف « هعم انأو مهلئاق بلاط يبأ َنب ىلع نأ دهشأو ءاي هللا لوسر نم ثيدحلا
 .[6544 :ثيدحلا رظنا] . (هّتَعَت يذلا ةي عوبنلا تعن ىلع هيلإ ترظن ىتح « هب يتأف سمتلاف

 َةلْفَغ نب ٍديَوُس نع َةمَتيَح نع شمعألا نع ٌنايفس انربخأ ٍريثك نب دمحم انثّدح ۱
 ّيلإ ٌبحأ ءامسلا ّنم َرخأ آلف كي هللا لوسر نع مكتئّدح اذإ : هنع هللا يضر يلع لاق» :لاق
 ال هللا لوسر تعمس . ةعْدَح برحلا ّنِإف مكتيبو ينيب اميف مكتثّدح اذإو « هيلع َبذكأ نأ نم

 ٍلوق ريخ نم َنولوقي « مالحألا ٌءاهْمُس « ٍنانسألا ا موق نامزلا رخآ يف يتأي :لوقي

 امنيأف مهرجانح مهُتاميإ زواجي ال ةيمرلا نم ُمهسلا رمي امك مالسإلا نم َنوقُرِمَي « ةيربلا
 . (ةمايقلا موي مهلتق نمل ًارجأ مهلتق يف نإف « مهولتقاف مهومتيقل

 ثيدحلا]  551١ىف هفارطأ : ٥۰۵۷ ٦۹۳۰۰١[.

 نب باّبخ نع ٌنسيق انئَّدح ليعامسإ نع ىيحي ينثّدح ىنثملا ُنِب دمحم ينثدح- ۲
 الأ :هل انلق ةبعكلا ٌلِظ يف هل ةدُبدّسَوَتُم وهو - لك هللا لوسر ىلإ انوكش» :لاقَّثَرألا

 « هيف ُلَعجُيَف ضرألا يف هل ُرَمحُب مكلبق نميف للا ناك : لاق ؟انله هللا وعدت الأ « انل ٌرصنتسَت

 طاشمأب طّشمُيو « هنيد نع َكلذ ُهُدصَي امو « نيتئثاب سيف سار ولع صوب رانملابءاجك



A۸۹ >بقانملا باتك "١ 

 رمألا اذه ّنّمْيل هللاو . . هنيد نع َكلذ ُهَدَصَي امو « بّصَع وأ مظع نم همحل َنوُد ام ٍديدحلا

 فمع لع الا نأ + نانالا تا ل كرد ىلإ ءا نم كالا ركب نس

 AEF] م :يف هافرط_7717 ثيدحلا] . «نولجعّتست مکتکلو

 أبنأ :لاق ٍنوَع نبا انثَدح ٍدعس نب ُدَمْزأ انتدح هللا دبع نب لع انثدح _ ۴۳

 لاقف « سيق نب باث َدقتفا لَك يبنلا َّنأ» هنع هللا يضر يلام نب سنا نع ٍسنأ نبا یون

 :لاقف « هسأر ًاسكنم هتيب يف ًاسلاج ُه ةدجوف ةاتأف « هملع كل ٌملعأ انآ هللا لوسر اي ر
 لهآ نم وهو هلمع طبَح دقف ل لا توص قوف وص ْعَقرَي ناك « رش : : لاف ؟كناش اه

 ةرخألا ةّرملا عرف : سنأ نب ىسوم لاقف . اذكو اذك : لاق ُهنأ ةَربخأف لجرلا ىتأف . ضرألا

 . نجلا لهأ نم نكلو « راثلا لهأ نم تسل َكنإ :ةل لّمف هيلإ هذا :لاقف ٠ ةميظع ةراشبب
2-04 

 .[1/857 : ىف هفرط_ا"517 ثيدحلا]

 نب ًءارَبلاُثعمس قاحسإ يبأ نع ةبعش انئّدح ٌرَدنُع انثّدح راشَب نب دمحم انئّدح "ب8

 اذإف « َمّلسف ء فت ثّلعجف  ةبادلا رادلا يفو تفهكلا ٌلجر أرق : امهنع هللا يضر بزاع

 ترا وال يوتا :لاقف كك عيبنلل ٌةَركذف « ُهْئَيْسَع ةبابض

 «نآرقلل ٠ :يف هافرط_4١75 ثيدحلا] ٤۸۳۹ « ٠١٠١[.

 يناّرحلا نسحلا وبأ ميهاربإ نب ب ديزي نب دمحأ انثّدح ففسوي نب دمحم انثّدح .-6

 يضر ركب وبأ ءاج : لوقي بزاع نب َءاربلا ٌتعمس ًٌقاحسإ وبأ انثّدح ةيواعم نب ُريَهُز انئّدح

 نافع نس هل عي كلبا تيما بزاعل لاقف « ًالحَر ُهنم ىرتشاف هلزنم يف يبأ ىلإ هنع هلل

 ع نس كليك نذكر نبأ 0“ : يبأ هل لاقف « ُهتمث ُدقتنَي يبأ جرو « هعم ُهتلمحف

 الَخو « ةريهظلا ُمئاق ماق ىتح دلا نو انتل انيرسأ « معن : لاق ؟يكيللا لوسر عم َتيَرَس

 « هدنع انلزنف ُنسممشلا هيلع ِتأت مل ٌلِظ اهل ٌةليوط ٌةرخص انل ْتَعفُرف « دحأ هيف ومي ال قيرطلا

 انأو هللا لوسر اي من :هل ُثلقو ةورف هيلع ُتطَسَبو « هيلع ماني يديب اناكَم ل يبنلل ُثيوَسو

 ىلإ همنغب ٍليقُم عارب انأ اذإف « ةلوح ام ضفنأ ٌتجرخو .مانف تلر انه كل ضا

 وصلا لقا يرحل لاقف ؟مالغ اي َتنأ نیل : تلقف .انْدَرأ يذلا َلثم اهنم ٌديِرُي ةرخصلا

 داك دعت معن :لاق ؟ُبِلحَتفأ :ُتلق . معن :لاق ؟ُنَبل كينغ يفأ :ٌتلق - ةكم وأ -

 20 لاق .ىذقلاو رَعّشلاو بارلا نم ٌعرّضلا ضفنا :ٌتلقف

 يوَترَي يك يبنلل اهُتلمَح ةوادإ يعمو « نبل نم ًةَبْقُك بعق يف بلحف ضف ىرخألا ىلع



 فانا باك ن1 ۸۹۰

 « ظَميَتسا َنيِح ةتقَفاوف « ُهَظَقوُأ نأ ٌتهركف < لك يبنلا ٌتيتأف « أّضّوتّيو ُبَرْسَي اهنم
 ىتح َبِرَشف « هللا لوسر اي برشا :ٌتلقف «٠ هلفسأ درب ىتح نبللا ىلع ِءاملا ّنم ُتبَبَصف

 ا اا اترا لاق ب :ُتلق ؟ليحولل نا ملأ :لاق مث « ُتيِضَر

 اعف . انعم هللا لإ « ْنَّرحت ال : 0 :تلّقف « كلام نب ٌةقارُس انعبتاو

 :لاقف ُيَهُز كش « ضرألا َنم دلج يف ىَرَأ - اط ىلإ و تیتر اف هيو يبنلا هيلع

 هل اعدف :ةيلطلا اهكع ذزآ نأ امكل هللاف < e « ىلع امتوَعَد دق امكارأ ينإ

 « هدر الإ ًادحأ ىَقلَي الف « انُهام مکتیفک : لاق الإ ًادَحأ ىَقلَي ال لعجف .اجتف « ةا عيبنلا

 ۲٤۳۹[. :ثيدحلا رظنا] . (انل ىفوو : لاق

NTرع ع لا قلوب اكن وما الا  

 كج ئنلا ناكو :لاق « هّدوعب ئيبارعأ ىلع لحد لي يبلا َّنأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 ءاش نإ روهط + َنمأبال + هل لاقف . هللا ءاش نإ ٌروهَط < َسأبال :لاق ٌةدوعي ضیرَم ىلع لخد اذإ

 .« روبقلا هريزت « ريبك خيش ىلع روت وأ - روفت ىّمُح يه لب « الك ؟ٌروهط تلق :لاق . هللا
 .[ا/١٠47 « 5537 « 5785 : يف هفارطأ_ 7515 ثيدحلا] . «ًاذإ مّعتف : اي خوبنلا لاقف

 : لاق هنع ُهللا يضر سنأ نع زيزعلا ُدبع انّنَّدح ٍثراولا دبع انثّدح رمْعَم وبأ انئّدح - ۳1۷

  ًاينارصن داعف « ب عيبنلل ُبّيكي ناكف « نارمع َلآو ةرقبلا ًارقو ملسأف ًاينارصت ٌلجر ناك»

 ةئظفل دقو حبصأف « هونفدف « هللا ةتامأف « هل ُثبتك ام الإ دمحم يردي ام :لوقي َناكف

 اورفحف .ُهوّقلأف انبحاص نعاوشبَت مهنم بره امل هباحصأو ٍدمحم ُلعف اذه :اولاقف « ضرألا
 نع اوشبت هباحصأو ٍدمحم لعف اذه :اولاقف « ضرألا هّتظفل دقو حبصأف « اوقمعأف هل
 « اوعاطتسا ام ضرألا يف هل اوقمعأو هل اورفحف « ربقلا جراخ ٌةوقلأف مهنم بره امل انبحاص

 .«هوقلأف « سانلا ّنم سيل هنأ اوملعف ٠ ضرألا ُهْئْظَفَل دق حبصأف

 نبا ينربخأو :لاق باهش نبا نع سنوي نع ثيللا انئّدح ٍريكب نب ىبحي انثّدح -6
 اذإو « هّدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ : ةي هللا لوسر لاق» :لاق هنأ ةريرُه يبأ نع بّيسملا

 . «هللا ليبس يف امهڙونک نمل هديب دمحم ٌسفن يذلاو . هّدعب ٌرَصيق الف ٌرصيق كله
 ۰ ٠۲١"[. ۳۰۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 : لاق ةعفر ٌةَرُمَس نب رباج نع ٍريَمُع نب كلملا ٍدبع نع نايس انثَّدح ةصيبق انثدح -8
 . «هللا ليبس يف امهّرونك َنقِفنُتل :- لاقو رکذو -هّدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ»

 1١7١”7[. :ثيدحلا رظنا]



 ۸۹۱ بقانملا باتك- ۱

IYريج نب عفان انثّدح ٍنيسح يبأ نب هللا ٍدبع نع ٌبيعش انّربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح -  

 eS : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ِنع

 هيلإ ليقأف « هموق نم ريثك ِرَشَب يف اهمڍقو ٠ هتغبت دعب نم َرمألا دمحم يل َلْعَج نإ :لوقي
 0 ٍديرُج ةعطق ةا هللا لوسر ي يفو - امش نب سيق نب ُثباث هعمو كولا لوسر

 هللا َرمأ ودعت نلو « اهكتيطعأ ام ةعطقلا هذه ينتلأس ول :لاقف هباحصأ يف ةمليسُم ىلع

 . «ٌتيأر ام كيف تيرا يذلا كارل ينإو « هللا كنرقعيل تربدأ نئلو < كيف

 یف هفارطأ- ۳۲۲۰ ثيدحلا] : ٤۳۷۳ < ٤۳۷۸ ۷۰۳۳ ٤٦١ ۷[.

 نيراوس يدي يه تيار مئانانأ امی لاق ءا هللا لوسر َن نأ ةريره وبأ ينربخأف - 1

 .اراطف « امهتخفتف ٠ امهخفنا نأ a يحوأف افياش يمه بهذ نم

 ٌبحاص َباذكلا َةمليَسُم خخالاو ؛ ّيسنَعلا امهّدحأ ناكف « يدعب ناجرخَي نيباذك امهُتلّوَأف

 ]۷۰۳۷ الدال , ٤۳۷٤ , ٤۳۷۵ ‹ ٤۳۷۹ : يف هفارطأ_١57١ ثيدحلا] . «ةماميلا

 ةّدرُب يبأ نب هللا ٍدبع نب ٍديَرُب نع ةماسأ نب ُداّمح انئّدح ِءالَعلا ْنب دمحم انثّدح 1۲

 ةكم نم جاها ينأ مانملا يف ثيأر» : لاق كك يبنلا نع ار ىسوم يبأ نع ةدرُب يبأ دج نع

 تيارو برثي ةنيدملا يه اذإف « ْدَجَم وأ ٌةماميلا اهنأ ىلإ يلَهَو بهذف « ٌلخن اهب ضرأ ىلإ

 مث « ٍدَحَأ موي َنينمؤملا نم َبيصأ ام وه اذإف « ُهردَّص عطقناف ًافيس ُتْرَرَه ينأ هذه َيايؤر يف
 تيأرو . نينمؤملا عامتجاو حتفلا ّنم هب هللا ءاج ام ّوه اذإف « ناك ام ّنسحأ اعف ىرخأ ُهتْرَّره

 باوثو ريخلا نم هب هللا ًءاج ام ُريخلا اذإو « ٍدحأ موي َنونمؤملا مه اذإف « ريخ هللاو ًارقب اهيف

 ۷٠۳١ 0 ۷٠٤١[. « 4081 ۳۹۸۷ : يف هفارطأ 517 ثيدحلا] . «ردب موي دعب هللا اناتآ يذلا قدصلا

 ةشئاع نع ٍقورسُم نع يبعشلا ٍرماع نع سارف نع ُءاَيركز انثّدح يحن وبأ انئّدح - 1۳

 : الب ئبنلا لاقف ٠ يب ئبنلا يشم اهتيشم َّنأك يشمت دمت ٌةمطاف تلبقأ» :تلاق اهنع هللا يضر

 :اهل ثلقف «تكبف ًاثيدَح اهيلإ رس َه ا نعوا ا ا مث « يتتباي ًابحرَم
 gE E سا هع نيكل

 لَك ئبنلا ضبق ىتح < ي هللا لوسر رس يشفأل تنك ام :تلاقف .لاق امع اهتلأسف

 .[5786 « ۳۷۱١ , ٤٤۳۳ , 7576 : يف هفارطأ 577 ثيدحلا] . «اهتلأسف

 ينضراع هنإو « ةّوم ةنس لك َنآرقلا ىنضراعُي ناك َليربج َّنأ ىلإ َرسأ :تلاقفا ٤



١ aتقاتسلا باتك  

 امأ :لاقف .تيكبف « يب ًاقاحل يتيب لهأ لوأ ِكنإو « يلجأ رضح الإ ٌةارأ الو نيتّرم ماعلا
 .«كلذل تكحضف - نينمؤملا ٍءاسن وأ  ةّنَجلا لهأ ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت

 يف هفارطأ 7575 ثيدحلا] : ۳۹۲۲ ۰ ۳۷۱١ 2 ٤٤۳٤ 1۲۸١[.

 ةشئاع نع ةورُع نع ءيبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انّنّدح ةعَرَق نب ىبحي انثّدح - 1°

 ءيشب اهّراسف « اهيف ضيق يتلا ٌءاوكّش يف ُهتنبا ةمطاف لي ئبنلا اعّد» : تلاق اهنع هللا يضر

 .[”5177 :ثيدحلا رظنا] .«كلذ نع اهتلأسف :تلاق . تكحضف اهّراسف اهاعد مث 3 06

 « ٌتيَكِبف هيف ىفْوُت يذلا هعجَو ىف ضبقُي هنأ ىنربخأف كي ئئبنلا ينّراس : تلاقفا 57
 ۳٠۲٤[. ٠ :ثيدحلا رظنا] . «تكحضف ُهُعبتأ هتيب لهآ وأ ينأ ينربخأف ينّواس مث

 سابع ِنبا نع ِريَبُڄ نب ٍديعس نع رشي يب نع ةبعش انثّدح َةَرَعْرَع نب دمحم انئّدح ۷

 : ٍفوع نب نمحرلا دبع هل لاقف « سابع َنبا يندي ةنع هللا يضر ٍباَطخلا نب ُرمع ناك : :لاق

 اج ا5 9 ةيآلا هذه نع ساع نبا ُرمع لأسف « ملعت ثيح نم نإ : لاقف ؛ُهّلثم ءانبأ انل نإ
 .«ملعت ام الإ اهنم ملعأ ام :لاق « هايإ ةملعأ لك هللا لوسر لجأ :لاقف 4ْحَتَمْلَأوِهَّلَأر صن

 يف هفارطأ _ ۳۹۲۷ ثيدحلا] : ٤۲۹٤ .147٠ 495940 « ٤٩۷۰[.

 انثَّدح ليسغلا نب ةلظنح نب َناميلس نب نمحرلا دبع انثّدح مين وبأ انثّدح - ۸
 هيف تام يذلا هضرم يف كيلا وسر جرحا :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌةمركع

 لعب امأ لاق مث هيلع ىنثأو هلل هللا ةيحف ربنملا ىلع سلج ىتح َءامسد ةباصعب َبَّصَع دق ٍةَفَحْلِعِب

 يلو نمف «٠ « ماعطلا يف حلملا ةلزنمب سانلا يف اونوكي ىتح « ٌراصنألا ُلقيو نورثكي س انلا نإف
 رخآ ناكف « مهئيِسُم نع زّواجتيو مهنسحُم نم لبقيلف نيرخآ عف عفنيو ًاموق هيف ُرْضَي ًائيش مكنم
 .[9717 :ثيدحلا رظنا] . اي ئبنلا هيف سلج سلجم

 نع ٌميفعجلا ٌنيسح انّئَّدح مدآ نب ب ىيحي انثّدح دمحم نب هللا دبع ينثدح - ۹

 هب دعصف َنسحلا موي تاذ ة5 عيبنلا ع جرخأ» هنع هللا يضرةركب يبأ نع نسحلا نع ىسوم يبأ

 . «نيملسملا نم نيت نيب هب حلصُي نأ هللا لعلو « دّيس اذه ينبا : لاقف ربنملا ىلع

 77١5[. :ثيدحلا رظنا]

 لاله نب ٍديمح نع بويأ نع ٍديز نب ُدامح انئّدح برح نب ُناميلس انثّدح- ضيوف

 ءانيعو « مهربخ ءيجيي نأ َلبق اديزو ًارفعج ىعن لي يبنلا نأ» هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع

 5١59[. ال44 20317555 :ثيدحلا رظنا] . «نافرذت

 نع ردكنملا نب ٍدمحم نع ُنايفس انثّدح ٌيِدهَم ُنبا انئَّدح ساّبع نب وُرمع انثّدح-١



 ۸۹۳ قاتلا ناتكد <

 ؟طامنألا انل نوكي ىَّنأو : تلق ؟طامنأ نم مكل له : لي ئبنلا لاق» :لاق هنع هللا يضر رباج

 ‹ ِكطامنأ انع يرُخأ  هَتأرما ينعي اهل لوقأ انأف . طامنألا مكل نوكتس اهنإو امأ :لاق

 . «اهعّدأف « طامنألا مكل نوكتس اهنإ : هلك عيبنلا لقي ملأ : لوقتف

 ٠٠١١[. : يف هفرط 7571١ ثيدحلا]

 ٌفاحسإ يبأ نع ليئارسإ انئّدح ىسوم نب هلل ٌديَبُع انثّدح ٌقاحسإ نب ٌدمحأ ينثدح- ۲
 8 ًارمتعُم ذاعُم نب دعس قلطنا» : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع نع ٍنوميم نب ورمع نع

 لزن ةنيدملاب مف ماشلا ىلإ قلطنا اذإ ٌةيمأ ناكو « ّناوفص يبأ بلخ نب ةّيمأ ىلع لّرنف : لاق

 ؟تفطف َتقلطنا ُمانلا َلَمْعو ٌراهنلا فصتنا اذإ ىتح ظننا الأ :دعسل ٌةيمأ لاقف « دعس ىلع

 .كعساانأ : دعس لاقف ؟ةبعكلاب فوطي يذلا اذه نم : لاقف < « ٍلهج وبأ اذإ فوطي دعس انيبف

 .امهنيب ايحالَتف . معن : : لاقف ؟هباحصأو ًادمحم متيوآ دقو انمآ ةبعكلاب فوطت : لهج وبأ لاقف

 هللاو : دعس لاق مث . يداولا ٍلهأ ديس هنإف ٠ « مكحلا يبأ ىلع كتوص عفرت ال : دعسل ٌةيمأ لاقف

 عفرت ال ا ردد لاق . ماشلاب كرجتَم , نسوا كيلا فرحنا يحمر

 هنأ معزي ةا دمحم ٌتعمس ينإف « كنع انعد : لاقف دعس بضغف ٠١ هكسمي لعجو - كتوص

 هتأرما ىلإ عجرف .ثّدح اذإ دمحم ٌُبذكي ام هللاو :لاق . معن : : لاق ؟َياَيِإ :لاق . كّلتاق

 معزي ًادمحم عوس هنأ معز : لاق ؟لاق امو :تلاق ؟ةيبرثيلا يخأ يل لاق ام َنيملعت امأ :لاقف

 هل تلاق ٌحيرصلا ءاجو ردب ىلإ اوجرخ اًملف :لاق . يضم تدك اهناوك :قلاق“ يلتاق هنأ
 َكنإ : لهج وبأ هل لاقف جْرخي ال نأ دارأف :لاق ؟ةيبرثيلا كوخأ كل لاق ام تركذ امأ :ةتأرما

 .«هللا ةلتقف « نيّموي مهعم راسف « نيّموي وأ ًاموي رسف ؛ يداولا ٍفارشأ نم

 790٠[. :يف هفرط ۳٣۳۲ ثيدحلا]

 نب ىسوم نع هيبأ نع ةريغملا نب نمحرلا دبع انربخأ َةبيش نب نمحرلا بع انثدح- ۳
 سانلا ٌتيأر» : لاق ل لا لوسر نأ هنع هللا يضر وللا دبع نع وهلا دبع نب لاس نع ةبقع

 مث « هل رفعي ةللاو فعض ِهعرَت ضعب يفو نيونذ وأ ًابونذ عزنف ركب وبأ اقف ٍديعص يف َنيِعِمَتِجُم

 . «نطَعب سانلا بَرض ىتح « هّيِرْف يرفي سانلا يفايِرقبع َرأ ملف .اَبرَغ هديب ثّلاحتساف ُرمع اهّذخأ
 . «نيتونذ وأ ًابونذ ركب وبأ عَرنف» هلي ّيبنلا نع ةريره ابأ ٌتعمس : مامه لاقو

 .[۷۰۲۰ ۰ ۷۰۱۹ ‹ ۳۹۸۲ « 50/5 : يف هفارطأ- ۳۹۳۳ ثيدحلا]

 انئَّدح :لاق يبأ ٌتعمس :لاق رمتعم انثّدح ْعِسَرَّنلا ديلّولا نب سابع انثّدح - ٤



 بقانملا باتك- ۸۹٤ ١

SS 

 ةملس ّمأ تلاق .ةيحد اذه :تلاق لاق امك وأ اذه نَم :ةملس ٌمأل لَك غيبنلا لاقف « ماق

 .لاق امك وأ « ليربج نع ربي كو هللا يبن ةبطخ ُثتعمس ىتح < ُهايإ الإ هتبسح ام هللا مي

 5 ا ع لاق ؟اذه تعمس نمم : َنامثع يبأل ُثلقف : لاق

 .[4985 : يف هفرط ۳۹۳٤ ثيدحلا]

 مس جم رر ر 2 ےک هر

 «َنومَلَعَي مهو ٌّقحلا نومكَيل مهن اًميِؤَنإَو مهان نوفر عیامک توفرعی ل :ىلاعت هللا لوق باب 5

N 

 Cs Es ريحا يعش

 .نودلجُيو مهُحَضفن : اولاقف ؟ مجرلا ِنأش يف ةاروّتلا يف نودجت ام : نكي هللا لوسر مهل لاقف

 هدي مهّدحأ عضوف « اهورّشنف ةاروتلاب اوتأف . مجتلا اهيف َّنإ « متبذك : مالس نب هللا دبع لاقف
 اذإف هدي عفرف « كيدي عفرا : مالس نب هللا دبع هل لاقف .هدعب امو هلبق ام أرقف « مجتلا ةيآ ىلع

 .امجذؤ ةا هللا لوسر امهب َرمأف . مجرلا ةيآ اهيف « دمحم اي ٌقَدص :اولاقف ؛مجرلا ةيآ اهيف

 ٠١۲۹[. :ثيدحلا رظنا] . ؟ةراجحلا اهيقَي ةأرملا ىلع أَِجَي لجرلا ٌتيأرف : هللا دبع لاق

 رمقلا ّقاقشنا ٌمهارأف « ةيآ ايب ٌيبنلا مهّيرُي نأ َنيكرشملا ٍلاؤُس باب ۷

 نع ٍدهاجم نع حجت يبأ نبا نع َةنيَُع ُنبا انربخأ ٍلضفلا نب ٌةقَدص انثدح - ۳۳٦

 « نيف ةا يبنلا دهع ىلع ٌرمقلا شنا : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع نع ٍرمْعَم يبأ

 .[4476 ‹ 44514 : ۳۸۷۱ ‹ ۳۸۹۹ : يف هفارطأ 755 ثيدحلا] . «اودهشا : ی م ٌئبنلا لاقف

 نب سن نع ةداتق نع ٌنابيش انثّدح سنوي انَثَدَح ٍدمحم نب هللا دبع انئثّدح - 1۳۷
 "م نب ٍسنأ نع ةداتق نع ٌديعس انّنّدح ٍعيَرُز نب ديزي انئّدح : ةفيلخ يل لاقو . 0 .كلام

 قاقشنا ُمهارأف « َةيآ مهَيرُب نأ ةي للا لوسر اولأس ةكم لهآ َّنأ» : مهثّدح هنأ هنع هللا يضر

 .[4474 ٠ 4451/ , 38574 : يف هفارطأ-۳۹۳۷ ثيدحلا] . رمقلا

 نع ةعيبز نب رفعج نع َرَصُم نب ركب ادع یشرقلا للاخ نب تنلخ انا ن5
 نم م 2 ار .٠ 3 90 ل 90 0

 َرمقلا نأ» : امهنع هللا يضر سابع نبا نع دوعسم نب هللا دبع نب هللا ٍديَبع نع كلام نب كارع

 .[44557 0 ۳۸۷۰ : يف هافرط_ 578 ثيدحلا] . ادلع يبنلا نامز يف قشنا



 ۸40 تفاعلا تاتا

ler ê 

 ا دک دات نع قتدن لاق دانك انتذح قبلا نب د ان ذب ح عام
 ٍةملظُم ٍةليل يف يب يبنلا دنع نم اجرخ ايب ئيبنلا باحصأ نم نيلُجر نأ» هنع هللا يضر
 ىتح ٌدحاو امهنم ٍدحاو لك عم راص اقّرتفا املف « امهيديأ َنيِب ٍنائيضُي نيحابصملا ّلثم امهعمو

 .[416 :ثيدحلا رظنا] . «هلهأ ىتأ

 ُتعمس نق انئّدح ليعامسإ نع ىيحي انئّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انئّدح 65
 هللا رم مهيتأي ىتح « َنيرهاظ يتّمأ نم م سان لاری ال» : لاق ايب يبنلا نع ةبعُش نب ًةريغملا

 ا ا

 مع لاق . هاذ ىلع مو رفا ذأ ماب ىنح « مهقلاح نک الو مها نت مما

 e أ معزي كلام اذه : ةيواعم لاقف « «ماشلاب مهو» داعم لاق : َرِماَحُي نب كلام لاقت

 ۳١١١[. 11 :ثيدحلا رظنا] . «ماشلاب مهو” :لوقي

 Sai ضاق
 ها ل را سال ب ًارانيد ُهاطعأ هِي اك ئل َّنأ» ةورع نع نوثدحتي

 حبَرل بارتلا ىّرتش اول ناكو « هعيب ىف ةكربلاب هل اعّدف « ةاشو رانيدب ءاجف « رانيدب امهادحإ

 .(هيف

 ودع نهتم عمم لاق دع كيدحلا ادور ا رامغ یا ناك: نالا
 . (هنع ُهَّنوربْخُي يحلا ٌثعمس :لاق « ةورع نم ُهْعَّمسأ مل ينإ : بيبش لاقف « ُهتيتأف

 ىلإ ليخلا يصاوتب دوقعَم ٌريخلا» : لوقي ايب ئبنلا ثعمس :لوقي ةتعمس ْنكلو--۳

 اهّنأك ةاش هل يرتشي» :ُنايفس لاق .ًاسّرف َنيعبس هراد يف ٌثيأر دقو :لاق « «ةمايقلا موي
 1١1١9"[. 7407 ۲۸۰۰ :ثيدحلا رظنا] . «ةّيحضأ

 هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان ينربخأ :لاق هللا ديبع نع ىيحي انئَّدح دّدسم انثّدح -4

 . «ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف ٌدوقعَم ليخلا» : لاق ةي هللا لوسر َّنأ امهنع

 ۲۸٤۹[. :ثيدحلا رظنا]



 بقانملا باتك-1 م35

 ٥ _ لاق حالا يبأ نع ةبعش انَثَّدح ثراحلا نب ٌدلاخ انثّدح صفح نب سيق انثّدح :
 «ريخلا اهيصاوت يف دوقعم ليحلا» : لاق يب يبنلا نع كلام نب ّسنأ ٌتعمس .

 نع ِناَمسلا حلاص يبأ نع َملسأ نب ٍديز نع ِكلام نع َةَملْسَم نب هللا دبع انثّدح _ ٩

 ىلَعو « رتس لجرلو « رجأ يلجرل : ةثالثل ليخلا : لاق لو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 امف « ةضور وأ جرم يف اهل لاطأف « هللا يبس يف اهطبر ٌلجرف رجأ هل يذلا امأف .رزو لجر

 ثّدتساف اهلي ثّعطق اهنأ ولو « تانّسح هل تناك ٍةضوٌرلا وأ جرملا نم اهليِط يف ثَباصأ

 ناك اهّيِقسَي نأ دري ملو تّبرشف ٍرهنب تّرم اهَّنأ ولو « هل ٍتانّسح اهُناورأ تناك نيقّرش وأ فرش

 هل يهف « اهروهظو اهباقر يف هللا ّقح سي ملو ًاففعتو اتع اهطټر لجرو . تانّسح هل كلذ

 كو هللا لوسر لئسو « رزو يهف مالسإلا لهأل ًءاونو ًءايرو ًارخف اهطتر لجارو رس كلذك
 525 لام لمعي نيك * ةداقلا ةا ةيآلا هذه الإ اهيف ع لأ ام :لاقف ٍرمُحلا نع

 ا 5 ا ا ےہ کچ ورا ےس کک
 .[۸- ۷ : ةلزلزلا] 4 ٌمُوَياَرَش زرد لاقي ْلَمَقَي نمو ا مریخ

 ۲۸٠١[. 2 ۲۳۷۱ : ثيدحلا رظنا]

 نب نسنأ ٌتعمس ٍدمحم نع ُبوُيأ انثّدح نايس انثّدح هللا دبع نب يلع انثّدح _ ۷

 املف « يحاسّملاب اوجّرخ دقو ةركُب َربح لَك هللا لوسر َحِْبَص» :لوقي هنع هلل يضر كلام
 هللا :لاقو هيدي لَك ئيبنلا عفرف « َنوعسَي نصحلا ىلإ اولاجأف « ٌسيمّخلاو دمحم :اولاق ُهوأر

 230/١ :ثيدحلا رظنا] .«نيرذنملا حابص َءاسف موق ةحاسب انلّزن اذإ انإ « ريح ْتَبرَخ « خبكأ

u TAA «Yo CTYTAAEY 11۹؟ "11 درت "نعل اة ا 1955:7179: مخ ]. 

TEAٌيرثقملا نع بئذ يبأ نب با نع ِكيَدَملا ا نبا انثَّدح رذنملا نب ميهاربإ انثدح  

 .ةاسنأفأ ًاريثك ًاثيدح كنم تعمس ينإ هللا لوسر اي : تلق» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 امد يس انهن( NET لاق مث هيف هيّديِب َفَرَعف « « ةتطسبف « كَءادر طسبا : لاق

 ۰۲۰٤۷ ۲۳٣۰[. ۰۱۱۹ « ۱۱۸ :ثيدحلا رظنا] . دعب



 ةا يبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲

 نيملسملا نم ُهآر وأ ّيبنلا بحص ْنَمو « ةَ ٌّيبنلا باحصأ ٍلئاضف باب- ١

 هباحصأ نم وهف
 هللا دبع نب َرباج ٌثتعمس : لاق ورمع نع ٌنايفس اند هللا ٍدبع نب عولع انئّدح - ۴144

 سانلا ىلع يتأي» : ال هللا لوسر لاق : لاق ٌيرْدُخلا ٍديعس وبأ انّنَّدح : لوقي امهنع هللا يضر

 «معن : مهل نولوقيف ؟45 هلا لوسر َبحاص ْنَم مكيف :نولوقيف «٠ سانلا نم ٌمائِف وزغَيف ٌنامز

 ٌباحصأ َبَحاص نَّم مكيف :ُلاقُيف سانلا َّنم ٌماثف وزغيف ٌنامز سانلا ىلع يتأي مث . مهل حف
 : لاقيف سانلا نم ماغي وزغيف ٌنامز سانلا ىلع يتأي مث . مهل ُحَتفْيَف « معن :نولوقيف كلي هللا لوسر

 . مهل ُحتْفِيف « معن نولوقيف ؟ةككوللا لوسر باحصأ َبَحاص ْنَم َبَحاص نم مكيف له

 .[80414 « ۲۸۹۷ :ثيدحلا رظنا]

 ٍبرضُم نب َمَدهَز ٌتعمس ةرمَّج يبأ نع ةبعش انربخأ ُرْضّنلا اننَّدح ٌقاحسإ انئّدح-

 « ينرق يتم ٌريخا : ةا هللا لوسر لاق : لوقي امهنع هللا يضر ٍنيَّصُح نب نارمع ٌثعمس : لاق

 مث .ًاثالث وأ ٠ نينرق هنرق دعب َركذأ يرد الف : ناريع لاق مهنولي نيذلا مث < مهنولي نيذلا مث

 « نوفي الو و وتلو دونوخيو نودهشتسي الو نودهشَي ًاموق مكَدْعَب نإ

 110١[. :ثيدحلا رظنا] . (نّمّسل |مهيف رهظَيو

 هللا دبع نع ةديرَع نع ميهاربإ نع روصنم نع نايس انربخأ ريثك نب دمحم انئَّدح-١0

 م٤ مهتولَي نيذلا مث < مهنولي نيذلا مث « ينرق سانلا ريخ : : لاق كي يبنلا نأ هنع هللا يضر

 اننوبرضَي اوناكو : ميهاربإ لاق :لاق .«هتداهش ُهنيمّيو « هيمي مهدحأ ةداهش بست موق ءيجي
 :[518؟ :ثيدحلا رظنا] . راغص نحنو دهعلاو ةداهشلا ىلع



 الع ىبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲ ۸۹۸

 مهلضفو نيرجاهملا بقانم باب۲
 هنع هللا يضر ُيِميَّتلا ةفاحف يبأ نب هللا دبع ركب وبأ مهنم

 هن الضم توتي هلم هرم نم أوج نا َنيِردَهمْلا ءارَقفْلِل # : ىلاعت هللا لوقو

 ْدَقَق هوُرِصَت اَلِإ 8 :لاقو [4 : رشحلا] 4 ود مه كيلو سرو هلآ ورشو اًنوصِرَو

 سابع ُنباو ٍديعس وبأو ةشئاع تلاق [4 ٠ : ةبوتلا] (اًصَعَم هلأ تإ ل : هلوق ىلإ د رسمت

 . (راغلا يف لَك يبنلا عم ركب وبأ ناكو» : مهنع هللا ىضر

 ل ا ل انّثَّدح ٍءاجر نب هللا دبع انثَّدح 17

 ًءاربلا رم : : بزاعل ركب وبأ لاقف < ًامهرد َرشع :ع ةثالثب الحر بزاع نم ُهنع هللا يضر ركب وبأ

eys e 

 اذإف « ل ل ول مئاق قو انزّهظأ ىح انمويو

 عجطضا : : هل تلق ّمث «ويف الاب يبنلل تشرف مث « ُهتيّوَسف اهل لظ ةيقب ترظنف ٠ اا اركف

 اذإف ؟ادحأ ٍبلطلا ّنم ىرأ له : : يلوح ام رظنأ تقلطنا مث « يب يبنلا محّجطضاف « هللا يبن اي

 فثنأ قولا : هل تلقف ةتلأسف « اندرأ يذلا اهنم ُديرُي « ةرخصلا ىلإ ةّمنغ ٌقوسَي منع يعارب انأ

 0 :لاق ؟نّبل نم كمع يف له : : تلقف « ةتفرعف ُةاَمس ٍشيَرق نم ٍلُجرل لاقف ؟مالغ اي

 ضفتي نأ ةترمأ مث « همنَغ نم اش َلَقَيعاف هترمأف . معن :لاق ؟انل بلاحخ كنأ ليف ) : تلق

 کک یا یر ووا اف اورا رل ایک

 ىتح َنبللا ىلع تْئَبَّصف « ةقرخ اهمف ىلع ةوادإ ةي هللا لوسرل تلعج دقو « نل نم ًةبثك يل

 « هللا لوسر اي برشا :تلقف « ‹ ظقيتسا لق ٌهتقفاوف لب ئبنلا ىلإ هب ٌتقلطناف « ُهلفسأ درب

 وقنا اندنرال كولا 0 0

 ل وعر E سفك :لاقف « هللا لوسر اي انتحل دق تطل

 .[8116 « ۲٤۳۹ :ثيدحلا رظنا] . ةادغلاب وحر #

 هنع هللا يضر ركب يبأ نع سنأ نع تباث نع مامه اَّنّدح ٍنانس نب دمحم انثّدح- نر

 كن اه لاق, انَرّصبأل هيَمَدَق تحت َرظن مهّدحأ نأ ول : راغلا يف انأو دع بنلل تلق» :لاق

 .[4138 « ۳۹۲۲ :يف هافرط_؟107 ثيدحلا] . «امهٹلاث هلا نينثاب ركب ابأ اي



 ۸4۹ ایک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك - ۲

 0ك يبنلا نع سابع ُنِبا هلاق «ركب يبأ باب الإ َباوبألا اوُدس» هِي ّيبنلا لوق باب *
 ملاس ينثّدح :لاق يلف انّنَّدح رماع وبأ انّتَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح - ٤

 لكي هلا لوسر بطَخ» : لاق هنع هللا يضر ّيرْذُخلا ٍديعس يبأ نع ديعس نب ٍرْسُب نع ٍرْضّنلا وبأ

 :لاق . هللا دنع ام ُدبعلا كلذ راتخاف « هدنع ام َنيبو ايندا نيب ًادبع رّيَح هللا لإ :لاقو َسانلا

 وه كي هللا لوسر ناكف « رّيُخ ٍدبع نع لک ہللا لوسر َربخُي ْنأ هئاكبل انْبِجَعَف ‹ ٍركب وبأ ئكبف
 لامو هتبحص يف يلع سانلا ّنمأ نإ : : ك هللا لوسر لاقف . انمّلعأ ركب وبأ ناكو « رّبخملا

 « هتدومو مالسإلا ةّوُخأ نكلو ء ركب ابأ ٌبدختال يبو ريغ اليل ختم ذْحَّتُم تنك ولو « ركب وبأ

 .[445 :ثيدحلا رظنا] . ركب يبأ باب الإ « دس 'ل] تايووعتسسملا ف قمل

 م يبنلا دعب ركب يبأ ضف باب - ٤

 نبا نع عفان ناس نب ىيحي نع ٌناميلس انّثَّدح هللا ٍدبع نب زيزعلا ٌدبع انئّدح ۳100

 نب َرمع مث < ركب ابأ ريخنف كك يبنلا نمز يف سانلا نيب ُريخن انك : لاق امهنع هللا يضر رمع
 .[۳۹۹۷ : يف هفرط-۵٠٠۳ :ثيدحلا] ٠ «مهنع هللا يضر َناَفَع نب ٌنامثع مث « باًطخلا

 ديعس وبأ هلاق «الیلخ ًاذختم ثنك ول» :ِةلَك ٌيبنلا لوق باب_ه

 سابع نبا ٍنع ةمركع نع ُبويأ انئَّدح بيو انثدح ميهاربإ نب ب ملسُم انثّدح ۳10٦

 يخأ نكلو « ركب ابأ ٌتذِخَّنال ًاليلَخ ًاذخّتُم ذْخَتُم تنك ول» : لاق لكي بتلا نع امهنع هللا يضر

 :TOW تا «يبحاصو

 َتويأ نع بيَهو انت دح : الاق يكول ليعامسإ نب یسومو ٍدسأ نب ىَلعُم انئّدح - "10۷

 .«لضفأ مالسإلا ٌةوخأ نكلو « ًاليلخ هّنذخّنال ايل اذِخَتُم لخَتُم ا لاقو

 10103: 457 :ثيدحلا رظنا] . هلثم . . . بويأ نع باهولا دبع اند بيق انئّدح

 ةكيلُم يبأ نب هللا ٍدبع نع بويأ نع يز نب ٌداّمح انربخأ برح نب ٌناميلس انئَّدح - ۸
 تنك ول» : ةا هللا لوسر لاق يذلا امأ :لاقف « َّدَجلا ىف رَِبَّزلا نبا ىلإ ةفوكلا ٌلهأ بتك :لاق

 . «ركب ابآ : ينعي « بأ ُهلّرنأ « هذال اليلخ ِةّمألا هذه نم اذخّم
 نع هيبأ نع ٍدعس ْنِب ٌُميهاربإ انئّدح :الاق هللا دبع نب ٌدمحمو ٌيديمُحلا انئَّدح _ ۹

 : تلاق « هيلإ عجرت نأ اهرمأف لكي جبنا ةأرما تأ : لاق هيبأ نع مِهطُم نب ٍرِيَبُج نب دمحم
 کا يتئاف ينيدجت مل نإ : ةَ لاق َتوملا لوقت اهنأك- كذجأ ملو ٌتئج نإ تيآرأ

 ۷۳٠١[. : ىف هفرط ۳٣٥۹ ثيدحلا]



 هلع هلا ناحبضا اضف باک د 8

 نع رش نب ناي انَتَّدح ٍدلاجُم نب ٌليعامسإ انٿدح بيطلا يبأ نب ٌدمحأ ينثدح _ ۳

 الإ ةعم امو لل هللا لوسر تيأر» : لوقي ًاراَيَع ٌتعمس : كاف ماعم نع نمحيولا دبع نورو

 .[۳۸۵۷ :يف هفرط_570 ثيدحلا] ٠ ركب وبأو ناتأرماو ٍدِمعَأ ةسمخ

 نب رسب نع ٍكقاو نب يز ا دلاخ نب ةقدص انّثَّدح راع نب ٌماشه انثّدح _ ۳۱

 دنع ًاسلاج تنك» :لاق هنع هللا يضر ِءادْرَدلا يبأ نع سيردإ يبأ هللا ذئاع نع هللا ٍديبع

 ٠ Ns SS يبا

 كل هللا فَي :لاقف ا مولع 'ىبأف يل رفع نأ هتلأسف « تمدن مث هيلإ ثغرسأف

 ئتأف .ال :اولاقف ؟ركب وبأ مث :َلأسف ركب يبأ لزنم ىتأف « مدن رمع نِ مث .([ثالث) ركب ابأ اي
 :لاقف ِهيَتبكُر ىلع اثجف ركب وبأ قفشأ ىتح « ُرَعمتَي كي يبنلا هجو لعجف ٠ ةي يبنلا ىلإ

 : متلقف ‹ مكيلإ ينثع هللا َّنِإ : يب ئبنلا لاقف . (نيتّرم) ملظأ تنك انأ هللاو « هللا لوسر اي

 ؟يبحاص يل وكرات متنأ لهف « هلامو هسفنب يناساوو ‹ ٌّقدص :ركب وبأ لاقو « تبذك

 438٠[. :يف هفرط_!171 ثيدحلا] .«اهّدعب ّيذوأ امف .(نيترم)

 اند فاذا دلاخ لاق راتخملا نب زيزعلا دبع انثَّدح دسأ نب د 1۲

 e ب ال ىبنلا َّنأ هنع هللا يضر صاعلا نب ومع ينثّدح» : لاق نامثع يبأ نع

 أ :لاق ؟لاجرلا ّنم :ٌتلقف .ةشئاع :لاق ؟كيلإ ٌبحأ سانلا يأ : ا

 .[170/8 : يف هفرط_7577 ثيدحلا] ٠ «ًالاجر َّدَعَف «باطخلا نب ر رمع مٿ : : لاق ؟ْنَم نم مث : تلق

PUTTYنب ةملس وبا ينربخأ : لاق ّيرهلا نع ٌبيَعش انربخأ ناميلا وبأ انئَّدح  

 امئيت : لوقي و للا لوسر تعمس» : لاق هنع هللا يضر ًةريره ابأ َّنأ فوَع نب نمحرلا دبع

 نم: : لاقف ُبذلا هيلإ تفتلاف « يعارلا ةبلطف « ةاش اهنم دخأف ُبئذلا هيلع ادع ومنع يف عار

 ثّيفتلاف « اهيلع لمح دق ةرقب ُقوسَي لجر امنيبو ؟يريغ عار اهل سيل موي « عبسلا مو اهل

 « هللا ناحبس : سانلا لاقف . ِثرحلل ُتقِلُح يّئكلو « اذهل قلخأ مل ينإ : تلاقف ةتَملكف هيلإ

 . «امهنع هللا يضر . باطخلا نب معو ركب وبأو كلب نمو ينإف : اي يبنلا لاق

[TEVI ا e 

 ا :ان انأ انیب» : لوق وقي 4 يتلا تمم :ل ا



 ۹۰۱ لک یبنلا باحصأ لئاضف باتك ۲

 وعزل يفو « نيټونڏ وأ ايون اهب عزف ًةفاحق يبأ نبا اهذخأ مث . هللا َءاش ام اهنم ثعّرتف « ولد

 سانلا َنم ًايرقبَع أ ملف «باّطخل ا نبا اهذخأف ابرَغ ثّلاحتسا مث . هفعض هل ق هاو فاض

 ۷٤۷١[. ۷۰۲۲ ۰۷۰۲۱ : ين هفارطأ 7574 ثيدحلا] .«نطعب ٌسانلا برض'ىتح «رمع عزن عزتي

 جر ار ا ب مب ايس ا ب سس ۳110

aءالي ةبوث رج ْنَ : ر ا  e 

 رج ْنَم) يللا ميس ا : لل هللا لوسر

 .[1037 4/91 0۷۸٤ 0۷۸۳ : يف هفارطأ_"566 ثيدحلا] ٠ «هبوث» الإ ركذ ةعمسأ ل : لاق ؟«هّرازإ

 نب ٌديَمَح یر : لاق ٌّيرهُزلا نع ٌبيعش ث انوبخأ ناميلا وبأ اح _ مب

 ْنِم ِنيَجوُز قفنأ ْنَم : لوقي كي هللا لوسر تعما : لاق ةريرُه ابأ نأ يفوع نب نمحرلا ٍدبع

 نم ناك نمف .ٌريخ اذه هللا دبع اي- ةنجلا ينعي  باوبأ نم يعد هللا ليبس يف ءايشألا نم نم ِءيش

 ناك نمو « داهجلا باب نم ىعد داهجلا لهأ نم ناك نمو « ةالصلا باب نم يعد ةالصلا لهآ

 بابو مايصلا باب نم يعُد مايصلا لهأ نم ناك نمو « ةقدصلا باب نم يعد ٍةقدصلا لهأ نم
 له :لاقو . ةرورَض نم باوبألا كلت نم ىعدُي يذلا اذه ىلع ام : ركب وبأ لاقف . ناّيَولا

 . ركب ابأ اي مهنم نوکت نأ وجرأو « معن : لاف ا لیسو احا اکا ع

 : لاق ةورُع نب ماشه نع ٍلالب نب ٌناميلس اَنّنَدح هللا ٍدبع نب ليعامسإ انئّدح _ ۳1۷

 تام وم هللا لوسر َّنأ» اي يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريبرلا نب ب ةورُع ينربخأ

 تام ام هللاو :لوقي ٌرمع ماقف  ةيلاعلاب ينعي :ليعامسإ لاق حنّسلاب ركب وبأو

 َنعطقيلف هللا نعل ١ كاذ الإ يسفن يف عقي ناك ام هللاو :دمع لاقو :تلاق . ةي هللا لوسر

 « يمأو َتنأ يبأب :لاقف ةلقف ةي هللا لوسر نع َفشكف ركب وبأ ءاجف . مهلجرأو لاجر ّيديأ

 اهّيأ :لاقف جرخ مث .ًادبأ نيتتوملا هللا كيدي ال هديب يسفت يذلاو « ًاتْيَمو ًاّيح َتبط

 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ :«رمع لع رک وا لکت اقف ٌكِلْسِر ىلع < فلاحلا

 دق ًادمحم نإ ةا ًادمحم ٌدبعَي ناك نَم الأ :لاقو هيلع ىنثأو ركب وبأ هللا َدِ ف _ ۳۸

 ١١[ : رمزلا] توت ملو تيم َكَّنِإ © : لاقو « تومي ال ٌءوح هللا َنإف هللا دمعي ناک ْنَمو «تام

 نمو مكين ع حقنا لِي وأ تاک ننام لسلك نو تحدق لوس را دحام » :لاقو
 i هم رس ص ر 2 ر ي

 جشنف : لاق [ ٤ ١5 :نارمع لآ] يرق أهم ىَزَجْيَسَو ایس هلآ ص ناف هیبقع لع بلقب



 ايم يبنلا باحصأ لئاضف باتك ۲ ۰۲

 انم :اولاقف ةدعاس ينب ةفيقس يف ةدابُع نب دعس ىلإ ٌراصنألا ٍتعمتجاو : لاق .نوكبي سانلا

 بعت « حاولا نب ةديبع وبأو باّطخلا نب ُرمعو ركب وبأ مهيلإ َبَهَذف « ريمأ مكنمو ٌريمأ

 ًامالك تايه دق ينأ الإ كلذب ٌثدرأ ام هللاو : لوقي ٌرمع ناكو « ركب وبأ ةتكسأف « مّلكتي مع

 : همالك يف لاقف « سانلا غلبأ ملكتف ركب وبأ ملكت مث . ركب وبأ ُهَعِلبَي ال نأ ُثيشخ ينَبجعأ دق

 .ريمأ مكتمو ٌريمأ اتم ٠ لعفت ال هللاو ال :رذنملا نب بابح لاقف .ءارزؤولا متنأو ٌءارمألا نحن

 « ًاباسحأ مهرعأو اراد بّرعلا طَسوأ مث .ءارزؤلا متنأو ٌءارمألا اًنكلو ءال :ركب وبأ لاقف

 ىلإ انئحأو انْرْيَحو انُدّيس َتنأف « تنأ َكُعيابُت لب :ٌرمع لاقف .ةديبَع ابأ وأ رمع اوعيابف
 لاقف « ةدابُع نب دعس متلتق :لئاق لاقف . سانلا ُهَعيابو ُهَعيابف هديب ٌرمع ذخأف : كك للا لوسر

 ا

 نال ئلعألا يلا ين رنک یارک ب خش : تلق اهنع هلل يضر ةشئاع نأ

 .[7 15717601١141١ : ثيدحلا رظنا] ٠ كاذبا عمرة ميار

 هب اوجرخو « مهيلع يذلا ّقحلا مهفَرعو « يَدُهلا سانلا ركب وبأ َرّصَ دقل مث”

 . رجا » ىلإ «ٌلشملأ وق نو تعدم وشر الإ ةَبَححاَمَو » نولتي
 .[17١73535811؟1417 : ثيدحلا رظنا]

 نعاىلعَي وبأ انثّدح ٍدشار يبأ نب عماج انئّدح ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح ١_
 تلف ركب وبأ :لاق ؟ِكيَل هنا لوسر دعي ريع قشئانلا نأ يبأل ثلق» : لاق ةيفتحلا نب ٍدمحم

 نع جول انأ اه: لاق ؟تنأ < تلقا ٌنامثع لوقي نأ تیشخو . .ٌرمع مث : : لاق ؟ ْنَم مث

 تملا

 ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا ٍدبع نع ِكلام نع ٍديعس ُنْبٌةبيَتق انثّدح 01

 ءاديّبلاب انك اذإ 'ىتح « هرافسأ ٍضعب يف ةي هللا لوسر عم انجرخ» : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر

 م همه اللا ماقا الا ىلع للا لرسو ماقا + « يل ٌدَقِع عطقنا- شيجلا ٍتاذب وأ -

 ؟ةشئاع ثَعَبص ام ىررت الأ :اولاقف ركب ابأ ٌنسانلا ىتأف .ءام مهّعم سيلو « ءام ىلع اوسيلو

 ركب وبأ َءاجف .ءام مهَعم َّسيلو « ءام ىلع اوسيلو « ُهَعم سانلابو يب هللا لوسرب تماقأ

 سانلاو ا هللا لوسر ٍتسّبح :لاقف « مان دق يذخف ىلع ُهّسأر عضاو ك هللا لوسرو



 .٠ ش اک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك - ۲

SU ENR نكن ىلا كاف ا yy 
 مانف ‹ يذخف ىلع ةي هللا لوسر ناكم الإ كؤرحتلا ّنم ينعنمَي الف يترصاخ يف هديب

EAE ءاسنلا] (اومميتف» ميلا ةبآ هللا لرنأف ءام ريغ ىلع حبصأ ىتح كيلا لوسر 

 يذلا َريعبلا انثعَبف : نع ل يا ريضحلا نب ٌديَسَأ لاقف

 :ثيدحلا رظنا] . هّبحت َدقعلا اندَجوف هيلع تنك ش 775 75"[.

 ثادحت ناوكد تی :لاق شمعألا ٍنع ةبعش انئَدح سايإ يبأ نب ٌمدآ انئّدح "10

 مكّدحأ َنأ ولف ؛ « يباحصأ اوست ال» : لَو يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ّيردُخلا ٍديعس يبأ نع

 ةيواعُم وبأو دواد نب هللا ٌدبعو ُريرج ُهَعبات .«هفيصت الو مهدحأ دم غلب ام ًابَهَذ ِدحأ لثم قفنأ
 . شمعألا نع ضاحُمو

 نع ناهيلش ان دج نا وبا وحن ا سلا وأ نكس ید ان دع

 هتيب يف ًاًضوت هنأ ٌيرعشألا ئسوم وبأ ينربخأ» :لاق اق بّيسملا نب ٍديعس نع ٍرِمَ يبأ نب , كيرش
 لاسم اتا ابف لقاح يهوي هغ ورو ذالك هللا لوسر ر تيقن وحول

 ‹ سيرأ ٌرثب لخد ىتح هنع لأسأ هرثإ ىلع ٌتجرخف « انهاه َهَّجَّوو جرخ :اولاقف كي ئبنلا نع

 ٌثمقف « أضوتف ُهَتَجاح ي هللا لوسر ىضق ىتح  ديرُج نم اهُبابو  بابلا دنع ٌتسلجف
 « رثبلا يف امهألَدو هيقاس نع فشكو اهَّنَق طّسوّتو سيرأ ٍرثب ىلع سلاج وه اذإف « هيلإ
 + عوبلا 8 ها لرو ترب ركل تلق فابلا ةنع لوف كفرصلا مك هيلع دليم

 مث « كلسر ىلع :ثتلقف .ركب وبأ :لاقف ؟اذه ْنَم :ثلقف « تابلا عفّدف ركب وبأ َءاجف

 ىتح ڭلبقأف . ةنجلاب ُهْرُشِبو هل ْنَذئا :لاقف « نذأتسي ركب وبأ اذه هللا لوسر اي :تلقف ثبهذ
 نيمي نع َسلجف ركب وبأ لخدف .ةنجلاب كرش لَك ش هللا لوسرو لحدا :ركب يبأل تلق

 مث ٠ .ديقاس نع تفشكو الب ئينلا عنص امك رثبلا يف هيلجر ىَدو تقلا يف عم ةي هلا ٍلوسر

 هاا كيري ًاريخ ٍنالفب هللا دري نإ تلقف ٠ ينقحلّيو أضوتي يخأ ثكرت دقو تساجف تعّججر

 ىلع تلقف ۾ :تاطختلا نب مع :لاقف ؟اذه نم :تلقف + تابلا رحت ٌناسنإ اذإف هب تای
 .ُنََْتْسَي باطخلا نب ٌرمع اذه :ٌتلقف هيلع ٌتملسف ةي هللا لوسر ىلإ تئج مث كلر
 لخدف .ةّنجلاب ايب هللا لوسر َكَّرَّشبو لخدا :تلقف ٌثكجف .ةنجلاب ٌةْرُشبو هل ْنَذئا :لاقف

 ٌتسلجف تعجر مث .رئبلا يف هيلجر 'ىلدو هِراسَي نع ٌتفّقلا يف ةي هللا لوسر عم َسلجف
 :لاقف ؟اذه ْنَم :تلقف « تابلا كَرحُي ٌناسنإ ءاجف « هب ِتأي ًاريخ ٍنالفب هللا درُي نإ :تلقف

 هل نّدئا :لاقف « ةتربخأف ةا هللا لوسر ىلإ تئجف .َكِلسِر ىلع :تلقف َناَّمَع نب ٌنامثع



 ایک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك - ۳۲ 6

 ىلع ةنجلاب لكي هللا لوسر َكَرّشبو « لخدا :هل تلقف ةتثجف « ةبيصت ئّولَب ىلع ةنجلاب ُهْوُشِبو

 نب كيرش لاق .رخآلا قشلا َنم ُةّماجو سلجف « ىلم دق قلا دجوف لخدف . كبِصُت ئول
 .«مهّروبق اهتلّوأف : بّيسملا نب ٌديعس لاق :هللا دبع

 يف هفارطأ_51/5٠ ثيدحلا] : "775917 ‹ ۳1۹٩ ۰ 1۲۱٦ ‹ ۷۰۹۷ ‹ 77577[.

Voكلام نب َسْنأ نأ ةداتق نع ٍديعس نع اىبحي انَنّدح ٍراَّشَب نب دمحم ينثّدح -  

 مهب َففَجَرف 2 ٌنامثعو ٌدمعو ركب وبأو ًادُحَأ َدعص يب يبنلا نأ» : مهثّدح هنع هللا يضر
000 9 

 .[1199 ‹ 75287 : يف هافرط_7517/6 ثيدحلا] . «ناديهشو ٌقيَّدصو غبت كيلع نإف ءٌدحأ ث تّيثا :لاقف

 نأ عفان نع رخص اد ريك نهو انثَّدح هللا دبع وبأ ليعس نب دمحأ ىنئَّدح 75

 ينءاج اهنم عزن رثب ىلع انأ امنيب» : ي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نب وللا دبع
 . هل رفخي هللاو < 7 ِهَعْرَن يفو « نيبونذ وأ ًابونذ َعّرتف َولَّدلا ركب وبأ ذخأف < ُرمعو ركب وبأ

 يِرْفَي سانلا نم ًاًيرقْبَع ع َرأ ملف « ًابْرَع هدي يف ثلاحتساف ركب يبأ دي نم باطخلا ُنبا اهّذخأ مث

 . «نطعب سانلا برض ىتح َعّرنف « هّيرف

 . 15758 : ثيدحلا رظنا] 0 :لوقي « لبإلا ُكَرْبَم ْنْطَعلا : بهو لاق

 0 ص 7 ١ .َ لملم لح

 يف فقال ينإ» : ا ریو ا ا

 قرم عضو دق يفلح نم لج اذإ- هريرس ىلع عضو دقو - ٍباَّطَحلا نب رمعل هللا اًوَعَدف موق

 ًارينك ىنآل ) كيبحاص عم هللا َكّلعِحَي نأ وجرأل تنك ْنِإ ¢ هللا كّمحر :لوقي يبکنَم ىلع

 ‹« رمعو ركب وبأو ٌتلعفو هع زكي وبأو تنك :لوقي ب هللا لوسر عمسأ تنك ام

 نب يلع وه اذإف ٌثفتلاف . امهم هللا َكَلعجَي نأ وجرأل تنك نإف < رمعو ركب وبأو ٌتّقلطناو
 . ]°14 : يف هفرط ۳١۷۷ ثيدحلا] .«بلاط فا

osسر لا : لاق ريبّرلا  

 ٠لت وشنو هلك لا لإ اج طف أ ني ت ار لاق « ةي هللا لوسرب نوكرشملا

E Eنوقتا  

 :YA]. رفاغ] 4کي دَر نم تكد م َءآَج دقو هلأ فر لوفي نأ اَلَجَر

 .[5416 . 98485 :ىف ہافرط ۳۹۷۸ ثيدحلا]



 هنع هللا يضر ّيوَدَعلا ٌّيشّرُقلا صفح يبأ ٍباَّطخلا نب ّرمع بقانٌم باب- ٦

 نب دمحم انثدح ِنوشجاملا نب زيزعلا دبع انثّدح ٍلاهنم نب ٌجاَجَح انثّدح _ ۹
 « ةنجلا ثلخد ينثيأر» : يب ئبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر هللا ٍدبع نب رباج نع رٍكنملا

 .لالب اذه :لاقف ؟اذه ْنَم :ُتلقف ةفشَح ٌتعمسو « ةحلط يبأ ةأرما ءاصيمُولاب انأ اذإف
 هل طاق هلأ نأ ثدراف“ نل :لاقف ؟اذه نمل :تلقف ٌةيراج هئانفب ًارصق ُتيأرو

 ؟«راغأ َكيلعأ . هللا لوسر اي يّمأو يبأب :ٌرمع لاقف . كَتريغ ٌتركذف

 ٠ ۷٠۲٤[. 217757 : يف هافرط_751/4 ثيدحلا]

 : لاق باهش ٍنبا نع ليقع ينثّدح :لاق ثيللا انربخأ میرم يبأ نب ٌديعس انئّدح ۳۹۸۹
 ذإ ل هللا لوسر دنع نحن اني : لاق هنع هللا يضر ةريرُه ابأ نأ ٍبّيسملا نب ٌديعس ينربخأ
 اذه نمل :تلقق ء رصق بناج ىلإ ًأضوتت ةأرما اذإف « هللا يف يشيأر مئان انأ اني :لاق
 ٌراغأ كيلعأ :لاقو ٌرمع 'اىكبف .ًاريدُم ا ةتريغ ٌثتركذف « َرمعل :اولاق ؟ذصقلا

 .[8747 :ثيدحلا رظنا] ؟«هللا لوسر اي

 نع َنشوي نع ِكرابملا نبا انثَّدح ئيفوكلا رفعج وبأ ِتْلّصلا نب دمحم انئّدح _ ۳۹۸۱

 کک ُتبرش مئان انآ انيب» : لاق كو لا لوسر نأ هيبأ نع ٌةزمح ينربخأ :لاق ٌّيرهّزلا

 ُهَبلَّوُأ امف :اولاق .ٌرمع تلوان مث - يرافظأ يف وأ - يِرْفَظ يف يرجي د ٌىْرلا ىلإ ٌرظنأ ىتح

 .[47 :ثيدحلا رظنا] . ؟ملعلا : لاق ؟ هللا لوسر اي

  1Aلاق هلل لا ديش اكذح: رقي نب ةمحبف انتل قت نبوللا دبع ني ةمحم اقع :

 لاق الب يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر رّمع نب هللا دبع نع ملاس نع ملاس نب ركب وبأ ينثّدح :

 اغ نقود وأ ًابونذ ٌعرتف ركب وبأ ءاجف « بيل ىَلَع ةركب ولَدب ٌعِزنأ ينأ مانملا يف تير

 هيرف يرغي اربع َرأ ملف « ًبْرَع تلاحتساف ٍباَطخلا نب ُرمع َءاج مث . هل رفعي هللاو ًافيعَض «

 :ىيحي لاقو . َيِبارَّزلا قاتع :ٌيرقبعلا :ريبج نبا لاق .«نّطعب اوّبرضو ُسمانلا يور ىتح
 ةريثك : 4 وم . قيقر لمح اهل ٌسِفانطلا : ٌيبرازلا ٠ :ثيدحلا رظنا] 75778 7537/5[.

 ٍنع حلاص نع يبأ ينئّدح : لاق ميهاربإ نب ٌبوقعي انثّدح هللا دبع نب يلع انئّدح مدرع

 انثّدح . .ح < .لاق هابأ نأ ةربخأ ٍدعس ّنب دمحم َّنأ ديمحلا دبع ينربخأ باهش نبا

 نب نطحرلا دبع نع باهش نبا نع حلاص نع دعس نب ٌميهاربإ الد هلا بع نب زيزعلا دبع
 نب مع َنَّدأتسا» : :لاق هيبأ نع ٍصاَّنو يبأ نب ٍدعَس نب دمحم نع ٍديَز نب نمحرلا دبع

 ىلع َنهتاوصأ ةيلاع « هترثكت رو هتمّلكُي شيرق نم ةوسن ٌهَدنعو ةا هللا لوسر ىلع باطخلا



 لک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك - ۲ 14:1

 َلَحدف « ةي هللا لوسر هل نذأف « باجحلا َنرّدابف ّنمق باطخلا نب ُرمع َنذأتسا اًملف هتوَص

 :كلي ةيبنلا لاقف « هللا لوسر اي َكَّنس هللا ٌكَحضأ :لاقف ؛كحضتي ةي هللا لوسرو ٌرمع.

 ' تنأف :ُرمع لاق . . باجحلا َنْرّدتبا َكَتوُص َنعمس اًملف ٠ يدنع نک يتاللا ءالؤه نم ثبجع

 نبهت الو ينتبهتأ « ٌنهسفنأ ٍتاَّوُدع اي :رمع لاق مث . ال زرا يدا خا

 اهيإ : ل هلل هللا لوسر لاقف .ةكيوللا ٍلوسر نم ظلغأو ظفأ نأ « معن : نلقف ؟لككِللا لوسر

 ريغ جف َكلَس الإ طق اف اكلاس ٌلاطيشلا َكَيَقَل ام « هديب يسفن يذلاو « باَّطخلا َنباي

 ۳۲۹٤[. :ثيدحلا رظنا] . «كججف

  aT ۳A٤وع تحي انا  aهللا دبع لاق : لاق ّن نيف انثاع :

 يف هفرط-٤۳۹۸ ثيدحلا] ع ملسأ ذنم ةَّزعأ انلزام» : ۳۸٦۳[.

 نبا عمس هنأ ةكيلُم يبأ نبا ٍنع ٍديعس نب رع انًثدح وللا دبع انربخأ ُنادبَع انئّدح 1۸0

 انأو - عفرُي نأ لبق َنوُلِصُيو َنوعدَي ا توا :لوقي سابع
 Sa « بلاط يبأ نب , ئيلع اذإف « يبكنَم ڏخآ لجر الإ ينعُري ملف - - مهيف

 هللا كلعجي نأ ٌنظأل تنك ْنِإ هللا ٌمياو . كنم هلمع لثمب هللا ىقلأ نأ ئلإ ٌبحأ ًادحأ تفلح ام

 ٌتلخدو « رمعو ركب وبأو انأ بهذ :لوقي لب يبنلا عمسأ ًاريثك ينأ ثبسحو < ٌكيبحاَص عم

 .[*>9007 :ثيدحلا رظنا] . ؟رمعو ركب وبأو انأ ثجّرخو « رمعو ركب وبأو انأ

 : ٌةفيلخ يل لاقو . ةبورَع يبأ نب ٌديعس اّنّدح ٍعيَرَر نب ديزي انئّدح دسم انئّدح _ م

 ٍِكلام نب سنأ نع ةداتق نع ٌديعس انّثّدح : : الاق ٍلاهنملا نب ھو داس قي دمحم انثذعت

 هبرضف « مهب فجَرف « نامثعو معو ركب وبأ عمو ًادُحَأ لكَ ئينلا عصا : لاق هنع هللا يضر

 . م06: ثيدحلا رظنا] . ؟ناديهش وأ ٌقيَّدص وأ يبن لع امل ا تا لاو لوب

 ا ف ی ل و ی ا نب يني اكاد طور

 « ةتربخأف - َرمع ينعي - - هنأش ضعب نع ٌرمع نبا ينلأس» : : لاق هيبأ نع هل ةئّدح ملسأ نب ديز نأ

 نم ىهتنا ىتح دوجأو ًدجأ ناك ّضبق نيح نم هي هللا لوسر دعب طق ًادحأ ُثيأر ام :لاقف

 .«باّطخلا نب رمع

  ۳A۸هنع هللا يضر سنأ نع ٍتباث نع ٍديز نب ُداّمح انَنَدح برح نب ٌناميلس انئّدح :

 لاق ؟اهل َتْدَدَعأ اذامو :لاق ؟ٌةعاسلا ىتم :لاقف ةعاسلا نع كو يبنلا لأس ًالجر َّنأ» :

 انحرف امف :ٌسنأ لاق .تببحأ نم عم َتنأ :لاقف هلك ةلرسزو احا یا الإ: يقال



 5-5 اک ىبنلا باحضأ لئاضف باتك- ۲

 ركب ابأو لب ىبنلا ٌتحأ انأف :سنأ لاق . تببحأ نم عم َتنأ : لل ءيبنلا لوقب انحرف ٍءیشب

 .«مهلامعأ لثمب لْمعأ مل نإو « مهايإ يّبحب مهَعم نوكأ نأ وجرأو « َّرمعو

 ش .[1/107 , ٦۱۷۱ 0 71517 :يف هفارطأ 7784 ثيدحلا]

 ةريره يبأ نع َةمّلس يبأ نع هيبأ نع ٍدعس نب ميهاربإ انّنَّدح ًدعّرق نب يحي انئّدح 4
 نإف « نوثّدحم سان ممألا ّنم مكلبق اميف ناك دقل» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ٍدعس نع ةدئاز يبأ ن اکر «رمع هنإف ٌدحأ ىتمأ ىف كي

 نأ ريغ نم َنومَّلكُي لاجر َليئارسإ ينب نم مكّلبق ناك نميف ناك دقلا : 1 ال ئيبنلا لاق :لاق

 .«رمعف دحأ مهنم يتمأ يف ْنكي نإف « ءايبنأ اونوكي

 .[؟414 :ثيدحلا رظنا] . «ثّدحم الو عوبن نم : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 نب ٍديعس نع باهش نبا نع ليَقُع انَثَّدح ثيللا انَثَّدح ففسوي نب هللا ٌدبع انئَّدح ۰

 لاق» :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ انعمس :الاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأو بّيسُملا

 « اهّدقنتسا ىتح اهبلّطف « ًةاش اهنم أف ُبذلا ادع هونغ يف عار امنيب :ةلكي مثلا لوسر
 « هللا احبس :ُسانلا لاقف ؟يريغ عار اهل سيل عيسا موي اهل ن : هل لاقف ُبّذلا هيلإ تفتلاف
 . «رمعو ركب وبأ مث د امو . EE E ايب ئئبنلا لاقف

 TUY TEV TTY] : ثيدحلا رظنا]

 ينربخ أ :لاق باهش نبا نع ٍليَُع نع ثيللا انئّدح ریکُب نب ىيحي انثّدح۔ ۳۹۹۱
 و

 تعمسللا :لاق هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نع ٍفينُح نب ٍلهس نبا ةمامأ وبأ

 غلب ام اهنمف ٠ صمق مهيلعو يلع اوضرُع َسانلا ُثيأر مئان انأ انيب : لوفي هلك هللا لوس
 هتلوأ امق !اولاق 5 رتجا صيمق هيلعو ُرمع ىلع َضرُعو « كلذ َنود غلبي ام اهنمو « ّيدَّنلا

 ْ .[77 :ثيدحلا رظنا] . «نيّدلا : لاق ؟هللا لوسر اي

 نبا نع ُبوُيَأ اند ميهاربإ نب ليعامسإ انثّدح ٍدمحم نب ُتلَّصلا انتو.

 e ٍساّبع نبا هل لاقف « ٌملأي لعج ُرمع َنَِط املا : لاق ةمّرخم نب ږوسولا نع كيم يبأ

 ‹ ةتبحص َتنَسحأف ال هللا لوسر ٌتبحص دقل « كاذ ناك نئلو « نينمؤملا َريمأ اي :- ُهعّرَجُي

 كنع وهو هتقراف مث « هتبحص تنسحأف ركب ابأ ٌتبحص مث « ضار كنع وهو ةتقراف مث

 كنع مهو مهتقرافتل مهتقراف نثلو « مهتبحص تنسحأف مهتبَحص َتبحص مث « ضار
 هب نم ىلاعت هللا ّنم نم كاذ امنإف هاضرو ةي هللا لوسر ةبحص نم َتركذ ام اّمأ :لاق .نوضار



 « يلع وب نم هّركذ لج هللا نم نم كاذ امنإف ٌهاضرو ركب يبأ ةبحص نم ٌتركذ ام اًمأو « ىلع

 ًابَهَذ ضرألا عالط يل َّنأ ول هللاو .كباحصأ ٍلْجأو َكِلْجَأ نم وهف يعّرج نم ىرت ام اًمأو
 . «هارأ نأ لبق لجو رع هللا باذع نم هب ُثيدتفال

 . اذهب رمع ىَلَع ثلخَد» سابع نبا نع ةكيلُم يآ نبا نع ُبوُيأ انَدح :ٍديز نب ُداّمح لاق

 انئّدح ِثايغ نب نامثع ينثّدح 1 يورو 14۳

 ٍناطيح نم طئاح يف اب يبنلا عم تنك : لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ نع يدها نامثع وبأ

 وه اذإف « هل ٌتحتفف « ةنجلاب هرب شب و و هل ْحَنْفا : لَك ئبنلا لاقف « حتفتساف لج ًءاجف « ةنيدملا

 لاقف « َصتفتساف ُلجر َءاج مث .هللا ديحف < هلكت هللا لوسر لاق امب ةترشبف « ركب وبأ
 ‹ للي ئبنلا لاق امب ةتربخأف ٌرمع وه اذإف هل ٌثحتفف « ةّنجلاب ٌهرُشِبو هل ختفا : ل عربنلا

 ؛ نامثع اذإف هبيصُت ىَولَب ىلع ّبجلاب ةْرُشبو هل ختفا : يل لاقف « ٌلجر حتفتسا مث . هللا دوحف

 .[75174 :ثيدحلا رظنا] . «ناعّتسملا هللا : لاق مث « هللا دمحف « هللا لوسر لاق امب هتربخأف

 ينئّدح : لاق َةَوْيَح ينربخأ : لاق بهو نبا ينثّدح : لاق ٌناميلس نب ىبحي انئّدح "4

 ديب خآ وهو ةي عربنلا عم اّنك» : لاق عاشه نب وهلا دبع ةد حمس هلأ ٍدبعَم نب ٌةرهُز ليقع وبأ

 TY] 2554: يف هافرط 559:5 ثيدحلا] 2 تاطخلا نب رم

 هنع هللا يضر ّيشَرُّقلا ورمع يبأ َناَفَع نب َنامثع بقانَم باب

 شيج َرهَج نَم» :لاقو .«نامثع اهَرفحف . ةَلجلا هلف ةموُر َرئب رفخَي ْنَم» : ةي ئبنلا لاقو
 . «نامثع ُهَّرَهِجف . نجلا هلف ةرسُعلا

 نع نامثع يبأ نع بوي نع ٍديز نب دامح انئّدح برح نب ٌناميلس انئّدح 9 6

 لا © ظئاحجلا تاب طقني او اطئاج ل 5 يملا نأ : هنع هللا يضر ىسوم يبأ

 ٌةدّشَيو هل ْنَّذئا : لاقف ٌنذأتسي د رخ ءاج حث . ركب وبأ اذإف « ةّنجلاب هرُشِبو هل ْنَذئا :لاقف ُنذأتسَي
 ىلع ا و ا نتا + لاق مت ف کس ندا غا ءا حقن نیا لا

 . نافع نب ٌنامثع اذإف « هييصّتس ىَوْلَب
 نع ثّدحُي َنامثع ابأ اعمس مكَحلا نب ٌيلعو لوحألا حصاع انئّدحو :دامح لاق

 نع َفشك دق ٌءام هيف ناکَم يف ًادعاق ناك ةي َيِبنلا َّنِإ) مصاع هيف دازو « هوحنب ىسوم يبأ
 .[8397 ۳۹۷۲ :ثيدحلا رظنا] . «اهاّطغ نامثع لخد اًملف_ هتبكر وأ - هيتبكُر

 باهش نبا نع سنوي نع يبأ ينثّدح :لاق ٍديعس نب بيبش نب د أ ينثدح 7



 ۹۰۹ لَو يبنلا باحصأ لئاضف باتك ۲

 نب نمحرلا َدبعو َةمَرْخَم نب َرَوْسِملا نأ» :ٌةربخأ رايخلا نب ّيِدَع نب هللا َديَبُع نأ ٌةورع ينربخأ
 ی ا دف ديزل يحال ا ملكت نأ ناسي ام : الا توخي فيغ »قب ووسألا
 : لاق . كل ةحيصن يهو « ةجاح َكيلإ يل نإ : تلق « ةالصلا ىلإ َجَّرَخ ىتح َنامثعل ُتدَصَقف

 ءاج ذإ ٠ امهيلإ تعّجرف ٌتفّرصناف  كنم هللاب ذوعأ : لاق ءارأ : رمعَم لاق  كنم ٌءرملا اهيا اي

 «قحلاب إب ًادمحم تعب ُهئاحبس هللا نإ :تلقف ؟كّحيصن ام :لاقف « هُثيتأف ؛ّنامثع لوسر

 تبحصو «نيترجهلا َترَجاهف « ةي هلوسرلو هلل باجتسا نّمم ٌتنكو « باتكلا هيلع لزنأو
 ؟هنك هللا لوسر تكردأ :لاق .ديلّولا ٍنَأش يف ْنمانلا رْثكأ دقو . هّيَدَه َتيأرو ةي هللا لوسر

 هللا َنإف دعب ام :لاق .اهرتس يف ءارذعلا ىلإ ُصْلخَي ام هملع نم َىلإ َصَلَخ ْنكلو ءال :ٌتلق

 ٹرجاهو وهب َّثعُب امب ُثنمآو « هلوسرلو هلل باجتسا ْنّمم ثنکف « ٌقحلاب لي ًادمجم تعب
 اوتح ةتششغ الو هئيَصع ام اوف + ةتعيابو ل هللا لوسر ٌتبحصو.- تلق امك - نيترجهلا

 ؟مهل يذلا لثم قحلا نم يل َسيلفأ ٠ ُتْفِلحُمسا مث . اتفرج ل هلثم ركب وبأ مث . هللا هاَقوت

 لخأنسف ديلولا ٍنأش ْنِم تركذ ام ام ؟مكنع ينُعلبت يتلا ثيداحألا هذه امف : لاق . لبا تلق

 يابت داف دل ناو َرَمأف الع اعد مث . هللا ًءاش نإ ٌّقحلاب هيف

 .[۳۹۲۷ « ۳۸۷۲ : يف هافرط_597 ثيدحلا]

 ةملَس يبأ نب زيزعلا دبع انثدح ناذاش انئّدح عيزَب نب متاح نب دمع ينثّدح - ۳4¥

 هلك ينلا نمز يف انک : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع ولا دبع نع نوشجاملا
 . «مهتيب لضافن ال ةا ئبنلا باحصأ كرتن : مث « نامثع مث ٌرمع مث  ًادحأ ركب يبأب دعت ال

 .[57198 :ثيدحلا رظنا] . زيزعلا ٍدبع نع حلاص نب و هللا دبع هعبات

 : لاق بّهوَم نبا وه نامثع انئّدح ٌةناوَع وبأ انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح 6

 :اولاقف ؟موقلا ٍءالؤه ْنَم :لاقف اسولُج ًاموق ىأرف « َتيبلا عو رض لهأ نم لخو ءاج»
 نع ٌكلئاس ينإ رمع َنباي : لاق . ٌرمع نب هللا دبع : اولاق ؟ مهيف حيشلا نمف : لاق . يرق ءالؤه

 ٍردَب نع َبّيغت َبّيعَت هنأ ملعت : لاقف . . معن : Ty هنع ينثدحف ِءيش

 NDT لجرلا لاق . . معن : :لاق ؟ُدَهْشَي ملو

 نع اف هلا أ ُدَهْشأ دُخأ موي هزار اأ . كلل ا لاحت :ّرمع نبا لاق . ربكأ هللا : لاق . . معن

 هل لاقف « ةضيرم تناكو هل للا لوسر ُثنب تحت تناك هنإف ٍردَب نع هيثغت امأو .هل َرْفَعَو

 نإك ولف نارا عت ن امو هّمِهّسو ًاردب دهش ْنّمم لُجر ّرجأ كل نإ : ةا هللا لوسر

 ٍناوضّرلا ٌةعيب تناكو « نامثع ب هلا لوسر َتعَبف  هئاكم عل ًنامثع نم ةكم نطبب عا ٌدحأ



 ىلع اهب برضف .َنامثع دي هذه :'ىنميلا هديب لي هللا لوسر لاقف «ةكم ىلإ نامثع بهذ ام دعب
 91١[. :ثيدحلا رظنا] . كعم نآلا اهب بهذا : رمع نبا هل لاقف . نامثعل هذه : لاقف هدي

 راك ل اي ۳4۹۹
 E لاقف « َفَجّرف « نامثعو ئمعو ركب وبأ هَعمو احا كب ئوبنلا َدِعَص١

 .[7357845 2 53/6 :ثيدحلا رظنا] .«ناديهشو ٌقيّدصو ٌعيبن الإ كيلع سيلف  هلجرب

 هنع هللا يضر نافع نب َنامثع ىلع ٌقافّتالاو « ةعيبلا ةصق باب-۸

 امهنع هللا يضر باّطخلا نب َرمع ٌلتقَم هيفو
 ِنوميَم نب ورمع نع ِنيَّصُح نع َةناوَع وبأ انَنَّدح ليعامسإ نب ئسوم انئّدح -

 هيلع تمور ةايدملا ا دات نأ رد مرا ومر باطلا يريعات» :لاق
 ّيضرألا امتلّمَح انوكت نأ نافاختأ ؟امتلعف فيك : لاق فيت نب َنامُعو ٍناميلا نب ةفيَذُخ

 انوكت نأ ارظنا :لاق .لّضف ديبك اهيف ام « ةقيطُم هل يه ًارمأ اهانلّمح :الاق ؟قيطت ال ام
 قارعلا لهأ َلِمارأ َنعَدآل هللا ينملس نئ : مع لاقف .ال :الاق . قيطت ال ام َضرألا امتلّمَح

 مئاقل ينإ :لاق . ا ی ةفئار الإ هيلع ثنا امه: لاق . ًادبأ يدعب لجر ىلإ َنْجّتحي ال

 ىتح « اوُوتسا : لاق نيفصلا نيب وم اذإ ناكو - َبيصأ َةادغ سابع نب ولا دبع الإ تب ينيب ام

 e لحنلا وأ َفُسوي ةروس ارق امّبرو « ٌرَبكف َمّدقت ًالَلَخ مهيف َرَي مل اذإ
 اذنك نا 6-5 لوقي ُهُثعمسف ربك نأ الإ ّوه امف  ٌُسانلا عمتجَي ىتح ىلوألا

 ل ل تعط نيح
 اسر هيلع َحَرط َنيملسملا نم ٌلجر كلذ ئأر اًملف . ةعبس مهنم تام اجر ٌرشع ةثالث ّنعط

 يلي نمف « هّمَّدقف ٍفوع نب نمحرلا دبع دي ٌرِمع لّوانتو . هّسفن رحن ذوخأم هنأ جلعلا ّنظ اًملف

 َتوص اودَقَق دق مهنأ ريغ وردي ال مهنإف ٍدجسملا يحاون امأو « ىَرأ يذلا ىأر دقف رمع

 :لاق اوفّرصنا اًملف « ًةفيفخ ةالص ِنمحرلا دبع مهب ىّلصف . هللا احبس :نولوقي مهو َرمع

 : لاق ؟عّنّصلا :لاق .ةريغملا ٌمالغ :لاقف ءاج مث « ًةعاس لاجف . ينلتق نم ظنا « سابع َنباي
 يعدي يلجر ديب يتتيم ْلَعِجَي مل يذلا هل ٌدمحلا « افورعم هب ترم دقل « هلل لاق : لاق . . معن

 ل ا م ا

 اوُلَصو « مكناسلب اوملكت ام دعب « ٌتبذك : لاق .انّلَتق تعش نإ يأ  ٌتلعف ٌتئش نإ :لاقف
 ٌةبيصُم مهبصت مل سانلا َّنأكو « ُهَعم انّقَلَطناف « هتيب ىلإ لمّثحاف ؟مكّجَح اوُجحو « مكتلبق



 41١ ایک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲

 ْنِم جرف « ةبرشف ٍذيبنب ياف .هيلع فاخأ :لوقي لئاقو « سأب ال :لوقي لئاقف ٍذئَموي لبق
 ءاجو « هيلع انلَخدف « تّيَم هنأ اوملعف « هحرج نم جرخف « هبرشف نبلب يتأ مث .ِهفوَج
 « كل هللا ىَرْشِيِب نينمؤملا ريمأ اي رشبأ :لاقف ٌتاش لجر ءاجو . هيلع َنونثُي اولعجف ٌسانلا

 .ةداهش مث « َتلَدعف تيلو مث ٠ َتملع دق ام مالسإلا يف ٍمدقو ء كيلا وسر ةبحص نم

 3 :لاق « َضرألا م سمي هرازإ اذإ ربدأ اًملف . يل الو َيلعال ٌفافك كلذ نأ َتْدِدَو :لاق

 نب هللا دبع اي . كئرل' ىقتأو كيوتل ىقبأ هنإف « َكَبوُث عفرا ٠ يخأ َنباي :لاق .َمالُعلا ىلع

 هل یف نإ : :لاق .هّوحن وأ افلأ نينامثو ٌةتس ٌةودجوف ٌةوبّسحف . نيّدلا نم يلع ام ْرُظنا « ٌرمع
 لّسف مهّلاومأ ت مل نإف « بعك نب ّيِدَع ينب يف لف لاو « مهلاومأ نم هداف ٌرمع لآ لام

 : لقف َنينمؤملا ٌّمَأ ةشئاع ىلإ قِلَطنا . لاملا اذه ينع داف « مهريغ ىلإ مهُدْعَت الو ٍشيرق يف

 : لقو - ًاريمأ نينمؤملل مويلا تسل ينإف ٠ نينمؤملا ريمأ ْلَقَت الو - السلا ُرمع ِكيلع ارقي

 اهّدجوف اهيلع لحد مث « َنأتساو ملسف .هيبحاص عم نقد نأ ٍباطخلا نب ُرمع ُنذأتسي

 .هيتحاص عم نفد نأ ُنذأتسيو مالسلا ٍباطَخلا نب ؛ ٌرمع كيلع ًارقي :لاقف « يكبت ة ةدعاق

 نب هللا دبع اذه : ليق لبقأ اًملف . قيال ىلع مولا هب هثرثوألو +. يسغنل هدير تنك: تلاقف

 َريمأ اي بحت يذلا :لاق ؟َكيَدل ام :لاقف هيلإ ٌلجر هدئسأف .ينوعفرا :لاق .ءاج دق رمع

 ٌتيَضق انآ اذإف < كلذ نم ّيلإ مه ءيش نم ناك ام « هلل محلا :لاق .ْثّنِذَأ « نينمؤملا
 ينتّدر نإو « ي ينولخدأف يل ْتَنََأ نإف « باطخلا نب ؛ مع ٌنْذأَتسي ¦ و

 اهانيأر اًملف < . اهّعم ُديِسَت ٌءاسنلاو ةصفح نينمؤملا ٌمأ تءاجو .نيملسملا رباقُم ىلإ ينوُدُر

 4 مهل ًالخاد تجّلوف « اجر لا َنذأتساو « ةعاس هّدنع ثكبف هيلع ثّجلَوف « انمق
 اذهب ىحأ نجا ام لاف . فيختسا « نينمؤملا ٌريمأ اي صوأ :اولاقف . لخادلا نم اهءاكب

 اع شتا ضار مهنع وهو ةي هللا لوسر يفوت نيذلا - طهلا وأ - رقنلا ٍءالؤه نم رمألا

 هل َسيلو « ّرمع نب هللا دبع مكٌدَهْشَي : لاقو « ٍنمحرلا ٌدبعو ًادعّسو ةحلطو َريبرلاو َنامثعو

 مكيأ هب ِنعَتسمْلف ًالإو « كاذ وهف ادعس ةرمإلا ٍتباصأ نإف - هل ِةيِْعَنلا ةئيهك - ءيش رمألا َنم

 َنيرجاهملاب يدعب نم ًةفيلخلا يِصوأ :لاقو .ةنايخ الو زجع نع ُهْلِزعَأ مل ينإف « رّمأ ام
 َنيذلاو « ًاريخ راصنألاب هيصوأو . مهتمرح مهل ظَفحَيو « مِهّمح مهل فرعي نأ « نيلّوألا

 و مهئيسم نع 'ىفعُي نأو « مهنسحُم نم َلَبقُي نأ « مهلبق نم َناميإلاو ٌرادلا اوؤوبت

 الإ مهنم دخوب ال نأو « ٌوُدعلا ظيغو لاملا ةابُجو « مالسإلا در مهنإف « ًاريخ ٍراصمألا ٍلهأب

 نأ « مالسإلا ةّدامو « برعلا ٌلصأ مهنإف « اريح بارعألاب هيصوأو . مهاضر نع مهَّلضف



ONE BEAST ۹۱۲هك  

 ىفوُي نأ < « كك هلوسر ِةَمذو هللا ةّمذب هيصوأو . مهئارّقف ىلع دريو  مهلاومأ يشاوح نم َذَحْوُي

 انُقَلطناف هب انجرح ضيق اًملف . مهتقاط 9إ اوفلكُي الو « مهئارو نم َلتاَقُي نأو « مهدهعب مهل

 « لخدأف « هولخدأ : تلاق . باطخلا نب دمع ٌنذأتسَي لاق ّرمع نب هللا دبع ملسف يشمن

 : نمحرلا دبع لاقف < « طهرلا ءالؤه عمتجا هتف نم ّعِرُق املف . هيبحاص عم كلانه عضّوف

 دق :ٌةحلط لاقف .حيلع ىلإ يرمأ ٌتلعج دق :ٌريَبْرلا لاقف . مكنم ةثالث ىلإ مكرمأ اولَعجا
 لاقف . فوع نب نمحرلا دبع ىلإ يرمأ ُثلعج دق :ّدعس لاقو « نامثع ىلإ يرمأ ٌتلعج

 يف مهّلضفأ َنَرظنَل ُمالسإلاو هيلع لاو « هيلإ هّلعجنف رمألا اذه نم أبت : امكيأ : نمحرلا دبع

 ؟مكِلّضفأ نع ولآ ال نأ ىلع ُهللاو ىلإ هّنولعجتفأ : ن نمحرلا دبع لاقف .ناخيشلا تكسأف ؟هسفن

 دق ام مالسإلا يف مّدقلاو ةي هللا لوسر نم ٌةبارق كل :لاقف امهدحأ ديب ذخأف معن :الاق
 الخ مث .ّنعيطُتلو ّنعمسَتل َنامثع ُترَمأ نئلو « َنلِدعتل َكُئْرَمأ نئل كيلع ةللف « تملع
 «ٌيلع هل عَيابف «ُهَعَيابف ءٌنامثع اي َكَدَي عفرا :لاق ٌقاثيملا ّدخأ اًملف . كلذ َلثم لاقف ِرَخآلاِ

 .[8157 « ۳۰٣۲ 1897 :ثيدحلا رظنا] .«ٌةوعّيابف رادلا لهأ جلوو

 هنع هللا يضر نسحلا يبأ ٌيمشاهلا ي ّيْشَرُقلا بلاط يبأ نب ّيلع ٌُبقانم باب - 9

 هنع وهو كي هللا لوسر يفوت : مع لاقو «كنم انأو ينم تنأ» : ولعل لكي ئربنلا لاقو

 . "ضار

 هللا يضر دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع زيزعلا دبع انثّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انئّدح ۰۱

 سانلا تابف :لاق . هيدي ىلع هللا ٌحتفي الجر ًادغ ةيارلا ٌنيطعأل» : لاق ةا هللا لوسر َّنأ هنع
 نأ وجري مهلك ةي هللا لوسر ىلع اودع ُسانلا حبصأ اًملف .اهاطعُي مهيأ مهتليل نوكودي
 اولسرأف :لاق . رنا لوو اي ويتبع كيتي اولا 1 بلاط يآ ني ع ا اما

 ٌةاطعأف « عَجَو هب نکی مل نأ ىتحأ ارب ريف « هل اعّدو هينيع يف قصب قصب ءاج املف . .هب ينوتئ تئاف هيلإ

 لزنت یتح َكِلْسِر ىلع دفنا : لاقف « انكم اونوكي یتح مهتاقأ فا لوسر اي: يلع لاقف «ةيارلا

 يهي ْنأل للاوف «هيف هللا قح نم مهيلع ُبِجَي امب مهزيخأو «مالسإلا ىلإ مهغعدا مث «مهتّحاسب
 ۲۹٤۲ ۰ ۳٠٠۹[. :ثيدحلا رظنا] ٠ عل رخل رك دا نورك يع يعاب ورتب

VYَفّلخت دق عولع ناك : لاق ةملس نع ٍديَبَع يبأ نب , ديزي نع متاح انثًدح ةبيتق انئّدح _  

 َّقِحَلف ولع جرخف ؟ا هللا لوسر نع ُّلخَتأ انأ : لاقف ٌدَمَر هب ناكو َرِبيَخ يف ي يبنلا نع

 ةيارلا ٌنيطعأل : اه هللا لوسر لاق اهجابص يف هللا اهحتف يتلا ةليللا ًءاسم ناك اًملف . لكي يبنلاب



 ۹1۳ هلك لا تاما لاف بناتك 55

 « هيلع هللا حتفَي_ هلوسرو هللا ٌتحُي :لاق وأ -هلوسرو هللا هْيحُي اجر ًادغ- ةيارلا ٌنَدْحأيَل وأ _

 . «هيلع هللا حتفف ةيارلا ليلا لوسر ٌةاطعأف « يلع اذه :اولاقف « ٌةوجرت امو يلعب نحن اذإف

 .[ 791/8 : ثيدحلا رظنا]

 ءاج الجر نأ» : :هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انثدح ةملسَم نب وللا دبع انئّدح _ ا
 ؟اذام لوقيف :لاق .ربنمّلا دنع ًايلع وعدي - ةنيدملا ريمأل  ٌنالف اذه : لاقف ٍدعس نب لهس ىلإ

 مسا هل ناك امو <« ب غيبنلا الإ ُةاّمس ام هللاو :لاق كف < تار وأ هل لوق لاق

 يلع لخد : لاق ؟كلذ فيك سابع ابأ اي :ٌتلقو ًالهس تيدحلا ٌتمّعطتساف . هنم هيلإ ٌبحأ

 يف :تلاق ؟ِكّمع ُنبا َنيأ : ال ئبنلا لاقف « ٍدجسملا يف ٌمَجْطضاف جرخ مث « ةمطاف ىلع

 لج هره ىلإ ثارتلا نصلتو ءرهظ نع طقسادق ةءاذر ةجوف هيلإ شف: دملا

 144١[. :ثيدحلا رظنا] . «نيتّرم . بارت ابأ اي نسلجا : لوقيف هرهظ نع تبارتلا حسم

 نب ٍدعس نع ِنيصح يبأ نع ةدئاز نع ٌنيسح انئّدح عفار نب دمحم انثّدح _ ما

 لعل :لاق « هلمع نساحَم نع ركذف ا ا جر ءلعلا : لاق ةديبُع

 هلمع ّنساحم َركذف « يلع نع ُهلأس م . كفنأب هللا مغرأف :لاق . معن :لاق ؟كّءوسَي كلذ

 : لاق . لجأ :لاق ؟كغ رس لاذ لعل :لاق مث ءال ينلا توي طو تيب « لا وه :لاق

 .[۳۹۹۸ 2817٠ :ثيدحلا رظنا] . «كدهَج ىلع ذهجاف قلطنا < كفنأب هللا مغرأف

Voىليل يبأ نبا تعمس مكحلا نع ُةبعش اند دنع انئَدح راب نب محم انثدح ۔  

 6 يلا ينأف ٠ اىحترا رثا نم قلت ام ثكش ماسلا اهيلع ًةمطاف َّنأ عيلع اننَّدح» :لاق

 ةشئاع هت ربخأ اب ئبنلا ءاج اّملف .اهتربخ ناف ةشئاع ْتَدَجّوف « ٌةذجت ملف ٠ ‹« ْتَقلطناف « يِبّسب

 ىلع :لاقف م وقأل ٌتبهذف انعجاضَم انذَخأ دقو انيلإ هلك ئبنلا ءاجف « ةمطاف ءيجمب

 ب :لاقو « يردص ىلع هيّمَّدق درب ٌتْدِجَو ىتح انني َدعقف . امكئاكم

 ؛ نيثالثو ًاثالث ٍناحّبستو « َنيئالثو ًاعبرأ ٍنارثكت امكعجاضَم امتذخأ اذإ ؟ينامتلأس

 135 يذلا ظنا + . «مداخ نم امكل ريخ وهف « نيثالثو ًاثالث نادمختو

 نب ميهاربإ ٌثعمس : : لاق ٍعَس نع ٌةبعش اَنّنَدح ٌوَدنُغ انثّدح راش نب دمحم انئّدح _ ۹

 ؟«ىس وم نم َنوراه ةلزنمب ينم ّنوكت نأ ١ ىضزت امأ : ولعل ٌعيبنلا لاق» : لاق هيب نع دعس

 ٤٤١١[. : يف هفرط_1"/5١ ثيدحلا]

 E E نع سووا ركنا ب يولع انئّدح _ مال



 ي يبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲ 41

 «ًةعامج سانلا وكي ىتح « ٌفالتخالا ُهّركأ ينإف .نوضقت متنك امك اوضقا» : لاق هنع هللا يضر
 . (ُبْذَكلا ولع نع ئَوِرُي ام ةّماع َّنأ یری َنيريس ْنبا ناكف « يباحصأ تام امك َتومأ وأ

 هنع هللا يضر ّيمش ةناهلا بلاط يبأ نب ٍرفعج بقاذم باب- ٠

 «يقلخو يقلُخ تهبشأ» هلي ٰيبنلا هل لاقو
 ُيَهَجلا هللا ٍدبع وبأ ٍرانيد نب ميهاربإ نب ٌدمحم انثّدح ركب يبأ نب ٌدمحأ انثّدح - ۳۰۸

 :نولوقي اوناك سانلا نإ : هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع ّيربقملا ٍديعس نع ٍبئذ يبأ نبا نع

 ُسسَبلأ الو َريمخلا لكآ ال ىتح ينطب عّبشي ةي هللا لوسر ُمّرلأ تنك ينإو « ةريره وبأ ٌرثكأ
 تنك ْنِإو  عوجلا نم ءابصحلاب ينطب ُقصلأ ُثنكو « ةنالف الو تالف ينمّدخي الو َريبَحلا

 نيكاسملل سانلا َريْخأ ناكو .ينَمِعطُيف يب َبِلَقْنَي يك يعم يه َةيالا لجرلا ءىرقتسأل
 ةكحلا انيلإ ٌجرخُل ناك نإ ىتح « هتيب يف ناك ام انُّمِعطُيف انب ُبِلقني ناك : بلاط يبأ نب ٌرْفعج

 .[0 477 : يف هفرط_/8١ ثيدحلا] . «اهيف ام قعلنف اهّقشَيف < ءيش اهيف َسيل يتلا

 نع ٍدلاخ يبأ نب ب ليعامسإ انربخأ وراه نب ديزي انَثَّدح ئلع نب وُرمع انثّدح ۳۰۹4

 يذ َنباي ٌكيلع ٌمالسلا : لاق رفعج نبا ىلع ملس اذإ ناك امهنع ُهللا يضر َرمع َنبا نأ" : ٌيِبعَّشلا
 . «نيحانجلا

 .[147714 :يف هةفرط ١/١9 ثيدحلا] ٠ لا ناحانجلا :هللا دبع وبأ لاق

 هنع هنا يضر بلَّطملا ٍدبع نب ٍساّبعلا ركذ باب- ١

 ينثّدح ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح ٍدمحم نب نسحلا انثّدح - 71۰

 نب َرمع َّنأ» : هنع هلا يضر سنأ نع سنأ نب هللا دبع نب ةمامُث نع ىّدملا نب هللا بع يبأ

 كيلإ لّسوَتَت انك اّنِإ مهللا : لاقف بلطملا ٍدبع نب سابعلاب ئىقستس ا لالا

 ٠١٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «نوقُسيف : لاق « انقساف انيبن ٌمعب كيلإ لسوتن انإو < انيقستف ل انّيبنب

 لك هللا لوسر ةبارق بقانَم باب- ١١
 . (ةنجلا لهأ ِءاسن ةديس ةمطاف» : لَك ئبنلا لاقو . لكي يبنلا ٍتنب مالسلا اهيلع ةمطاف ةبقنم

 نع ريبڙلا نب ةورُع يتثّدح :لاق ّيرهُزلا نع ٌبيعش انثّدح ِنامَيلا وبأ انثّدح _ ۱
 لا ءافأ امم ل عوبنلا ّنم اهّناريم ٌهلأست ركب يبأ ىلإ ثّلسرأ مالسلا اهيلع ةمطاف نأ : ةشئاع
 . ربح سمح نم يقب امو « كّدفو ةنيدملاب يتلا كك ييبنلا ةق ًةقَدِص ُثلطت لي هل )وسر ىلع

 7١97[. :ثيدحلا رظنا]



 ۹10 لک ىبنلا باحصأ لئاضف باتک 1

 امنإ ؛ةقدص وهف انكرت ام « ترون ال : : لاق ال هللا لوسر د ! :ٍركب وبأ لاقف» - نيك

 مللاو ينإو .لكأملا ىلع اوديزي نأ مهل سيل - لا نام ينعي دلانا اذه سيمحم آنك

 E نا اي يبنلا دهع يف اهيلع تناك يتلا اي هلل هللا لوسر تاقّدص نم ًائيش ريغ أذ

 هتلر رکذو - aR لاق َه کک
 مهّقح

[rear : TT ا 

 تیم : لاق ٍدقاو نع ٌةبعش انثدح ٌدلاخ انّربخأ باهولا ٍدبع نب هللا ٌدبع ينربخأ - 1۳

 . «هتيب لهأ يف ل ًأدمحم اوبقرا : لاق مهنع هللا يضر ركب يبأ نع : رمع نبا نع ْثَّدحُي يبأ

[vo 

 لاق ال هللا ل وسر لأ : رغب روشی  eا

RT عاق TV10 

 مث « تّكبف ءيشب اهّراسف « اهيف ضبق يذلا هاوكش يف ُهَتنبا ةمطاف يب ئيبنلا اعد» : تلاق اهنع

 :ثيدحلا رظنا] . «كلذ نع اهتلأسف : تلاق ثکحضف اهّراسف اهاعد ۳۹۲۳ « ۳٠۲١[.

 ٹيکيف هيف يفوت يذلا هعَجَو يف ضي هنآ ينربخأ لكي يبا ينڙاس : تلاقف» 5
 |3555 "55غ: ثيدحلا رظنا] . («تكحضف ُهعِبَت ةعبتأ هتيب لهأ لوا ينأ ينربخأف ينّراس مث

 ماّوَعلا نب ٍريَبّرلا بقانم باب ١
 مهبايث ضايبل نويراوحلا يّمُّسو .«ِةِلَي ّيبنلا يراوح وه» :ٍساّبع نبا لاقو
 : لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رهسُم نب يلع انئثّدح ِدَلْخَم نب ٌدلاخ انثّدح - 7

 ةنس يدش ٌفاعُر هنع هللا ىضر نافع نب َنامثع باصأ» :لاق 00 نورا
 ا 5 ب - 5 ع ص ومر 3 7

 :لاقف r RL ل١ تك لاق . معن : :لاق ؟هولاقو

 هنإ اولاق مهّلعلف : لاق . تكسف ؟وه نمو : لاق . . معن : :لاقف ؟اولاقو : نايتس اقف فلختسا

 ىلإ مهبحأل ناك نإو « ثملع ام مهريخل ُهنإ هديب يسفن يذلاو امأ :لاق . معن :لاق ؟ريبزلا

 .[۳۷۱۸ : يف هفرط-۳۷۱۷ ثيدحلا] . كي هللا لوسر

 5 2 5 2 بم هيض في و و

 نب ناورَّم ٌتعمس يبأ ينربخأ ماشه نع ةماسأ وبأ انثَّدح ليعامسإ نب ُديَبُع انثدح- ۸

A 



 .ُديِبّرلا « معن :لاق ؟كاذ ليقو :لاق . فلختسا :لاقف ٌلجر ُهاتأ َنامثع دنع ثنك» : مكحلا 0
 , 13717 :ثيدحلا رظنا] . «ًاثالث . مكريخ هنأ َنوملعتل مكنإ هللاو امأ :لاق

 نب ٍدمحم نع ةَملس يبأ نبا وه زيزعلا دبع انثَدح ليعامسإ نب كلام انئّدح - 4
 يراوح َّنِإو « ًاًيراوح يبن لكل نإ :ِلكي ئبنلا لاق» :لاق هنع هللا يضر ٍرباج نع ردكنملا
 , 119917 « ۲۸٤۷ 07845 :ثيدحلا رظنا] , (ماّوَعلا نب هلا

Nنع هيبأ نع ةورُع نب ٌُماشه انربخأ وللا دبع انأبنأ ٍدمحم نب ٌدمحأ انئّدح -  

 « ءاسنلا يف ةملس يبأ نب معو انأ تلعُج بازحألا موي ٌتنك» : لاق ٍريبّرلا نب هللا دبع
 : تلق تعجر اًملف . ثالث وأ نيتّرم ةظيرق ينب ىلإ ُفلتخي ِهِسَرَف ىلع ريبًرلاب انآ اذإف ثرظنف

 كَ هللا لوسر ناك :لاق .معن :ُتلق ؟َينُب اي ينتيآر له وأ : لاق « ٌفلتخت كتيأر ِتبأ اي
 اک رش هللا لوسر يل مج ُتعَجَر اًملف « ُتْقَلطناف ؟مهربخب ينيتأيف ةظيَرق ينب ِتأي ْنَم :لاق

 .«ئيمأو يبأ َكادِف : لاقف هيوبأ

 ّنأ» : هيبأ نع ةورَع نب ٌماشه انربخأ كرابملا نبا انئّدح صفح نب لع انئّدح - ۳۲۱

 هوبرضف مهيلع لمحف ؟كعم دشنف دشت ال : : كومريلا ةعقو موي ريبزلل اولاق الك ئبنلا َباحصأ

 كلت يف يعباصأ ُلِخدَأ ٌتنكف :ةورُع لاق . .رذب موي اهَبرض برص امهئيب هقتاع ىلع نيتبرض
 . 189378 , ۳۹۷۲ : يف هافرط-۳۷۲۱ ثيدحلا] . « ريغص انأو ٌبعلأ تابرضلا

 ضار هنع وهو ِلبيبنلا يفوت :رمع لاقو .هللا ديَبع نب ةحلط ركذ باب- ٤

VYنامثع يبأ نع هيبأ نع ثمتعم انَدح ُيمَدقُملا ركب يبأ ُنب دمحم ينئّدح - 17/75 -  

 ةحلط ريغ ةي هللا لوسر َنهيف لتاق يتلا مايألا كلت ضعب يف ةي ئبنلا عم قبي مل» :لاق
 1051١[. : يف هفرط ۳۷۲۳ ثيدحلا] ٦٠ ٤١[. : يف هفرط-۳۷۲۲ ثيدحلا] .(امهثيدَح نع « دعسو

 ُتيأر» : لاق مذاح ي يبأ نب سيق نع ٍدلاخ يبأ ُنبا اندح ٌدلاخ انتدح ٌدّدسم انثدحح ٤
 .15 0717" : يف هفرط 1/7 ٤ ثيدحلا] . «تّلش دق لي يبنلا اهب یق ةو يتلا ةحلط دي

 يرهُرلا صاقو يبأ نب ٍدعس بقانَم باب-

 كلام نب دعس وهو « ب ّيبنلا ٌلاوخأ ٌةرهُز ونبو
 لا : لاق ٍباّمولا دبع انّثّدح ىنثملا نب ٌدمحم ينئّدح - 508

 يع

 دحأ م وي هيوبأ كي ئبنلا يل عمج» : لوقي دعس ٌتعمس : لاق بّسملا نب ديعس

 ٠٥۷١(٤[. « 5005 0 4066 : ىف هفارطأ_-١۳۷۲ ثيدحلا]



[YAK PVYY : E [مالا ثيدحلا 0 

 هن مشاه نب , مشاه انثّدح ةدئاز يبأ نبا انربخأ 'ئسوم نب ما ی --۷

 :لوقي صاّقو يبأ نب دعس تعمس :لوقي بّيسملا نب ٌديعس تغنت :لاق صاقو يبأ

 . «مالسإلا ثلثل ينإو مايأ ةعبس تشك دقلو « هيف ثملسأ يذلا مويلا يف الإ ٌدحأ ملسأ اما

 ۳۷۲١[. :ثيدحلا رظنا] . مشاه انثّدح ةماسأ وبأ هعبات

V۸لاق سيق نع ليعامسإ نع هللا ٍدبع نب ٌدلاخ انئّدح ٍنوَع نب وُرمع انئّدح - : 

 عم وزعت اكو « هللا ليبس يف مهسب ئمر برعلا لوأل ينإ : لوقي هنع هللا يضر ادعس تقوس

 هلام ًةاشلا أ ريعبلا ْعضَي امك عضل اندحأ نإ ىتح « رجشلا قرو الإ ٌماعط انل امو ال يبنلا

 هب اوتو اوتاكو ل ا

 .[( ”ةهال؛# 0511 : يف هاف رط ۳۷۲۸ ثیدحلا] .( ل هب نسحی دال: اولاقّرمع ىلإ

 عيبرلا نب صاعلا وبأ مهنم .ِةِكَي يبنلا راهصأ ركذ باب 7

 نأ نيسح نب يلع ينئّدح ةلاق ٌئرهزلا نع تيش انريخا فاعلا نبأ انثّدح - ۲4

 ثّتأف ۾ ةيطاق كلذي تحف « لهج يبأ َتنب َبطخ ًايلع نإ» : لاق ةمرُخَم نب َروسملا

 . لهج يبأ نب حكان ٌئولع اذهو « كتانبل ُبّضغت ال كّنأ كّموق معز : تلاقف ةي هللا لوسر

 ينثَدحف عيبّرلا نب صاعلا ابأ ٌتحكنأ ُدعب اأ : لوقي دهشت نيح ةتعوسف « هلا لوسر ماقف

 للا لوسر ُثنب عمتجت ال هللاو « اهءوسَي نأ ٌهَّركأ ينإو « ينم ٌةعْضَب ةمطاف َّنإو « ينقدصو

 . «ةبطخلا ٌعولع كرتف .دحاو لجر دنع هللا ودع تنبو

 تغمس : روسم نع نيسحلا نب يلع نع باهش نبا نع ةلَحلح نب ورمع نب او

 ينئّدح : لاق « ّنّسحأف هترهاصُم يف هيلع! ىنثأف سمش دبع ينب نم هل ًارهص ركذو ةي يبنلا

 :FVII CAY] : ثيدحلا رظنا] . «ىل 'یفّوف یندعوو « ىنقدصف

 اي يبنلا ئلوَم ةراح نب ٍديز ٍبقاذَم باب
 «انالوّمو انوخأ تنأ» لَك ٌيبنلا نع ٌءارّبلا لاقو

 هللا ٌدبع ينثدح :لاق ٌناميلس انّثَّدح ِدَلْخَم نب ٌدلاخ انثّدح - 73

 عطف ٠ ايز نب ةماسأ مهيلع ار اب ےک لا تعم لاق دنع لإ نضر متع نب هللا وع



 ا يبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲ ۹۱۸

 هيبأ ةرامإ يف َنونعطت متنك دقف هترامإ يف اونعطت نإ : ةي ئيبنلا لاقف « هترامإ يف سانلا ضعب ع - رك ا + ۰ 2
 نمل اذه إو « ىلإ سانلا ٌبحأ ْنمل ناك ْنِإو « ةرامإلل ًاقيلخل ناك ْنِإ هللا ٌمياو . لبق نم
 .[الامال 476٠ 4474 44594 ‹ 1٦1۲۷ : یف هفارطأ ۳۷۳۰ ثيدحلا] . (ُةَدعَب لإ سانلا ٌّبحأ

 ةشئاع نع ةورع نع ٌيرهزلا نع ٍدعس نب ميهاربإ انثَّدح ةعّرق نب ىبحي انثّدح - ١
 راج مي كير ديل نب ؟ءاسأو ةهاش للك خيار ٌفتاق يلع لخد» :تلاق اهنع هللا يضر

 « ُهَيجعأو لي ئيبنلا كلذ وشف :لاق « ضعب ْنِم اهّضعب مادقألا هذه َّنِإ : :لاقف ٍناعِجْطْضُم

 ٠٠١١[, :ثيدحلا رظنا] . a» ةشئاعدب راف

 ديز نب ةماسأ ركذ باب

 اهنع هلا يضر ًةشئاع نع ةورع نع ٌيرهرلا نع ثيل انثدح ٍديعس نب بِ الح - اناا

 تح ديز نب ٌةماسأ الإ هيلع ءىرتجي نم :اولاقف ةيموزخملا ُنأش مهّمهأ ًاشيرق ّنأ»
 TiVo] 5548 :ثيدحلا رظنا] . ايلي هللا لوسر

 ةيموزخملا ثيدح نع ّيرهرلا لأسأ ثبهذ :لاق نايفس انئّدح يلع انثّدحو - "37
 نب ٌبويأ هبتك ناك باتك يف هتدجو : لاق ؟دحأ نع هلمحت ملف :نايفسل تلق « يب حاصف

 0 موزخم ينب نم ةأرما َّنأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع ّيرهّزلا نع ىسوم
 نإ :لاقف « ديز نب ٌةماسأ ةملكف هملكُي نأ ٌدحأ ءىرتجي ملف ؟لكب عربنلا اهيف ُمّلكُي نم :اول ولاقف

 ا . هوعطق فيعضلا ٌمهيف َقَرَس اذإو 3 هوكرت ٌفيرشلا ُمهيف قرس اذإ ناك ليئارسإ ينب

 .[۳۷۳۲ 4100 27548 :ثيدحلا رظنا] . «اهَدي ٌتعطقل ةمطاف

aT CN a اڪ E 

 نه رت نأ دا :ناسنإ هل لاق .يدنع اذه تيل انه نم ل .لاقف ٍدجسملا نم

 جا وس رول لقول ضأا

 e : لوقف حلاو ذأ ناك ل ير

 .[1 ۳۷٤۷ «٠۴۳ : يف هافرط ۳۷۳١ ثيدحلا] . ؛امهثحَأ ياف امهّبحأ

 اه



 1414 هلع تلا اا اف نادك د

 أ 5

 نم لجر وهو - نال كرو اا a د

 YVYV]. : يف هفرط ۳۷۲۲ ثيدحلا] . دعا : لاقف هدوجس الو ةعوكُر متي مل رمع نبا ُةآرف ءراصنألا

 نأ ديو نب ةماسأل يلوم ينرربخأ ّي لا

 اخ

 انثَدح ملسم نب ُديلَولاانّدح نمحرلا ٍدبع نب ٌناميلس ينثّدحو : هللا دبع وبأ لاق المال

 نب هللا دبع عم وه امنيب لأ ٍديز نب ةماسأ لوم ةلَمرَح ينثّدح ٌيرهُزلا نع رمل نب نمحرلا بع

 يل لاق ىَلَو الف . E لاقف هدوجس الو ةعوكر ْمّمَتُي ملف < نميأ نب جاَّجحلا لحد ذإ رمع

 اذه یار ول :رمع نبا لاقف ا نب نبأ نب ماعلا :ُتلق ؟اذه نم ا

 :«نيأ مآ دلو امو ةئخ كفا هکحل ةا هللا لوسر

 . [77/75 : ثيدحلا رظنا] . اهلك لَك ئبنلا ةنضاح تناكو» َناميلُس نع يباحصأ ضعب يندازو : لاق

 امهنع هللا يضر ِباَّطَّخلا نب َرمع نب هللا دبع بقانَم باب 4

 نع ٌيرهُّزلا نع ٍرمعَم نع ٍقاَررلا دبع انئّدح رصن نب ٌقاحسإ انَّّدح دمحم انئَّدح - سفن

 اهّضق ايؤُر ئآر اذإ لَك يبنلا ةايح يف لجرلا ناك» : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع ملاس

 ُتنكو « برع امالغ ُثنكو < هلي يلا ىلع اهضقأ اير ئرأ نأ ُتيَيمتف هلي تلا ىلع
 ىلإ یب د ابهّذف يناذَحأ نيلم ّنأك مانملا يف تيأرف 3 215 يلا نع ىلع احلا يف مآ

 , مهّتفَرع دق سان اهيف اذإو « رثبلا ينك ناز هل اذإو « رثبلا يك ٌةيوْطَم يه اذإف «رانل

 . غارت ْنَل : يل لاقف ُرَحآ ُكَلَم امهيقلف .رانلا َنم هللاب ٌدوعأ « راتلا نم هللاب ُدوُعَأ :لوقأ ٌتلعجف
 Tea طاب Ca لاهاي تم

 ّنم يّلَصُي ناك ول « وللا دبع ُلُجرلا معن : لاقف يب يبنلا ىلع ٌةصفح اهْنَّصَفف» -_- ۹

 ١١١ « ١٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . E ال هللا دبع َناكف : ملاس لاق . ليللا

 کک دبع لإ a ماس ودرس

 0 ف ل كلا ا لا o ° : ثيدحلا رظنا]

 امهنع هللا يضر ةفيَّذُحو ٍراَّمَع بقانَم باب- ٠

 : لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع ل ا كلام انئّدح - سفح

 ًاموق ٌتيتأف .ًاحلاص ًاسيلَج يل رسي س تلق مث ‹ نيتعكر تیلصف ذ « ماشلا ثمدق»



 الع ىبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲ 4

 :اولاق ؟اذه ْنَم :ٌتلق « يبنَج ىلإ َسلج 'ىتح َءاج دق خيش اذإف « مهيلإ ثسلجف
 ؟تنأ نمم : لاق :يل ٌكَرّسيف « ًاحلاص ًاسيلج يل رس يب نأ هللا توعد ينإ : ٌتلقف . 00

 ؟ةرهطولاو ٍداسولاو نيَلعَّتلا ٌبحاص ٍدبع ّمأ ُنبا مكدنع َسيِلَوَأ :لاق . 0 ٍلهأ ْنِم
 ر حاط مكيف حلو أ ؟هلك هين ٍناسل ىلع : : ينعي « ناطيشلا َنم هللا ةَراجأ 0

 هيلع تأَرَقف ذ ىّ ادب ل هللا دبع أ رقي فيك :لاق مث امانا ل ی ھا

 نم ةا هللا ل وسر اهينآَرقأ دقل هللاو : لاق یاو دلا لح امو 9 لت ا5 رال 69 ین دي اَذِإ للو
 .[۳۲۸۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ . يف ىلإ هيف

VEYةمقلَع َبَهَذلا : نق مقار زق ی نع هين انذح ترخ نب ناملك انلشم  

 « ٍءادْرَّدلا يبأ ىلإ َسلجف .احلاص ًاسيلَج يل ْدّسَي مهلا : :لاق دجسملا َلخد اًملف ماشلا ىلإ

 ٌبحاص  مكنم وأ مكيف َسيلأ :لاق .ةفوكلا لهأ ْنِم :لاق ؟تنأ نمم :ءادردلا وبأ لاقف

  مكنم وأ مكيف َسيلأ :لاق .اىلَب :ٌتلق :لاق .ةفيذخ ينعي ؟هزيغ ُهملعَي ال يذلا ٌرسلا

Eyلاق يوب اوكا د مج : 

 ناك فيك :لاق .'ئلب :لاق ؟رارّسلا وأ داسولاو « ِكاوُسلا ٌبحاص - 00 کک
 مس م

 يب لاز ام : لاق « 4 أو كلا » : تلق ؟4 یل اَ رتل © ىتني اإ لل » :أر قي للا دبع

  e:ثيدحلا رظنا] . يب يبنلا نم ةتعمس ءيش نع يننولزنتسَي ۳۲۸۷ ۳۷٤۲١[.

 ١-باب هنع هللا يضر حاّرجلا نب ةديبُع يبأ بقاذَم

 ينثّدح :لاق ةبالق يبأ نع ٌدلاخ انثَّدح ىلعألا دبع انَثَّدح لع نب ورمع انئّدح _ 07 ٤
 نب ةديبع وبأ ُهّملا اًت انئيمأ نإو « ًانيمأ ةمأ لكل نإ» :لاق ةا هللا لوسر نأ كلام نب نسنأ

 .[07100 « 4885 :يف هافرط_”/44ثيدحلا] . ؟حاّرجلا

 هللا يضر ًةفيذح نع هلص نع قاحسإ يبأ نع ٌةبعش انَّدح ميهاربإ نب ُملسُم انثَّدح ا ؛ه
 ٌفّرشأف . نيمأ ّقح-ًانيمأ : ينعي « مكيلع : ينعي  َّنثعبأل : َنارْجَن لهأل ةا ئبنلا لاق» : لاق هنع

 .[77184 4۳۸۱ ء۳۸۰٤ :يف هفارطأ "ال4 ثيدحلا] . (هنع هللا يضر ةديبُع ابأ ثعبف «ُةباحصأ

 ريَمُع نب بعصُم ركذ باب

 امهنع هللا يضر ٍنيسحلاو نسحلا بقاذَم باب- ۲

 . «ّنسحلا لب ئيبنلا قناع» :ةريره يبأ نع ريت نب عفان لاق



 ۹۲۱ هلع ىبتلا باحضا لكاضف باتك- ۲

 ٌثعمسا ةركب ابأ عمس نسحلا نع'ىسوم وبأ انّثَّدح ًةنيَيَع نبا انّنَّدح ٌةقّدص انْئَّدح -7

 اذه ينبا :لوقيو ةرم هيلإو ةرم سانلا ىلإ رظنَي « ِهبنج ىلإ ٌنسحلاو ربنملا ىلع ةي يبنلا

 .[779 071١5 :ثيدحلا رظنا] . «نيمل ملا نم نيتئف َنيِب هب حِلصُي نأ هللا لعلو ع دّيَس

 نعا» َنامثع وبأ لا يبأ تعمس :لاق ُرمتعملا انئّدح دّدسم انئّدح - ۷

 امهثحأ ينإ مهلا : لوقيو ّنسحلاو ُهذخأي ناك هنأ لَك ئبنلا نع امهنع هللا يضر ِديز نب ةماسأ

 ۳۷۳١[. :ثيدحلا رظنا] . «لاق امك وأ .امهكحأف

 ل ما لاق ميهاربإ نب نيسحلا نب “ ا 7

 نا 4 قل هلا Sa ا 4 ير ل

 ا
 ويب يس

 م لوقي و 0 يا را وا

 ِنبا نع نيسح يبا نب ديعس نب ٌرمع ينربخأ :لاق هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح 6٠-
 : لوقي وهو ّنسحلا لمحو هنع هللا يضر ركب ابأ ُتيأر» :لاق ثراحلا نب ةبقَع نع ةكيلُم يبأ
 ٠٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . (كحضتي ٌءولعو . يلعب ةيبش سيل . ةيبنلاب ةيبش يبأب

V1ٍدقاو نع ةبعش نع ٍرفعج نب دمحم انربخأ : الاق ٌةقَّدصو نيعَم نب ىيحي ينثّدح -  

 . ؟هتيب لهآ يف كيا دمحم اوبقرا : ركب وبأ لاق» : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع هيبأ نع

 .[7ا/17 :ثيدحلا رظنا]

 . سنأ نع ّيِرهّزلا نع ٍرمْعَم نع ففسوي نب ٌُماشه انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح -5
 اي4 يبنلاب هّبشأ ٌّدحأ نكي مل» : لاق ٌسنأ ينربخأ ٌيرهزلا نع ْدمْعَم انربخأ : ٍقاّزرلا دبع لاقو

 . يلع نب نسحلا نم

Vorثعمس بوقعي يبأ نب دمحم نع ٌةبعش اند ردع اندح راش نب دمحم انئَّدح-  

 كيابل قي ةبسحأ ةبعش لاق - مرخُملا نع ُهَلأسو ٌرمع َنب هللا دبع ُتعمس ٍميِعُن يبأ َنبا

 امه : ةي ئئبنلا لاقو « ةا هلل هللا لوسر ةنبا نبا اولّتق دقو بابذلا نع نولأسي ٍقارعلا لهآ : لاقف

 ١ .[59915 : يف هفرط 7١/07 ثيدحلا] . «ايندلا نم َياتناحيَر



 ايم يبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲ كف

 امهنعُثلا يضر ٍركب يبأ ىلوم جابر نب لالي بقانم باب - 7
eS 

 انس 00 5 ا ولأ 0 :لاق امهنع لا 00008

 . الالب : ينعي

 : ركب يبأل لاق الالب َّنِإ) سيق نع ليعامسإ اشلح یب نب دمع نع ريم نب انئَدح-6

 . هللا لمعو ىنعدق هلل یی رتشا امنإ تنك نإو « ينكسمأف كسفنل يي :ةيرتشا امنإ تنك نإ

 امهنع هللا يضر ٍساّيع نبا ركذ باب - 4

 ينمض» : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ٍدلاخ نع ِثراولا ٌدبع انثّدح ٌدّدسُم انّنَدح 7

 ؛:ثزراولا دبع اندح ٍرمعَم وبأ انثّدح . ةمكحلا هلع ملل :لاقو رم ىلإ ةي ئيبنلا

 : ةمكحلاو ل دلا وغ تع و اانا وسع ندع :«باتكلا همّلع مهّللا :لاقو»

 .[147 ء١۷ :ثيدحلا رظنا] .ةّوبنلا ريغ يف ٌةباصإلا

 هنع هللا يضر ديلولا نب ٍدلاخ بقانم باب
 سنأ نع لاله نب ٍديمُح نع َبويأ نع ٍديز نب ُدامَح انئّدح ٍدقاو نب ٌدمحأ انثّدح- الا/ ها/

 :لاقف مهّربخ مهّيت أي نأ لبق سانلل ةحاوَر َنباو ًارفعجو ًاديز ىعت كو يبنلا َنأ» : هنع هللا يضر

 ةانيعو - بيصأف ةحاور نبا ذخأ مث « َبيصأف ٌرفعج َذَخَأ مث تضاف دنر ةيارلا دا

 . «مهيلع هلا ّصتف ىتح هللا فويس نم ٌففيس اهذخأ یتح- نافذ

 :ثيدحلا رظنا] ۱۲٤١ ۰ ۲۷۹۸ , ۳۰۹۳ ۳٣۳۰[.

 هنع هللا يضر ةفيذُخ يبأ ئلوَم ملاس بقانم باب

 ردت نصا منها نع هزل ني ورم نع عش ناسا بر وب نامي اح اضيفت

 توس انه دك ةنح هيحأ لازأ ال ّلجر كاذ :لاقف ورمع نب هللا دبع دنع هللا دبع َركذا : لاق

 یلوم ملاسو « وبا دبف دوعسم نب وهلا دبع نم : ةعبرأ نم َنآرقلا اوئرقتسا : لوقي هَ هللا لوسر

 .«ذاعمب وأ ٌيبأب أدب ٠ يردأال : لاق . ٍلبج نب ذاعمو ٠ بعك نب باو « ةفيڏح يبأ

 .[13994 ۳۸۰۸ ۰ ۳۸۰٦ "ال١5 : يف هفارطأ !/58 ثيدحلا]



 ۹۳ هلك نقلا ا ا 9

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع بقانم باب ۷
 :لاق لاو ابآ ثعمس :لاق نامي نع ةيعش انثّدح مع نب صفح انثّدج.ن ۹

 .ًاشّحفتُم الو ًاشحاف نكي مل ةي هللا لوسر نإ» : ورمع نب هللا دبع لاق ًاقورسم تعمس

 ٠١۹[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاقالخأ مكتسحأ لإ مكيحأ نم نإ :لاقو

 ىلوم ملاسو « دوعسم نب هللا ٍدبع نم :ةعبرأ نم نآرقلا اوئرقتسا :لاقو» - ۳71۰

 ۳۷٥۸[. :ثيدحلا رظنا] . «لّجج نب ذاعمو « تک نيك او“ ةفيذح يبأ

 ماشلا ثلخد» : مقلع نع ميهاربإ نع ةريغُم نع ةناوع يبأ نع يسوم انثّدح - ا

 نأ وجرأ :ثلق اند اًملف « ًالبقُم اخيش ُتيأرف .ًاسيلج يل ْرَّسَي مهلا : ٌتلقف نيّتعكر ٌتيلصف
 مكيف ْنكي ملفأ :لاق « ةفوكلا لهأ نم :ٌتلق ؟تن 00 :لاق .هللا تاجتسا لوکی

 مكيف نكي ملّوأ ؟ناطيشلا نم َريجأ يذلا مكيف ْنكي مل َوأ ؟ةرهطولاو داسولاو نيّلعنلا ٌبحاص

 2 ىت لات » ُثأرقف 4 لا3 دبع مآ نبا أرق فيك ؟هريغ هملعَي ال يذلا ٌرسلا ٌبحاص

 ءالؤه لاز امف « يف ىلإ اف ايب ئبنلا اهينأرقآ :لاق € ااو ركألا قاع امر 9€ لج ادي رق
 .[۳۷ ۳۷٤١ ٤١ ۳۲۸۷ : ثيدحلا رظنا] . 2يننوُذُرَي اوداك 'یتح

GS oS V1 

 :لاقف + هتغ دخان ىتح ايب يبنلا ّنم يذّهلاو تْمَّسلا بيرق يلجر نع َةفيَدُح انلأس» :لاق

 «دبع ّمأ نبا نم لكي يبنلاب الدو ایذه اتمَس برقأ ادحآ ٌفرعأ ام .

 .[15917 : يف هفرط ۳۷٦۲ ثيدحلا]

V1ينثّدح : لاف قاعبنإ يآ نب تشوي نب مازا واللا نب دمعم ي  

 هللا يضر ّيرعشألا ىسوم ابأ ٌتعمس : لاق ديزي نب دوسألا ينثّدح : لاق قاحسإ يبأ نع يبأ
 لج ٍدوعسم نب هللا دبع َّنأ الإ یرت ام آنيج انثكمف < ٍنميلا نم يخأو انأ ٌتمِدق» : لوقي هنع

 . اک ئبنلا ىلع هّمأ لوخدو هلوخد نم ئرن اجل « لكي ئبنلا تيب لهأ نم

 .[ : يف هفرط 127/77 ثيدحلا]

 هنع ةا يضر ةيواعُم ركذ باب

 ةكيلم يبأ نبا نع دوسألا نب ّنامشع نع ىَاعُملا انًبَدح رشي نب ٌنسحلا انئّدح - فلا
 هعد : لاقف « سابع نبا ىتأف « سابع نبال لوم هَدنعو ةعكرب ءاشعلا دعب ةيواعُم رو : لاق

 ۳۷٠١[. : يف هفرط_الا/4 ثيدحلا] . ةي هللا لوسر بحص دق هنإف



 لک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲ ۲٤

 : سابع نبال ليق» : ةكيلُم يبأ نبا ينثّدح ٌرمع نب عفان انثَدح میرم يبأ ربا انثّدح _ ۳710

 . «هيقف هنإ : لاق « ةدحاوب الإ َرتوأ ام هنإف ةيواعم َنينمؤملا ريمأ يف كل له

 .[7ا955 :ثيدحلا رظنا]

 : لاق حيلا يبأ نع ةبعش اند رفعج نب دمحم انثح سابع نب وُرمع انثّدح ۳۷“

 انبِحَص دقل ًةالص َنوُلَصتل مكنإ» :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نع َنابأ نب َنارمح ٌتعمس

 . (رصعلا دعب نيتعكّرلا : ىنعي « امهنع 'ىهن دقلو < اهيّلصُي هانيأر امف كي ئيبنلا

 ٥۸۷[. : ثيدحلا رظنا]

 مالسلا اهيلع ةمطاف بقانم باب 9

 «ةنجلا لهأ ءاسن ٌةدّيس ةمطاف» :ِةكَب ٌيبنلا لاقو

 نع ةكيلُم يبأ نبا نع رانيد نب ورمع نع ةنيّيع نبا انثّدح ديلولا وبأ انئّدح _ ۷
 ANS 7 رام « هال طو < كل 9 هب يذم و فل

 اهبضغأ نمف « ينم ةعضَب ةمطاف» : لاق دَ هلا لوسر نأ امهنع هللا يضر َةَمَرْخَم نب روشملا

 .[۳۷۲۹ ۰ 11١ ۳۷۱٤ 975 :ثيدحلا رظنا] . «ينبّضغأ

GEREهم  

 00 م كاع اي : ًاموي لك هللا وسر لاق» : لاق يا نير ا

 . يب هللا لوسر ديرت .ائَرأ ال ام ىرت « هتاكربو هللا ةمحرو ٌمالسلا هيلعو : تلقف

 ۳۲١۷[. : ثيدحلا رظنا]

 َةَرُم نع َةَوُم نب ورمع نع ةبعش انربخأ ومع انئّدحو . لاق ةبعش انَنَّدح ُمدآ انثّدح _ ۳۷۹

 ملو « ٌريثك لاجّرلا نم لُمَك» : ال هللا لوسر لاق : لاق ةنع هللا يضر ّيرعشألا ئسوم يبأ نع

 ٍلضفك ٍءاسنلا ىلع ةشئاع ٌلضفو . وعرف ٌةأرما ٌةيسآو نارمع ِتنب ٌميرم الإ ءاسنلا ّنم مك

 ۳٤١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ماعطلا رئاس ىلع ٍديِرَلا

 نب هللا دبع نع رفعج نب دمحم ىتندح :لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح _ ۰

 لضف» :لوقي كولا لوسر تعمس :لوقي هنع هللا يضر ِكلام نب ننأ عمس هنأ ِنْمحرلا دبع

 0478٠[. 51419 :يف هافرط-١۳۷۷ ثيدحلا] . «ماعطلا رئاس ىلع ٍديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع



 ۹10 لک ىبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲

۳V۱نع ِنوَع ْنبا انئَّدح ديجملا ٍدبع نب باهولا دبع انَثَدح ٍراَشَب نب دمحم انئّدح _  

 ىلع َنيِمَدْقَت « نينمؤملا أ اي لاقف سابع نبا ءاجف « ثكتشا ةشئ ةشئاع َّنأ» : : ٍدمحم نب مساقلا

 ٤۷٥٤[. « 4007 :يف هافرط-۳۷۷۱ ثيدحلا] ٠ «ركب يبأ ىلعو ةي هللا لوسر ىلع « قدص طرف

 :لاق يلئاو ابأ ٌتعمس مكححلا نع ةبعش ادد ٌرَدنع اند راسب نب دمحم انئّدح _ 0

 اهنأ ملعأل ينإ :لاقف راكع بط < « مهرفّتسيل ةفوكلا ىلإ ّنسحلاو ًاراَمَع عيلع ت ْثَعَب املا

 . (اهاّيإ وأ ةوعبتتل مكالتبا هَ هللا ّنكلو « ةرخآلاو ايندلا يف هتجوز

 ۷٠٠٠١ « 971١1[. : يف هافرط-۳۷۷۲ ثيدحلا]

 يضر ةشئاع نع» : هيبأ نع ماشه نع ٌةماسُأ وبأ انّثَّدح َليعامسإ نب ٌديَِبْع انثّدح _ ۴

 يف هباحصأ نم اسان وللا لوسر لسرأف « ْتَكَلَهَف ةدالق ءامسأ نم ثّراعتسا اهنأ اهنع هللا

 َتَلزنف « هيلإ َكلذ اوكش لي يبنلا اوتأ املف .ءوضُو ريغب اولصف « ةالصلا مهتكردأف « اهيلَط
 فلا امج الإ طف اك ل اه هاون هار هللا كار فخ نب هكا لاقف < كيلا ذآ

 ۳٠۹۷۲[. ۳۳۹۰۳۳۲ :ثيدحلا رظنا] . (ةكَري نيملسملل هيف لعجو < ًاجرْخَم هنم

 لك هللا لوسر ّنأ» :هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انَثَّدح ليعامسإ نب دبع انثدح 00/4

 تلاق . ةشئاع تيب ىلع ًاصرج ؟ًادغانأ ّنيأ :لوقيو هئاسن يف ٌرودَي لعَج هضرم يف ناك امل

 ۰۸٩۰ ۱۳۸۹ 81٠١[. :ثيدحلا رظنا] . نکس يموي ناك اًملف : ةشئاع

 ناك» :لاق هيبأ نع ماشو انثّدح ٌدائح انثَّدح باهولا دبع نب هللا دبع انثّدح _ مابا

 :َناّقف ةملس ما ىلإ يبحاوَض عمتجاف :ٌةشئاع تلاق . ةشئاع موي مهايادهب دورت ساغل

 ةديرت امك َريخلا ٌديرن انِإو « ةشئاع موي مهايادهب َنوّرحتَي َسانلا َّنِإ هللاو « ةملس ّمأ اي
 .راد ام ُثيح وأ « ناك ٌثيح هيلإ اودهُي نأ َسانلا َرُمَأِي نأ ةه هللا لوسر يرمف « ةشئاع
 هل ٌتْرَكذ َيلإ داع املف . ينع ضّرعأف :تلاق < لب ئبنلل ةملس أ كلذ ثّركذف :تلاق

 يف ينيذؤت ال « ًةملس ّمأ اي :لاقف هل ٌثركذ ةثلاثلا يف ناك املف .ينع ضرعأف « كلذ
 . «اهريغ نكنم ةأرما فاحل يف انأو عوحولا ىلع لزن ام هللاو هنإف « ةشئاع

 .[5081 ٠3768٠١ 2 3701/4 : ثيدحلا رظنا]



 زاصنألا بقانم باتك - ۳ ش ۹۲٩

 ا رتل او ا

 راصنألا بقاثم باتک ۳

 دودج الو مَ َرَجاَه نم وبي هل نب كبارا رویت یی
 ہے ےک ر

 ]4 : رشحلا] «أوُبوُأ اي ٌةَصاَح هرو ف

  AAAلاق ريرَج نب ُناليَع انَثَدح ٍنوميَم نب يدهَم انئّدح ليعامس نب ىسوم انئّدح :

 لاق ؟هللا مكاّمس مآ « هب دوس متنك راصنألا مسا َتيأرأ :سنأل ٌتلق»  . EEانك

 مهدهاشُمو راصنألا بقانمب انثّدحيف سا ىلع لخدن ٠ دزألا نم لجر ىلع وأ ىلع ليقُّيو
 يف هفرط-1ا/7/5 ثيدحلا] , .«اذكو اذك اذكو اذك موي ٌكّموق لعف : لوقيف ۳۸٤٤[.

 هلا يضر ةشئاع نع يب نع ماشه نع ًةماسأ وبأ انثَّدح ليعامسإ نب ٌديَبْع انثدح ۷
 قرتفا دقو يك هللا لوسر مِدَقف « وال هلوسرل للا ُهَمَدق ًاموي تاعب موي ناك" : :تلاق اهنع

 . «مالسإلا يف مهلوخد يف ةي هلوسرل هللا ُهَمَّدقَف . رکجو ا تاق و هزم

 .[۳۹۳۰ « ۳۸٤٩ : يف هافرط ۳۷۷۷ ثيدحلا]

 هنع هللا يضر ًاسنأ ٌتعمس :لاق حيلا يبأ نع ٌةبعش انئّدح ٍديِلَولا وب أ انثّدح _ ۸
 اقوي نإ < :ثحعلا ديل اذه نإ لاو د اهي رف عاود EN ثلاثا لوقي

 :لاقف لاق « ٌراصنألا اعّدف كك يبنلا كلذ غلبف ٠ مهيلع دَر انمئانغو « شيرق ءامد نم ُرطقَت

 نأ َنوّضرت الّوأ :لاق .َكَعَلِب يذلا ّوه :اولاقف  نوبذكي ال اوناكو  ؟مكنع ينغلب يذلا ام

 ٌراصنألا ٍتْكَلَس ول ؟مكتويب ىلإ كي هللا لوسرب نوعجرتو « مهتويُب ىلإ مئانّعلاب ُسانلا مجري
 .["078 ۳۱٤١ ‹ ۰۳۱٤۷ :ثيدحلا رظنا] .«مهبعش وأ راصنألا ّيداو ثكلسل ًابعش وأ ًايداو

 «راصنألا نم َأَرْما تنك ةرجهلا الول» :ِلَ ٌيبنلا لوق باب- ۲
 25 يبنلا نع ٍديز نب هللا دبع ةلاق

 4 2و

V۹ةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع ةبعش انّنَّدح ردنغ اند راش نب دمحم ينئّدح  



 ۹۲۷ زابضتالا تج تاک ےک

 ًابعش وأ ًايداو اوكلَس ٌَراصنألا َّنأ ول» : 5 مساقلا وبأ لاق وأ ‹ لک يبنلا نع هنع هللا يضر

 ل ام : ةريره وبأ لاقف . راصنألا نم أّرما تنك ٌةرجهلا الولو « راصنألا ياو يف ُتكَلَسَل

 ۷۲٤٤[. يف هفرط 19/79 بيدحلا] .«ىرخأ ةملك وأ . رر هود يما ی

 راصنألاو َنيرجاهملا نيب يب ّيبنلا ٍءاخإ باب *

 : لاق ِهَّدَج نع هيبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ يندحي# لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثَّدح- ضل

 نمحرلا بعل لاق . عيبّرلا نب ٍدعسو نمحرلا دبع َنيب كيلا لوسر ىخآ ةنيدملا اومِق املا

 يل اهُّمَسف كيلإ امهبجعأ زظناف « ناتأرما يلو . نيفصن يلام مسقاف « الام راصنألا ٌُرثكأ يا
 ؟مكقوُس َنيأ « كلامو َكِلهأ يف كل هللا كراب : لاق اهجّورتف اهُنَدع ثّصقنا اذإف « اهقّلطأ

 ع e و الإ َبلقنا امف « عاقتيق ينب قوس ىلع 5

 : لاق ؟اهيلإ تقّس مك : لاق .ٌتجوزت :لاق ؟مّيْهَم : الك خيبنلا لاقف « ةرفص ُوثأ هبو آموي ءاج
cT E7٠١[. 48 :ثيدحلا رظنا]  

 : لاق ُهنأ هنع هللا يضر سنأ نع ِديَمح نع رفعج نب ليعامسإ انئَّدح ةبيتق انثدح-١
 َريثك ناكو عيبرلا نب دعس نيبو هنيب كي يبنلا ىخآو ٍفوَع نب نمحرلا دبع انيلع مِدق»

 ا ا ا ل :ٌدعس لاقف  لاملا
 لاقف .اهتجوزت تلح اذإ 'ىتح اهقلطأف َكيِلإ امهبجعأ ئظناف ٍناتأرما يلو + قيرطش

 ملف < طقأو ِنمَس نم ًائيش لضفأ ىتح ٍذئموي حجر ملف . كلهأ يف كل هللا كراب : نمحرلا دبع

 ؟ميَهَم : ال هللا لوسر هل لاقف . ةرفص نم ر ضو هيلعو 4# ءا لور ءاج ىتح ریت الإ باب
 نم ةاون وأ - بهذ نم ةاون زو :لاق ؟اهيف ٌتقّسام :لاق « راصنألا ّنم ةأرما تجوزت :لاق

 .[۲۲۹۳ « ۲۰۲۹ :ثيدحلا رظنا] .«ةاشب ولو ملوأ :لاقف_- بهذ

aS VAYانثّدح نمحرلادبع َنب ولا سس“  

 مهنيبو انتيب مِسقا :ٌراصنألا ِتلاق» :لاق هنع هللا يضر َةريرُه يبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ

 . «انغطأو انْعِمس :اولاق .رمّثلا يف انّنوكِرْشُيَو ةنوؤَملا انّوفكي :لاق .ال :لاق « لخنلا

 .[7719 « 717370 : ثيدحلا رظنا]

 ناميإلا نم راصنألا بح باب - ؛
 ُتعمس :لاق ِتباث نب ُيدَع ينثّدح :لاق ةبعش انّئَّدح ٍلاهنِم نب َحاَجح انئَّدح - "38 - 0 ناش م 2 2



 رابصتألا تقام انك ۹۲۸

 الإ مهبحُ ال ٌراصنألا» :- هالك ئبنلا لاق : لاق وأ - لو يبنلا تعمس : لاق ُهنع ُهللا يضر َءاربلا
 . هللا هَضْعِبَأ مهضغبأ ْنَم مو « هللا هّبحأ مهئحأ نمف . قفانم الإ مهضْعبُي الو < نمؤم

 نب سنأ نع ٍرِبَج نب هللا ٍدبع نب هللا ٍدبع نع ٌةبعش اند ميهاربإ نب ٌملسم انئَّدح -14
 ضغُب ٍقامّتلا ةيآو « راصنألا بح ٍناميإلا ةيآ» :لاق لب ئبنلا نع هنع هللا يضر كلام

 1١7[. :ثيدحلا رظنا] .«راصنألا

 ٍّيلإ سانلا ٌبحأ متنأ :راصنالل ةي يبنلا لوق باب ٠
 : لاق هنع ُهللا يضر سنآ نع زيزعلا دبع انّنَّدح ِثراولا ٌدبع انّنَّدح ٍرِمْعَم وبأ انثَّدح-06

 ًالِثمُم ةا ئيبنلا ماقف - سرع نم لاق هنأ ُتبسح : لاق - َنيِليقُم َنايِبّصلاو ءاسنلا لكي ئيبنلا ئأر»

 018١[. :يف هفرط-١۳۷۸ ثيدحلا] . «رارم ثالث اهلاق . لإ سانلا ٌبحأ نم متنأ مهلا : لاقف

YATينربخ أ :لاق ةيعش انئّدح ٍدسأ نب ٌرهب انئّدح ريثك نب ميهاربإ نب ُبوقعي انئّدح -  

 ىلإ راصنألا ّنم ةأرما ٍتءاج» :لاق هنع هللا يضر ِكلام نب َّسنأ ثعمس : لاق ٍديز نب ٌماشه

 ٌبحأ مكنإ « هديب يسفن يذلاو :لاقف كي هللا لوسر اهملكف « اهل ٌعبص اهعمو ةي هللا لوسر
 .[1140 « ٥۲۳۲ : يف هافرط 1١/87 ثيدحلا] . « نيثوم . ىلإ سانلا

 راصنألا ٌعابتأ باب- ٦

 نع ةزمح ابأ ٌُتعمس ورمع نع ٌةبعش انّنّدح ٌرَدنُغ انئّدح ٍراشَب نب ٌدمحم انئّدح - 77
 نأ هللا عداف « كانعَبَتا دق انو « عابتأ يبن لكل « هللا TT : راصنألا ِتلاق» :مقرأ نب ِديز

 . يز كلذ َمَعز دق : لاقف « ىليل يبأ نبا ىلإ كلذ ُتيَمَتف . هب اعّدف . نم انعابتأ لعجي
 .[۳۷۸۸ : يف هفرط ۳۷۸۷ ثيدحلا]

 ّنم ًالجر ًةزمح ابأ ٌتعمس : لاق هرم نب وُرمع انئّدح ٌةبعش اننَّدح مدا انئّدح - كيلي
 ا هللا عداف ٠ كانعَبَتا ِدق اًنإو « ًاعابتأ موق لكل نإ :ٌراصنألا ٍتلاق» :راصنألا

 دق :لاق ىليل يبأ نبال ةتركذف : ومع لاق . مهنم مُهَعابتَأ لعجا مهلا : الب ئبنلا لاق .انم

 .[۳۷۸۷ :ثيدحلا رظنا] .«مقرأ نب دنر هنظأ ةع لا ديز كاذ معز

 راصنألا رود لضف باب-۷

 نب سنأ نع ةداتق ٌثعمس ا انثذح ٌردنغ انثدح راسب نب دمحم انثدح : :أ دا د دك مد. كك هم. ~~~

 ونب مث « راجّنلا ونب راصنألا رود ريَخ» : ةا غبنلا لاق :لاق هنع هلا يضر ِديَسَأ يبأ نع كلام



 ”  راصنألا بقانم باتك 134

 لاقف . ريخ راصنألا رود لك يفو « ةدعاسونب مث « « جَرْزَحلا نب ثراحلا ونب مث « ٍلَهشألا دبع

 دملا دغ لاق" ريثك ىلع مكلّضف دق : ليقف « انيلع َلّضَف دق الإ لو يبنلا ئرأ ام : ن

 . «ةدابع نب ٌدعس» لاقو اذهب ةا ربنلا نع ٍديَسَأ ا لااا تمم هدا ا دك اند

 ٠٠٥۳[. « ۳۸۰۷ « ۳۷۹۰ : يف هفارطأ-۳۷۸۹ ثیدحلا]

 ينربخأ : َةَملَّس وبأ لاق ىيحي ب نع ُنابيَش انّثَّدح ٌمحَلَّطلا صفح نب دعس انثّدح - ۳74۰

 رال راصنألا رود ريخ :لاق وأ  راصنألا ريح »ا : لوقي الإ يبنلا عمس هنأ ديس وبأ

 .[۷۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةدعاس ونبو ٠ ثراحلا ونبو « لّهشألا دبع ونبو

 نب ساّبع نع یحی نب وڙمع يّدح :لاق ٌناميلس انَّدح ٍدِلُخَم نب ٌدلاخ انئّدح 0١-
 «لّهشألا دبع مث « راجّنلا ينب ب راد راصنألا رود ريخ نإ» : لاق ب ئبنلا نع يح يآ نع لهس

 ۽ ةدابع نب دعس انَقحَلف « ريخ راصنألا رود لك يفو « ةدعاس ينب مث ٠ ثراحلا ين ب زاد مث

 : لاقف الب يبنلا دعس َكَردأف ؟ًاريخأ انلعجف ٌَراصنألا ري ريح هيك ولا يبن نأ رت ملأ ديس ابأ :لاقف

 . ؟رايخلا نم اونوكت نأ مكبْسَحِب سلوا :لاقف « ًارخآ انلعجف راصنألا ُروُد ريح للا لوسر اي

 :ثيدحلا رظنا] 21541١ ۱۸۷۲ ۰ ۳۱١۱[.

 «ضوحلا ىلع ينوقلَت ىَّنح اوُربصا» :راصنألل ةي يبنلا لوق باب-۸

 لَك ّيبنلا نع ٍديز ُنِب تلا دبع ُهلاق
 نب سن نع ةداتق ٌتعمس :لاق ةبعش انئّدح ٌرَدنُع انّنَّدَح راش نب دمحم انئّدح ۲

 الأ هللا لورا لاق ٍراصنألا َنِم الجر َّنِإ» : مهنع هللا يضر ٍريّضُح نب ديَسأ نع ِكلام

 .«ضوحلا ىلع ينوّقلَت ىتح اوربصاف «ةرثأ يدعب َنوُقلَتس : لاق ؟ًنالف ٌتلمعتسا امك ينلوعتست

 ۷۰٥۷[. : يف هفرط 71/97 ثيدحلا]

V4نب سنا تعمم لاق ماشه نع ٌةبعش انئّدح ٌرَدنُع انثّدح راش نب دمحم ينئّدح -  

 ىح اوربصاف « ةرثأ يدع َنوَقلتس مكنإ :راصنآلل ايب ئيبنلا لاق» : لوقي هنع هللا يضر كلام

 .[۳۷۷۸ ۲۵۲۸۰۳۱٤۷ ۰۳۱۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «ضوَحلا مکدعوَمو 3 ينوقلت

 ِكلام نب َسنأ عمس ٍديعس نب ىيحي نع ٰنايفس انثَدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح ٤
 مهل مطقُي نأ ىلإ َراصنألا ايب ئبنلا اعّد» :لاق ٍديِلَّولا ىلإ ُهعم َّجَرَخ نيح هنع هللا يضر
 ئتح اوربصاف ال امإ :لاق .اهلثم َنيِرجاهُملا نم انزاوخإل عطقت نأ الإ « ال :اولاقف « نيّرحبلا

 . 15138 « ۲۳۷۷ , 771/5 :ثيدحلا رظنا] . (ةرثأ يِدعَب مكييصُيس هنإف « ينوقلت



 دات لا قا كانك باو ۳۰

 »5 رجابملا و َراصنألا حلصأ» دي يبنلا ِءاعد باي - 4

 هللا يضر كلام نب سنأ نع ةر نب ةيواعُم سايا وبأ اننَّدح ةبعش اننّدح ٌمَدآ انئَّدح - 40

 .«ةرجاهملاو ٌراصنألا حلصأف ةرخآلا شيع الإ يغ ال: اک هللا لوسر لاق :لاق هنع

 . «راصنألل رفغاف» : لاقو . . .هلثم ةي بتلا نع سنأ نع ةداتق نعو

a Aro 0 [ثيدحلا رظنا: 

 هنع هللا يضر كلام ّنب سن ٌتعمس ليوطلا ٍديَمُح نع ةبعش انثدح مَآ انئَّدح -5
 : لوقت ٍقَدْنَخْلا موي ٌراصنألا ٍتناك» :لاق

 ادبأانييحام داهجلا ىلع ادمحماوعياب نيذلا نحن

 . «ةرجاهملاو ٌراصنألا مركأف « ةرخآلا شيع الإ شيع ال مهلا : مهباجأف

 .[۳۷۹۵ كوكا , ۲۸۳۴١ , ۲۸۳١ : ثيدحلا رظنا]

 انءاج» : لاك اهنا ورع هبا نم هاج يبا الاول رح ب دعب تاتو - ۷

 َمهّللا : هلك هللا لوسر لاقف « انداتكأ ىلع بارلا ُلقنَنو َقَدنَخلا ٌرِؤحن نحنو لو للا لوسر

 .[1414 2409/4 :يف هافرط-۳۷۹۷ ثيدحلا] . «راصنألا نيرجاهملل زفغاف .ةرخآلا شيع الإ شيع ال
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 ٠ :رشحلا] 4 ةَصاَصَح مِن 6 وکو راع تدب )»ب :لجو َّنع هللا لوق باب- 9[
e TT ۳74۸ 

 ةي عيبنلا تأ ًالجر نأ» : هنع هللا يضر ةريره يبأ ٠ لإ احم ام : رلقف « هئاسن ىلإ ثعَبف ءف

 طاق :راصنألا نم ٌلُجر لاقف ؟اذه- فيضي وأ - مضي نَم ةا هللا لوسر لاقف « ءاملا

 لاقف . ينايبص توق لإ انّدنع ام : تلاقف . ا للا لوسر فيض يمركأ :لاقف تارا قاف :

 اهماعط تابه .ةاَشَع اودارأ اذإ ِتَتايبص يمّوتو  ِكجارس يحبصأو « ِكماعط يي .
ET › اهتايبص ْتَمَّوَتو « اهجارس ْتَحَبصأو 

 ةليللا هللا كجض : لاقف كيلا لوسر ىلإ ادغ حبصأ الف . نييواط اتابف « نالكأي امهنأ هنايرُي

 ىو نو ها اصح مب اک وکو مشا ع توڑ شویو » : هللا لزنأف . امكلاعف نم - َبجَع وأ -
 ع

 ٤۸۸٩[. : يف هفرط- ۳۷۹۸ ثيدحلا] . حج َتوُحِلْمَمْلا مه كيلر يق ءوسفن حس

 «مهْييِسُم نع اوزّواجتو ‹ مهنسحُم نم اولّبقا» :َِي يبنلا لوق باب ١
 انديخأ نبا اند ناديه ونا نادا ات دخ لع ییا رت نب ومس قتل د



۹۳۱ SNE ع 

 او 5 ص ر و 1 5 3 ا

 ٌسابعلاو ركب وبأ َرَم» :لوقي ِكلام نب َسنأ تعمس : لاق ديز نب ماشه نع جاجحلا نب ةبعش
 انركذ١ :اولاق ؟مكيكبُي ام :لاقف « نوكبي مهو راصنألا سلاجَم نم سلجمب امهنع هللا يضر

 َبَصَع دقو كب ئبنلا جّرخف :لاق « كلذب ُهَرَبخأف كَ عوبنلا ىلع َلَخدف . ام ةا ئبنلا سلجم

 ىنثأو هللا ةمحف « مويلا كلذ دعب ٌهَدَعصَي ملو « َربنملا دعصف : لاق « دزی , ةيشاح هسأر ىلع

 يذلا يقو مهيلع يذلا اًوُضق دقو « يتيعو يشرگ مهنإف ٠ راصنألاب مكيصوأ : لاق مث هيلع

 1١ 78٠[. : يف هفرط 1/49 ثيدحلا] .«مهئيسُم نع اوزواجتو < ع مهل

 تعمس :لوقي ةمركع ُثعمس ِليسّغلا ُنبا انثّدح َبوقعي نب ٌدمحأ انف ل اكتم ۹

 « هيَبكنَم ىلع اهب ًافّطَعَتُم ٌةفحْلم هيلعو ةي ل هللا لوسر ّجَرَخ١» :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا

 سانلا اهّيأ دعب امأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دوحف ربنملا ىلع سلج ىتح « ٌءامْسَد ٌةباصع هيلعو
gS RG as ESو مع 8 : 1 1  

 هيف ُرْضَي ارمأ مكنم يلو نمف « ماعطلا يف حلملاك اونوكي ىتح ٌراصنألا لقتو نورثكي سانلا نإ

 .["554 « ٩۹۲۷ :ثيدحلا رظنا] . «مهئيسُم نع زّواجتيو مهْيِسحُم نم لبقيلف هْعفنَي وأ ًادحأ

 نک سنا غ واد تعمم لاف يشاع اعا راک نب نوحي تزوجت
 ‹ َنوّلقيو نورثكيس سانلاو « ىتَبيَعَو يشرك ٌراصنألا» : لاق ةا ٌءوبنلا نع هنع هللا يضر ِكلام

 .[5744 :ثيدحلا رظنا] .«مهئيِسُم نع اوزّواجّتو مهِيِسحُم نم اولبقاف

 هنع هللا يضر ذاعُم نب دعس بقانم باب- ۲

 ُتعمس :لاق قاحسإ يبأ نع ٌةبعش انثّدح ٌرَدنَغ انثَّدح راشب نب دمحم انئّدح -5
 نربجمعيو اهنوُسمَي : ةباحصأ لعجف « ٍريرَح ٌةلخ ةي بنل ُثّيِرهأ» : لوقي هنع هللا يضر َءاربلا

 ةدانق هاوو يلا وأ اهتم يح انعم ن دعس ليدانمل هله قيل نم توتا :لاقف اهل نم

 .[8144 :ثيدحلا رظنا] . لي ىبنلا نعًاسنأ اعمس ٌئيرِهُّزلاو

 ةنارع وبأ انثَّدح ةناوع يبأ ْنَتَح رواسُم نب لضف انْئَّدح ىنثملا نب دمحم ينئّدح -*

 شرعلا تها :لوقي لَك يبنلا ٌتعمس هنع هللا يضر رباج نع َنايِفُس يبأ نع شمعألا نع

 لاقف» : هلثم ايب ئبنلا نع رباج نع حلاص وبأ انثَّدح شمعألا نعو .«ذاعُم نب ٍدعس ٍتومل

 تحمس ”تانف قيقكلا نينه يب ناك هنإ ؟لاقف زيرّصلا ردها ؟لوقي ءاربلا إف راجل جو

 . ؛ذاعُم نب ٍدعس تومل نمحرلا شرع ٌّرتها :لوقي و يبنلا
A4را دل احل الا ع ا  



 راصنألا بقانم باتك- ۳ قرف

 ىلإ اوموق : ايب ئيبنلا لاق ٍدجسملا َنم آبيرق غلب اًملف « رامح ىلع َءاجف هيلإ لسرأف « ذاعُم
 نأ مهيف مكحأ ينإف :لاق كوكح ىلع اولن ِءالؤه َّنِإ « دعس اي :لاقف  مكدّيس وأ  مكريخ
 .«كلملا مكحب وأ « هللا مكحب َتمكح :لاق . مهيرارذ ىبستو « مهّتلِتاقُم لتقت

 0 1 ٠٤۳[. : ثيدحلا رظنا]

 امهنع هللا يضر رشب نب ٍباَّبعو ريّضُح نب ٍديَسُأ ةبقنم باب - ۳

 ا نع ةداتق انربخأ ٌمامَه انئّدح لاله نب ُناَبَح انَثَدح ملسُم نب ُمولع انئَّدح - ۸۰0
 ىتح امهيديأ نيب رون اذإو « ٍةملْظُم ةليل يف لي ىبنلا ٍدنع نم اجرح نيلُجر َّنأ» : هنع هللا يضر

 .«امهعم ٌرونلا ٌقّرفتف اقرت
 - ى 2 5 هَ 5

 . «راصنألا نم اجرو ٍريّضَح نب َديَسَأ َّنِإ) :سنأ نع ٍتبات نع رمْعَم لاقو
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 . ايب ىبنلا دنع رشب نب دابعو ريضح نب ٌديَسَأ ناك : سنأ نع ٌتباث انربخأ :ٌدامح لاقو

 ,[7 5379 « 556 :ثيدحلا رظنا]

 هنع هلا يضر لّبَج نب ناعم بقانم باب - 1

 قورس نع ٌميهاربإ نع ورمع نع ةبعش ندد دنع اند راش نب دمحم انئّدح 5
 نع : ةعبرأ نم ّنآرقلا اوئرقتسا» : لوقي ل يبنلا ثعمس امهنع هللا يضرورمع نب وللا ٍدبع نع

 . ؛لَبَج نب ذاعُمو « أو « ةفيّدُح يبأ ئلوم ملاسو « دوعسم نبا

 .[77/59 . ۳۷۵۸ :ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر ةدابُع نب ٍدعس ةيقنم باي 6

 «ًاحلاص الحر كلذ لبق ناكو» :ةشئاع تلاقو

 دي نما تدي : لاق ةداتق انثّدح ٌةبعش انئّدح ٍدمصلا دبع انئَّدح قاحسإ انئَّدح- ۴۸۹۷
 ونب مث « راّجنلاونب ب راصنألا رود ُريخ »ا : ال هللا لوسر لاق : :ديَسأ وبأ لاق هنع هللا يضر كلام

 ريخ راصنألا رود لك يفو « ةدعاس ونب مث < جّرزخلا نب ثراحلا ونب مث « ‹ لّهشألا دبع

 : هل ليقف . انيلع لصف دق ةا هلا لوسر ىَرأ :- مالسإلا يف مّدق اذ ناكو -ةدابع نب ٌدعس لاقف
 .[۳۷۹۰ ۰۲۷۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ريثك سان ىلع مكلّضف دق

 هنع هللا يضر بعك نب ّيَبَأ بقانم باب - 5
 و و 56

 :لاقيقورسُم نع ميهاربإ نع ةّرُم نب ورمع نع ٌةبعش انثَّدح ديلّولا وبأ انئّدح_-4



 ۳ راصنألا بقانم باتك ۳

 تغمس ا لازأ ال لج كاذ :لاقف ورمع نب هللا ٍدبع دنع ٍدوعسم نب للا دبع ٌركذا

 ىلوَم ملاسو - هب أَدَبَف - دوعسم نب هللا دبع نم « ةعبرأ نم ّنآرقلا اوُذُخ : لوقي ي يبنلا

 .["805 ۳۷٦۹۰ , ۳۷۵۸ :ثيدحلا رظنا] . («بعك نب يب أو ؛ٍلَيَج نب ذاعُمو ةَفيَدُح يبأ

 نب سنأ نع ةداتق ُتعمس ةبعش ُتعمس : لاق ٌرَدنُع انّنَّدح راش نب دمحم ينئّدح- م8

 نمور َنيذَلا کی رل ل : َكيلع ًارقأ نأ ينّرمأ هلا لإ : عيبأل ل ةربنلا لاق» : هنع هللا يضر كلام

 .«ىّكَبف . معن :لاق ؟يناّمسو : لاق 4ٍبّتكْلا ٍلْهَأ

 ٤4٦۰ ٠ 4951١[. « 5999 : يف هفارطأ ٠8١9 ثيدحلا]

 هنع هللا يضر ٍتباث نب ٍديِز بقانَم باب - ١١

 : هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ةبعش انئَّدح ىبحي انَثَدح ٍراشب نب ٌدمحم ينئّدح- 8٠٠

 ٍديز وبأو بج نب ٌداعُمو ب : راصنألا ّنم مهلك ٌةعبرأ يب عنلا ٍدهع ىلع َنآرقلا عمَج

 ا ل ا

 ٠ ٠٠٠٤[. 500 , 89957 : يف هفارطأ_ ۳۸۱۰ ثيدحلا]

 هنع هللا يضر ةحلط يبأ بقانَم باب -

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع زيزعلا دبع انَثَّدح ِثراولا دبع انثّدح ٍرمْعَم وبأ انثّدح - ۸1۱

 هيلع هب ٌبّوجُم ةي يتلا يدي َنيب ةحلَط وبأو « الڳ ئينلا نع سالا مزهنا يَا موي ناك املا

 لجرلا ناكو « ثالث وأ نيّسوق لئموي رك دلا يدش ًايمار ًالجر ةحلط وبأ ناكو « هل ةفّبحب

 « موقلا ىلإ ُظنَي لي ئيبنلا فَرشأف « ةحلط يبأل اهنا : لوقيف « لبَللا ّنم ةبْعُجلا ُهَعَم ومي
 , موقلا ماهس نم مهس َكِبيِصُي فرشت ال « يمأو تنأ يبأب « هللا يبن اي : ةحلط وبأ لوقيف

 َمَدَح ىر ٍتاترّمشمل امهّنإو ميل م أو ركب يبأ تدب ةشئاع ٌتيأر دقلو ¢ كرحن نود يرحَن

 مث « اهناالمتف ٍناعجرت مث « موقلا هاوفأ يف هناغرفت « امهنوتُم ىلع َبرقلا نازقنت امهقوس

 I ل

 .[۲۹۰۲ « ۲۸۸۰ :ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر مالّس نب هللا دبع بقانم باب 4

 'ىلوم رضّنلا ىبأ نع ُتّدَحُي ًاكلام ٌتعمس :لاق فسوي نب هللا دبع انثّدح 715

 لوقي يب يبنلا ٌتعمس ام» :لاق هيبأ نع صاقو يبأ نب ٍدعس نب رماع نع هللا ٍديِبُع نب رمع



 اش ا تقام نفسو ۳٤

 هذه تلّرن هيفو : لاق . مالّس نب هللا ٍدبعل الإ « ةنجلا لهأ نم هَّنِ :يضرألا ىلع يشمي نحل
n 

 .«ثيدحلا يف وأ ةيالا كلام لاق يردأ ال : لاق . ةيآلا 4ل لع ليس نب نم ٌدِهاَس َدِهَسَو  ةيألا

 نب سيق نع ٍدمحم نع ِنوَع نبا نع ُناّمسلا ٌرَهزأ انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثدح ۳

 :اولاقف « عوشخلا ر :أ ههجَو ىلع ٌلجر لحد « ةنيدملا دجسم يف ًاسلاج ٌتنك» : لاق داب
 نيح كنإ :ُتلقف هتغبتو جّرخ مث < ايف وجت نكر اصف جلا لخأ نم لحرااذه

 لوقي نأ دحأل يغبني ام هللاو :لاق ةنجلا لهأ نم ٌلجر اذه :اولاق ٍدجسملا تلخد

 ُتيأرو « هيلع اهّنْضَصَقَف ٠ للك ئبنلا دهع ىلع ايؤُر ثيأر . كاذ مل َكئّدحَأسو . ملعَي ال ام

 ءالعأو ضرألا يف هَلفسأ ٍديدح نم ٌدومع اهطْسَو - اهِتَرضحو اهِتعَس نم ٌركذ - ةضوَر يف ينأك

 نم يبايث َمَقَرَف صنم يناتأف . عيطتسأ ال :ُتلق .ةقرا : يل ليقف ٌةورُع ُهالعأ يف « ءامسلا يف

 اهنإو ٌتطَقْيَتساَف . ڭىسمتسا : هل ليقف «ةورُعلا يف ثذخأف ءاهالعأ يف تنك 'ىتح ٌتيِقَرف يفلخ
 ُدومع ٌُدومعلا َكلْذو « مالسإلا ٌةضوولا كلت :لاقف كو يتلا ىلع اهْئْصَصَقَف . يدي يفل
 لجرلا كلذو .ّتومت ىتح مالسإلا ىلع تنأف نا ولا ةووغ ةورغلا و مالا

Eنب نع انندح نيت ع قرع نتا ندع ا ا ةفيلخ يل لاقو .  

 .[7015 « ۷۰٠١ : يف هافرط-۳۸۱۳ ثيدحلا] . «فّصنم» لدب (ٌففيِصَو» : لاق مالَّس نبا نع دابع

YA\ 4لاق هيبأ نع ًةدرُب يبأ نب ٍديعس نع ٌةبعش انئَّدح برح نب اميل انثح-  E: 

 لخدتو ًارمتو ًاقيوَس َكَمعطأف :يجنالأ : لاقف هنع هللا يضر مالّس نب هللا دبع ٌتيِقلف ةنيدملا

 لمح َكيلإ ىدهأف ىح لجر ىلع َكل ناك اذإ ٠ شاف اهب ابّرلا ضرأ يف َكنإ : لاق مث ؟تيب يف

 . تيبلا ةبعش نع بهّوو ٌدواد وبأو ُرْضَنلا ركْذَي ملو «ابر هنإف ثق لمح وأ ٍريعش لمح وأ نبت

 4 : يف هفرط 18١5 ثيدحلا]

 اهنع هللا يضر اهلضفو ةجيدخ لكك يبنلا جيوزت باب- ٠
 نب هللا دبع ٌتعمس : لاق هيبأ نع َةورُع نب ماشه نع ةدبع انتدح دمحم ينئّدح .06

 .لوقي ةا هللا لوسر ٌثعمس :لوقي هنع هللا يضر ًايلع ٌتعمس لاق ٍرفعج

 رج نیا دبع تس لاق ا نع ةورع نب ماشه نع ةدبَع انّربخأ ةقَدَص ينثّدحو

 اهئاسن ريخو « ُميِرَم اهئاسن ٌريخ» :لاق كي ئبنلا نع مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع
 .[5477 :ثيدحلا رظنا] . (ةجيدحخ

 نع هيبأ نع ةورغ نب ماشه ىلإ بتك ا مل نا ف



 ۹۳0 ناتضنألا يقام باتكد ۳

 ْتَكَلَم « ةجيدح ىلع ٌثرغ ام ةي ئبنلل ةأرما ىلع ٌثْرغ ام» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع
 ناك ناو ساونا نأ للا هرمأو « اهڙکذ هعمسأ ثنك امل « يجري نأ لبق

 . (َنِهْعَسَي ام اهنم اهلِئالَح يف يِدهّيف ةاشلا بذيل
[VEAE cE co TAA [انما "415 ثيدحلا 

A۱۷هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع نمحرلا دبع نب ُديَمُح اند ٍديعس نب ٌةبيتق انئّدح -  

 ركذ ةرثك نم ةجيدح ىلع ٌثرغ ام ةأرما ىلع ثرغ ام» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ليربج وأ - لجو رع بر ةرمأو « َنينس ِثالثب اهّدعب ينّجّوزتو : تلاق .اهايإ ب هللا لوسر

 .[7815 :ثيدحلا رظنا] . «بّصق نم ةنجلا يف ِتيبب اهَرُشِبُي نأ  ٌمالسلا هيلع

 نع هيبأ نع ماشه نع صفح انئّدح يبأ انّثَدح ِنسحلا نب دمحم نب ٌرمع ينّدح - 814

 اجيدخ ىلع ترغ ام لي يلا ءاسن نم ٍدَحَأ ىلع ٌترغ اما :تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع

 اهُّنعبَي مث ءاضعأ اهُعْطَقُي مث ةاشلا َحبذ امبُرو « اهركذ ُدِثكُي لي ئبنلا ناك ْنكلو « اهُثيأر امو

 ا : لوقو و ةأريا اندلا يف نكي مل هلاك ةدلاكلف انيق غ قاد

 .[۳۸۱۷ , "8015 :ثيدحلا رظنا] . دلو اهنم يل ناكو « تناكو تناك

 هللا يضر ئفوأ يبأ نب هللا ٍدبعل تلق : لاق ليعامسإ نع ىبحي انّئَّدح دسم انئَّدح ۳۸۱1۹

 .«بص الو هيف َبََكَص ال « ٍبّصق نم ٍتيبب « مع : لاق ؟ةجيدخ يب ئيبنلا رسب امهنع

 .[۱۷۹۲ :ثيدحلا رظنا]

 نيف فز يأ رع ةزايش نع LS e اكتسب جين نإ هه اقدح

 دق ةجيدخ هذه « هللا لوسر اي :لاقف ايب ئيبنلا ليربج اىتأ» :لاق هنع هللا يضر َةريرُه يبأ

 « ينمو اهّبر نم مالسلا اهيلع ًأرقاف كأ يه اذإف « بارش وأ ماعط وأ ٌمادإ هيف ٌءانإ اهعم ْتَنأ

 .(َبَصَن الو هيف بص ال « بصق نم ةنجلا يف ِتيبب اهرشبو

 ۷٤۹۷[. : يف هفرط ۳۸۲۰ ثيدحلا]

 ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب ولع انربخأ e او ۳۸۲1

eةلك هلا لوسر ىلغد ا د ت لاه ااا  : 

 :ثلقف ٌترِغف :تلاق .ةلاه مهللا :لاقف كلذل عاتراف ٠ ةجيدخ َناذئيسا ٌفّرعف

 ًاريخ هللا َكّلَدبأ دق « رهّدلا يف ْتَكَله نيقدشلا ءارمح شيرق زئاجع نم زوجع نم ركذت ام
 .ا(اهنم



 ران لا يقام بانك و# ۹۳۹

 ةنع هللا يضر ّيلّجَّبلا هللا دبع نب ريرح ركذ باب- ١

AYYلاق» :لوقي هتعمس : لاق سيق نع نايب نع ٌدلاخ انثَدح ئيطساولا قاحسإ انئّدح -  

 .«كحض الإ ينآر الو « تملسأ ذنم يللا لوسر ينجح ام : هنع هللا يضر هللا دبع نب ٌريرج

 , [" ٠088 : ثيدحلا رظنا]

ETوذ هل لاقي تيب ةيلهاجلا يف ناك» :لاق هنا دبع قب ريرج  

 َتنأ له : اي هللا لوسر يل لاقف . ةيماشلا ةبعكلا وأ ةيناميلا ٌةبعكلا هل لاقُي ناكو « ةصَلَخلا
 : لاق « َسَمْحَأ نم سراف ةئمو َنيسمَح يف هيلإ ُترفتف :لاق ؟ةصلُخلا يذ نم يحيرُم

 4 نيمحلالو ان اعدفا# ناد ا غ ا نم الكت و« اترك

 :ثیدحلا رظنا] ۳۰۲۰ ۰ ۳۰۳٣۹ ۰ ۳١۷١۹[.

 هنع هللا يضر ّيسْيَعلا ناميلا نب ةفيّدُح ركذ باب- ١

 نع دببأ نع ور نب ما نع ءاجو نب ةملت انربخا لیل نب نيعامسإ ينك يل

 : سيلبإ E ب ةميزه نوكرشملا َمِرُه دُحَأ موي ناك امل» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع

 اذإف ةفيذح رظنف . مهارخأ عم ْتَدَلَتِجاَف « مهارخأ ىلع مّهالوأ ْتَعَجرف . مكارخأ هللا دابع ْيأ

 لاقف .هولتق ىتح اوزّجّتحا ام هللاوف :تلاقف . ىبأ « ىبأ « هللا دابع ْيأ :ىّدانف « هيبأب وه

 هللا يقل ىتح ريخ ةيقب اهنم َةَفيَذُح يف ثّلازام هللاوف :يبأ لاق .مكل هللا َرْفَع :ةفيذخ
 .[۳۲۹۰ :ثيدحلا رظنا] . «ًلجو رع

 اهنع هللا يضر ةبتُت تنب دنه ٌركذ باب - ۳

 اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةورع يّتَّدح ٌيرهُزلا نع سنوي انربخأ :ٌنادبَع لاقو 6
 ءابخ لهأ نم ضرألا رهظ ىلع ناك ام « هللا لوسر اي : تلاقف ًةبتع ٌثنب دنه تءاج» : تلاق

 يلإ ُبحأ ءابخ ٌلهأ ضرألا رهظ ىلع ويلا حبصأ ام مث « كئابخ يلهأ نم اولذَي نأ ىلإ ٌبحأ

 ناينشساابأ نإ علا لودر ا علاق هديب يسفن يذلاو ًاضيأو :لاق . كئابخ ٍلهأ نم اوَّرعَي نأ

 .#«فورعفلاب الإ ةارآ ل: لاق ؟انلايِع هل يذلا َنم مط نأ جرح يلع لهف «كيّسم لجر

 .[55590 2 ۲۲۱۱ :ثيدحلا رظنا]

 لیفت نب ورمع نب ٍديز ثيدح باب ٤
 هم 4 ىلع 5 ل 0 50 ٤

 انثّدح ةبقع نب ىسوم انئّدح ناميلس نب ليضف انئَّدح ركب يبأ نب دمحم ينئّدح -65



 ۳۷ داخ اا تا

 ك امهنع هلا يضر رمع نب هلل دبع نب ملاس
 اهنم لكأي نأ ىبأف « ةرفُس ةا ئنلا ىلإ تمد « يحول ك ئينلا ىلع َلزني نأ لبق حلب

 ‹ هيلع هللا م ل يز لاق مث

 نم اهل لزنأو « هللا اهَقَلَخ ةاشل ا :لوقيو مهحئابَذ شیرق ىلع ب ٌبيعَي ناك ورمع نب َديز أو
 كلذل ًاراكنإ « هلا مسا ريغ ىلع اهنوحتذت ّمث « ضرألا ّنم اهل َتبنأو « ءاملا ءامسلا
 ٥٤۹٩[. : يف هفرط-١۳۸۲ ثيدحلا] . (هل ًاماظعإو

AYYَّنأ- َرمع نبا نع هب َتَّدِحُت الإ ةملعأ الو - للا دبع نب ملاس يِّثَدح :ىسوم لاق-  
 لاف دوهيلا نم املاع يتلف « ةعبتيو يلا نع لاس ماشلا ىلإ جرخ يليق نب ورمع نب يز

 لاا ىتح اننید ىلع ُنوكت ال :لاقف . ينزبخأف مكتيد يدا نأ يّلعل ينإ افغ مهتيد نغ

 ًائيش هللا بضع نم ُلِوْخأ الو « هللا ٍبَّضَع نم الإ وأ ام : ڈیز لاق . هللا بضغ نم ٌكبيِصنب
 :ديز لاق .ًافينَح َّنوكي نأ الإ هملعأ ام :لاق ؟هريغ ىلع يّلُدت لهف ذ ؟ةعيطتسأ ىّنأو ًادبأ

 ٌديز جرخف .هللا الإ ٌدْعَي الو ًاينارصن الو ًاّيدوهي نكي مل ؛ميهاربإ نيد :لاق ؟فيِنَحلا امو
 ةنعل نم كبيصنب ذخأت ىتح اننيد ىلع ٌنوكت نل :لاقف هلثم ّركذف « ئراصنلا ّنم ًاملاع ىقلف
 ىَنأو « ًآدبأ ائيش هبضغ نم الو هللا ةنعل نم ُلوحأ الو « هللا ٍةنعل نم الإ فأ ام :لاق .هلا
 :لاق ؟ٌفينحلا امو :لاق .ًافينَح ّنوكي نأ الإ هملعأ ام : لاق ؟هريغ ىلع يَّّلدت لهف ؟عيطتسأ

 ميهاربإ يف مهلوق ٌديز ىأر اًملف . هللا الإ دعي الو اينارصن الو ايدو نكي مل < ميهاربإ نيد

 . «ميهاربإ نيد ىلع ينأ ٌدهشأ ينإ َمهّللا : لاقف هيدي عفر رب اًملف « جّرخ مالسلا هيلع

 امهنع هللا يضر ركب يبأ ِتنب ًءامسأ نع هيبأ نع ٌماشه لإ بت : ُثيللا لاقو 4

 ‹ شيرق َرشعَم اي :لوقي ب ةبعكلا ىلإ ٌهَرهظ ًادنسُم ًامئاق ليفت نب ورمع ّنب َديز ُتيأر» :تلاق

 لتي نأ دارأ اذإ لُجرلل لوقي « ةدوؤؤَملا يبحُي ناكو . يريغ ميهاربإ نيد ىلع 0

 اهتعفد تئش نإ .اهيبأل لاق تعّرعرت اذإف اهذخأيف « اهتنؤُم را

 ةبعكلا ناينُب باب ١
 ينربخأ :لاق جيرج نبا ينربخأ :لاق قاّررلا ٌدبع انتدح ٌدومحم انثدح _ 64

eSكك يبنلا بهذ ةبعكلا ِتّينُب امل» :  

 نم َكَقَي َكتبقر ىلع َكَرازإ لعجا : ايب يبنلل نس اتع لاقف « ةراجحلا نالقنُي س



 نانصتألا ادم تاک ۹۳۸

 )اء ي م | هانی و © صر رج ر : زازا یر لاف قافأ الا ]غ و قر الا ىلإ ق ب ةراجتلا

 ۳٣٤ « ٠١۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «هرازإ هيلع َّدشف

 ناك ىتح « ٍِتيبلا لوح َنوُلصي اوناك « طئاح ِتيبلا لوح ءب بلا ٍدهع ىلع نكي مل :الاق ديزي يب نب هلل ٍديِبعو ٍرانيد نب ورمع نع ديز نب دامح انثَّدح نامعنلا وبأ انثّدح__5
 .(ريبّزلا نبا ٌءانبف « ريصق هر دج : هللا دبع لاق . ًاطئاح ُهلوَح 'ىنبف ٌرمع

 ةيلهاجلا مايأ باب١
 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يبأ انئثّدح ٌماشه لاق ىيحي انّئَّدح ٌدَّدسم انئّدح ۱

 ةنيدملا َمِدق اًملف . هموصي ةي ئئبنلا ناكو « ةيلهاجلا يف شيرق ٌهموصت ًاموي ٌءاروشاع ناك»

 .«ةموصت ال ءاش نمو « هماص ءاش نم ناك ٌناضمر لزن اًملف « همايصب َرمأو هّماص

 73١١/7[. 751901 2 ۱۸۹۳ 21697 : ثيدحلا رظنا]

FATTYهللا يضر سابع نبا ٍنع هيبأ نع سووا نبا انئّدح ٌبيَهُو انثّدح ملسم انئّدح-  

 نوُمسي اوناكو ٠ ضرألا يف روجفلا نم حلا رّهشأ يف ذةريسلا نأ تورت اوناكا :لاق امهنع

 َمِدَقَف لاق .رمّتعا نمل ةرمعلا ِتّلح « رثألا اًمَعو « ربلا أرب اذإ :نولوقيو َرْفَص مّرحملا

 :اولاق « ةرمع اهولعجَي نأ ايب ئبنلا مهرمأو « ّجيحلاب نيلهُم عبار هباحصأو يب هن هللا لوسر

 237١86 001655 ۲٠۰۵[. :ثیدحلا رظنا] . «هلك ٌلحلا : لاق ؟لحلا يأ « هللا لوسر اي

 نب ديعس انثدح :لوقي ورمع ناك :لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح _- ۳
 ٌنايفس لاق .نيّلبجلا نيب ام اسكف ةيلهاجلا ىف ليس ءاج» :لاق هّدَج نع هيبأ نع بّيسملا
 .«نأشُهل ٌثيدحل اذه نإ :لوقيو

 :لاق مزاح يبأ نب سيق نع رشب يبا ِنايب نع ةناوَع وب انثّدح ٍنامعنلا وبأ انثَّدح__ 5
 ؟ِهّلكت ال اھل ام : ا م ار ا جا ارا ىلع رك وا لو
 :ةلهاجلا ع نق اده 2 ا اذه نإ لت ا لاف دعم ت ارل
 درم لا اولا ا و اا نم رفا : لاق ؟تنأ ْنَم : تلاقف ثملكتف

 ىلع انؤاقب ام :تلاق . ركب وبأ انأ « لوؤَسَل ِكنإ :لاق ؟َتنأ ٍشيرق ّيأ نم :تلاق . شيرق

 : مکتمتآ مكب تم ْتَماقتسا ام هيلع مكؤاقب : لاق ؟ةيلهاجلا دعب هب هللا ءاج يذلا حلاصلا رمألا اذه



 ۹۳۹ راصنألا بقانم باتك- ۳

 : تلاق ؟مهنوعيطُيف مهنورمأي فارشأو ٌسوؤر كموقل ناك امأ :لاق ؟ةمئألا امو : تلاق

 ا ىلع كتارإ مهف» لاق ىلب

 ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب ئولع انربخأ ِءارْغملا يبأ نب ٌةورَق ينثّدح - 0

 « دجسملا يف ٌلشْفِح اهل ناكو « برعلا ضعبل ٌءادوس ٌةأرما ٍتملسأ» : : تلاق اهنع هللا يضر

 : تلاق اهثيدح نم تَعَرف اذإف « انّدنع ُثَّدحتف انيتأت تناكف : تلاق

 يناّجن رفكلا ةدلب نم ةنإ الأ بر بيجاعت نم حاشولا مويو

 يلهأ ضعبل ٌةيريوج تّجّرخ : :تلاق ؟حاشولا موي امو :ةشنئ 4 ةشئاع اهل ِتلاق ثّرثكأ اًملف

 ا ًامحل هببسحت يهو ايدُحلا هيلع تّطحناف « اهنم طقسف « مَآ نم حاشو اهيلعو

 يف انأو يلوح مه انيبف « يليق يف اوبلَط مهنأ يرمأ نم غلب ىتح « ينوبّذعف . هب ينومهتاف
 يذلا اذه : مهل ٌتلقف ةوذخأف هْنَقلأ < مث ¢ انسوؤرب تزاو 'یتح اًيدحلا ِتلَبقأ ذ د يترك

 EET «ةئيرب هنم انأو هب ينومتمهنا

 هللا يضر رمع نبا نع رانيد نب د نعرف ااا ا يق اقدح ۳

 لآ 8
 اهئابآب فلحت سيرف تناكف « هللب الإ ْفِلحَي الف افلاح ناك ن الأ : لاق هي يبنلا نع امهنع

 .[751/8 :ثيدحلا رظنا]. «مكئابآب اوفلحت ال : لاقف

 نأ ورمع ينربخأ :لاق بهو نبا ينثّدح :لاق نال نب ىحي انئّدح د ۷

 ربخيو 2 اهل ٌموقي الو ةزانجلا يدي َنيب يشمَي ّناك مساقلا أ ُهَنَّدح مساقلا نب ٍنْمحرلا دبع

 « ٍتنأ ام ِكلهأ يف ٍتنك : اهْؤأر اذإ نولوقي اهل نوموقي ةيلهاجلا ُلهأ ناك : تلاق ةشئاع نع

 .2نينّرم

 نع ٌقاحسإ يبأ نع ٌنايفس اَننَدح ِنمحرلا دبع انتدح سائعلا نب وڙمع يئئّدح _ ۸
 ىتح عمج نم َنوضيففُي ال اوناك َنيكرشملا لإ : هنع هللا يضر ٌرمع لاق» :لاق ٍنوميَم نب ورمع

 . «سمشلا حلت نأ لبق ضافأف ل ئبنلا ُمهَمَلاَحف « ريبَت ىلع مقل قرف

 .[1584 :ثيدحلا رظنا]

 بلهملا نب ئيحي مكئّدح :ةماسأ يبأل تلق :لاق ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينثّدح _ مو
 ي ر ع

 . «ًةعباتتم یّالم : لاق قاَمِداَسْكَو 3 د ةَمِرک وزع ٌنيَصَح انثدح

 . «ًاقاهد ًاسأك انقسا : ةيلهاجلا ىف لوقي ىبأ ٌتعمس :: سابع نيالاقو» :لاق ٠١



 ا 4°

 ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ٍريَمُع نب ِكلملا دبع نع ٌنايفس انثّدح مَع وبأ انئّدح - 8:

 الخ ام ٍءيش لك الأ : ديبل ةملك عاش اهلاق ةملك ٌقّدصأ» : ال يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر

 .[14489 « 7141 : يف هافرط 784١ ثيدحلا] ٠ لسي نأ ِتْلَّصلا يب أ ذرب و لطاب هلا

AYنع ٍديعس نب يحي نع ِلالب نب َناميلس نع يخأ ينثّدح ليعامسإ انثّدح -  

 ركب يبأل ناك» : تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا نع مساقلا نب نمحرلا دبع

 « ٍركب وبأ هنم لکأف ءيشب اموی ءاجف « جارح نم لكأي ركب وبأ ناكو « ٍجاَرَخلا هل جرخي ٌمالغ

 يف ٍناسنإل تنّهكت تنك :لاق ؟وهامو : ركب وبأ لاقف ؟اذه ام يردتأ | :مالعلا هل لاقف

 .هنم ٌتلكأ يذلا اذهف « كلذب يناطعأف ُهَتعَدَح ينأ الإ « ةناهكلا حا امو ء ةلهاجلا
 . «هنطب يف ٍءيش لك َءاقف هدي ركب وبأ لَخدأف

 هللا يضر ّرمع نبا نع عفان ينربخأ :لاق هللا ٍديبُع نع ىبحي اننّدح دّدسم انثدح -
 ةلَبحلا لّبحو :لاق . ةلّبحلا لَبَح ىلإ روزّجلا موحل َنوعيابَتَي ةيلهاجلا لهأ ناك» :لاق امهنع

 . «كلذ نع ةا ئيبنلا مهاهنف « تجي يتلا لوحت مث « اهنطب يف ام ٌةقانلا جتن نأ
 .[؟57؟05 ۰ ۲۱۲٤۳ : ثيدحلا رظنا]

 نب ّسنأ يتأن انك" :ريرَج نب ُناليغ انثّدح :لاق ٌيِدهَم انَثَّدح ٍنامعنلا وبأ انثَّدح -4
 لعفو + ادو اذه عوي اذكو اذك كفوف لحفل لوفي ناكر « راصنألا نع انثّدحيف ِكلام
 ۳۷۷١[. :ثىدحلا ظنا .«اذكو اذك موي اذكو اذك كموق

 ةيلهاجلا يف ةماسقلا باب

 ٌئيندملا ديزي وبأ انثّدح مثيلا وبأ ٌنَطق انثّدح ثراولا دبع انثّدح ٍرَمعَم وبأ انئّدح - اكن

 ينب انيل ةيلهاجلا يف تناك ةماسق َلَوأَّنإ» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع

 يف عم َقلطناف « ىرخأ ٍذِخَف نم شير نم لجر ُهرجأتسا مشاه ينب نم ٌلجر ناك : مشاه

 ةورُع هب ُدشأ ٍلاّفِعِب ينثغأ :لاقف هقلاوُج ةورُع ْتَعطقنا دق مشاه ينب نم لجر هب رف « هلبإ

 ًاريعب لإ لبإلا ِتّلِقُع اولّرَت اًملف .هقلاوج ةورع هب دف ًالاقِع اطعأف « لبإلا رفنت ال يقلاوج
 .لاقع هل سيل :لاق ؟لبإلا نيب نم ُلَقعُي مل ريعبلا اذه نأش ام :ٌةرجأتسا يذلا لاقف « ًادحاو
 ا قمبلا لقا وم حري هلجأ اهيف ناك ًاصعب هقذحف :لاق ؟هلاقع نيأف :لاق

 ؟رهّدلا نم ًةرم ًةلاسر ينع غلْبُم تنأ له :لاق .ةتدهش امّبرو ٌدهشأ ام :لاق ؟مسوملا ٌدهشتأ
 لآ اي دانف كوباجأ اذإف « شيرق لآ اي دانف مسوملا ٌتدهش َتنأ اذإ :بتكف :لاق . معن :لاق



 ۹۱ نايصنألا بقا باک

 تامو .لاقع يف ينلتق ًانالف َّنأ هزبخأف بلاط يبأ نع لأساف كوباجأ نإف « مشاه ينب
 َضرم :لاق ؟انيحاص َلعف ام :لاقف بلاط وبأ هات ُهَرَجأتسا يذلا ل ا
 لجرلا نإ مث ای فكيف“: كنم كاذ ّلهأ ناك دق : لاق . هنفد ٌتيِلَّوف « هيلع 1 مايقلا ثنسحأف

 : لاق . شيرق هذه :اولاق « شيرق لآ اي :لاقف مسوملا 'ىفاو هنع غلبُي نأ هيلإ ىصوأ يذلا

 :لاق . بلاط وبأ اذه :اولاق ؟بلاط وبأ نيا :لاق مشاه وتب ةذه  :اولاق + مشاه يتب اي

 ىدحإ ام دّتخا : هل لاقف بلاط وبأ ٌهاتأف . لاقع يف ُهلتق ًانالف َّنأ ةلاسر كَعِلبأ نأ نالف ينّرمأ

 قم ةر قل تد نو +: اص كلت كنف لبألا نم هلي قوت نأ تعش نإ : ثالث

 ينب نم ةأرما هتتأف . فلحن :اولاقف ةموق ىتأف . هب كانلتق تيبأ نإو « هلُثقت مل كنأ كموق

 لجرب اذه ينبا ٌريِجُت نأ ٌبحأ بلاط ابأ اي : تلاقق هل تدلرالا عيد لير تين تذاو متاع

 :لاقف مهنم ٌلجر ُهاتأف .لعفف « ناميألا دَبِصت ُثيح ُهئيمي نصت الو نيسمخلا نم
 « ناريعت يلجر لك ُبيصي ٠ لبإلا َنم ثم ناكم اوفِحي نأ الجر يسمح َتدرأ بلاط ابأ ا
 هناك عاج .امهلبقف ‹ ناميألا ُدَبِصَت ثيح ينيمَي زيصت الو ينم امهلبقاف ناريعب ٍناذه

 نيعبرأو ةينامثلا نمو لوحلا لاح ام هديب يسفن يذلا ّوف : سابع نبا لاق .اوفلحف َنوعبرأو

 ٠ . «فرطت ٌنيع

eS وبأ انئَّدح ليعامسإ نب ٌديَبَع ينثّدح - "A4٦ 

 قرتفا دقو الب هللا لوسر مِدَقف « ةي هلوسرل هللا ُهمّدق آموي ِثاعُب موي ناك» :تلاق اهنع

 «مالسإلا يف مهلوخد يف لكي لوسرل هلا هَمَدق « اوحّرُجو مهتاوّرَس تيفو « مُهْؤلَم .

 .[۳۷۷۷ : ثيدحلا رظنا]

ASVا یا ا رب کا تقلا نی یک وع وزع اا بو ا  

 امنإ « ةَّنَس ةورملاو اصلا نيب يداولا ٍنطبب عوعسلا سيلا : لاق امهنع للا يضر سابع نبا نأ

 . أش الإ ءاحطبلا زيجت ال : نولوقيو اهنوعسي + ةيلهاجلا لأ ناك

AAرفُسلا ابأ ٌتعمس ٌفَرطُم انربخأ نايفُس انثّدح ٌئيفعجلا دمحم نب هللا دبع انئّدح -  

 « مكل لوقأ ام ينم اوعمسا « سانلا اهُيأ اي» : لوقي امهنع هللا يضر ساّبع نبا تعمس :لوقي

 فاط نم . سابع نبا لاق « سابع نبا لاق :اولوقتف اوبهذت الو « نولوقت ام ينوعمسأو

 ُفِلحي ناك ةيلهاجلا يف َلُجرلا َّنِإف « ميطحلا اولوقت الو « رُجحلا ءارو نم ْفُطيْلف تيبلاب
 .«هّسوق وأ ةلعن وأ ةطوس يقليف



 داصضتقألا فاك فاك ع ۲

 ار لاق ِنوميَم نب ورمع نع ٍنيَّصُح نع ٌميشُه انئَّدح دامح نب مي انئَّدح - 1114

 .«مهعم اهتمجرف « اهومجّرف ْتّنَر دق ةدرق اهيلع عمتجا ةدرق ةيلهاجلا يف

 امهنع هللا يضر سابع نبا عمس وللا ٍديِبُع نع ٌنايفس انثّدح هللا ٍدبع نب مولع انئّدح -

 لاق  ةثلاثلا َّيِسّنو  ةحايتلاو . باسنألا يف ُنعطلا :ةيلهاجلا لالخ نم لالخ» :لاق

 . «ءاونألاب ءاقستسالا اهنإ نولوقيو : نايف

 ي يبنلا ثعيبم باب - ٨۸

N TS 

 نب ةكرْدُم نب ةميرح نب ةنانك نب ٍرْضَنلا نب ِكلام نب رهف نب بلاغ نب ّيَّوُل نب بعك
 .ناندع نب ٌدَعَم نب رازن نب ٌرَضُم نب سايلإ

 يضر سابع نبا نع ةمركع نع ماشه نع ٌرضنلا انَثَدح ءاجر يبأ نب ٌدمحأ انثّدح - ۳۸01

 مث ءس ةرشع الث ةكمب َتَكمف « نيعبرأ نبا وهو كيلا وسر ىلع لزنأ» : لاق امهنع هللا

 . اوك يفوت مث ٠ نينس رشع اهب ٌتكمف « ةنيدملا ىلإ رجاهف « ةرجهلاب رم
[AVA EET CTA : يف هفارطأ 786ثيدحلا] ١ 

 ةكمب نيكرشملا نم ةباحصأو يب يبذل يقل ام باب- ۹
 : لوف انيق اعيش الاف فاو نات اكدخ ناش تدع دملا اد كم0

 نم انيقل دقو - ةبعكلا لظ يف وهو ةدرُب ٌدّسوتُم وهو كي ئبنلا ثيتأ» :لوقي ًابابخ تعمس
 دقل :لاقف ههجو ٌرمحم وهو دعقف ؟انل هللا وعذت الأ « هللا لوسر اي :تلقف - ةّدش َنيكرشملا

 نع ةفرصي ام « ٍبَّصَع وأ محل نم هماظع نوُد ام « ديدحلا ٍطاشمب طّممُيل مكلبق ْنَم ناك

 هللا كتلو . هنيد نع كلذ هفرصي ام « نينثاب سيف هسأر قرفم ىلع ٌراشيملا عّضويو « هنيد

 . «هللا الإ ٌفاَحَي ام ٌتوّمرضَح ىلإ ًءاعنَص نم ٌُبكارلا َريسَي ىتح ّرمألا اذه

 .[8517 :ثيدحلا رظنا] . «همنغ ىلع بلاو ٌنايِب داز

 هللا دبع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ةبعش انّثَّدح برَح نب ٌناميلس انئّدح - ناك نر

 ذخأ ةتيأر لجر الإ ٠ دجسالا ٌدحأ يقب امف . دجسف مجنلا كي عينا أرق : لاق هنع هللا يضر
 . «هللاب ًارفاك لق دعب ُهتيأر دقلف . ينيفكي اذه : لاقو هيلع دجسف « ٌهعفرف_ئىصَح نم افك

 23١ ۱٠١١[. 5ا/ : ثيدحلا رظنا]



 دو راسا فاني نكد او

 نوره نع قاعبسإ یا نع هش اد ع اد راقب قب دم انندح ا 1

ETءاج شيرق نم سان ةلوحو ٌدجاس الڳ ئيبنلا اني  
 ةمطاف تءاجف « هّسأر عقر ملف « . للك ئبنلا رهظ ىلع هقَذَمف روزَج ىَلَسِب طيَعُم يبأ نب

 نم ًالّملا كيلع مهلا : اف ےک لع رر نم ناحل د اهيل

 ا اا ةعيبر ر نب ةبيشو فز نب ةبتعو 7 لا : شیر

 م ا يي ل

 وأ -ريبج نب ٌديعس ينثَّدح روصنم نع ڙيرج انئّدح ةبيش يبا نب ُنامثع ينئّدح ٣
 5 و ع 35 ع ل 3 20 7 0 5 5

 ٥١ :ماعنألا] 4 أ ہک لأ دل قك اكو » ؟امهثمأ ام نيتيألا نيتاه نع سابع
 مر ع م« رن جحر

 ٠ سابع نبا ٌتلأسف [97 :ءاسنلا] * ادعم اَنِمّؤُم لقي مو # « [”7“ :ءارسإلا

 « هللا مرح يتلا سفنلا انلتق دقف : ةكم لهأ وكرشم لاق [1۸] ناقرفلا يف يتلا تّلزنأ امل :لاقف
 ةيآلا € ماو بات نم الإ »8 :ُهللا لزنأف « شحاوقلا انيتأ دقو « رخآ ًاهّلِإ هللا عم انوعّدو

 هعئارشو ٌمالسإلا فرع اذإ لجرلا [41] ءاسنلا يف يتلا امأو « كئلوأل ذهف ٠ ]۰¥ :ناقرفلا]

 .(مِدَن نم الإ : لاقف ٍدهاجمل هتركذف « منهج ُهألازجف لتق هٿ

 .[4775 6 409٠ , ٤۷٦۲ , ٤۷٦۳ , ٤۷٦٥ : يف هفارطأ 860 ثيدحلا]

 نب يسب يتلاعب او ا ی اس وب وا اب شاع انثّدح -57

 نب ورمع نبا ُتلأس : لاق ريِّزلا ¿ نب ةورُع ينئّدح :لاق ٌيميتلا ميهاربإ نب ٍدمحم نع ريثك يبأ
 رجح يف يلصُ لب ئيبنلا انيب : لاق .ةايب يبنلاب نوكرشملا هعتص ٍءيش ٌدشأب ينزبخأ :صاعلا
 ركب وبا نتا: اديربت اه تشم قع ف زب مسوق تك را ني نع لأ ذإ ع دكا

 ةيآلا * هلأ بَ وشب نأ الجر َنوُلَمَفْنَأ » :لاق ل عربنلا نع ةعفدو دبكنمب دخأ ىتح

 E يلا م كلل ةورع نع ةورغ نب ىيحي ينثَّدح قاحسإ نبا ُةَعبات .[۲۸ : رفاغ]

 : ةملس يبأ نع ورمع نب ٌدمحم لاقو . صاعلا نب ورمعل ليق : ِيبأ نع ماشه نع ةدبع لاقو

 .[75717/4 : ثيدحلا رظنا] . «صاعلا نب وُرمع ينثّدح

 هنع هلا يضر قيّدصلا ركب يبأ مالسإ باب

 نب ليعامسإ انثَّدح نيعَم نب 'ىيحي ىنئّدح :لاق ىلُمالا داّمح نب هللا دبع ینثدح- ۷



 افلا ناك نول ٤

 الك هللا لوسر تيأر : رساي نب ٌرامع لاق» : لاق ثراحلا نب ۽ مامه نع ةَرَبَو نع نايب نع ٍدلاجُم

 TI] : ثيدحلا رظنا] . (رکب وبأو ناتأرماو ٍدْبْعَأ ةسمح الإ هَعم امو

 هنع هللا يضر صاقَو يبأ نب ٍدعس مالسإ باب-۱

A^را د هيا بأ انربخأ ٌقاحسإ ينثدح -  

 :evv VY] ثيدحلا رظنا] . eT هيف

 ن کک إى نافل e نجلا ركذ بايد ۳۲
 و

 هه كركم ووو رو يسال

 . «ةرجش مهب ْتّنذآ هنأ هللا دبع ينعي  كوبأ ينثّدح :لاقف ؟نآرقلا

 وه امنيبف . هتجاحو هئوضول ةّوادإ ةا ئوبنلا عم لمحي ناك هنأ» : هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع

 ىنتأت الو « اهب ضفنتسأ ًاراجحأ ىنغبا :لاقف .ةريره وبأ انأ :لاقف ؟اذه نم :لاقف اهب هعبتي

 مث « هبنَج ىلإ ُتعضَو اىتح يبوث فرط يف اهليحأ راجحأب هتيتأف .ٍةثوَرب الو مظعب
 ماعط ْنِم امه :لاق ؟ةثوّلاو مظعلا لاب ام :تلقف ُهعم ٌتيشَم غرف اذإ ىتح « تفّرصنا

 نأ مهل هللا توعدف  دازلا ينولأسف - نجلا معنو - َنيبيِصَن نج دفَو يناتأ هّنإو « نجلا

 1١68[. :ثيدحلا رظنا] .«ًامعط اهيلع اودَجَو الإ ةثوّرب الو مظعب اوُرمي ال

 هنع هللا يضر ّيرافغلا ّرذ يبأ مالسإ باب ”

 نماوتسملا [هتدح لوم نت نمحبرلا هيي انلذح اع نياوزمع ياج ۳۸1

 : هيخأل لاق لب عربنلا ُثععبَم ٌرذ ابأ غلب املا :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةرمَج يبأ

 « ءامسلا ّنم خلا وبأي عين هنأ معز يذلا يلجرلا اذه لع يل خلعاف يداولا اذه ىلإ بكرا

 لاقف رذ يبأ ىلإ َمِجَر مث « هلوق نم عمسو هّمِدق ىتح حلا َقلطناف . ينتئا مث هلوق نم عّمساو

 َوّرتف . ٌثدرأ امم ينتيفش ام :لاقف .رعّشلاب وه ام امالكو « قالخألا مراكمب دمي هتيأر : هل

 ةركو « هفرعَي الو لكي ئبنلا سسمتلاف « ّدجسملا ىتأف « ةكم مدق ىتح ٌءام اهيف هل َةَّنُش لمحو
 ملف « ُهَعِبَت هآر اًملف « بيرغ هنأ فّرعف ئلع ُهآرف « ليللا ضعب ةّكردأ ىتح « هنع َلأسَي نأ



 16 راسنا قاتم نافع اول

 لظو « دجسملا ىلإ ٌهدازو ترق لمتحا مث « َحبصأ ىتح ءيش نع ُهَبحاص امهنم ٌدحاو لسي
 ٍلجرلل لان امأ :لاقف يلع هب ومف « ِهعَجضَم ىلإ داعف ىسمأ ىتح ةي ئيبنلا هاري الو مويلا كلذ
 NI سا روي يسال يح
 نإ :لاق ؟كَمّدقأ يذلا ام ينثّدحت الأ : لاق مث هعم َماقأف ٠ كلذ راب لع لع داعت كلانا هوب

 دل للا لو هوك رح لاق «ٌةَربخأف «َلَعفف . ٌتلعف ينَنَدشِرل ًاقاثيمو ًادهَع ينّئيطعأ

 ُتيَضَم نإف « ءاملا قيرأ ينأك مق كيلع ٌفاخأ ًائيش ُثيأر نإ ينإف « ينمَبتاف تحبصأ اذإف

 ةعم لخدو « ةي ئبنلا ىلع لخد ىتح ‹ هوفقي قلطناف « لعفف « « يلَخْدَم لځدت 'ىتح ينعبتاف

 . يرمأ كأي ىتح مهزيخأف ٌكموق ىلإ عجرا : اي5 يبنلا هل لاقف . هتاكَم ملسأو هلوق ْنِم عمسف

 ىلعات يدا ةجشملا ا ىتح جرخف . . مهيَنارهظ نيب اهب ٌَنَحْرصأل هديب يسفن يذلاو : لاق

 . هوعجوأ ىتح ُهوبَرَضف موقلا َماق مث . هللا لوشر ًادمحتم نأو + هللا الإ ةلإ ال نأ دهشأ ؛ 0

 ىلإ مكراجت : قيرط ّنأو « رافِغ نِ هنأ َنوملعت متسلأ « مكليو : لاق هيلع ٌبكأف ُئساَبعلا 'ىتأ

 . (هيلع سابعلا ٌبكأف هيلإ اوُراثو هوبَرَّضف اهلئمل ِدَّغلا ّنم داع مث . 00

 .[7" 077 :ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر يز نب ديعس مالسإ باب :” 

SES - ^ ۲ 

 فقر نأ أف م ا ا ري

 .[1947 2 38517 : يف هافرط_”857 ثيدحلا]

 هنع هللا يضر باطخلا نب ّرمع مالسإ باب ٥-

 نب سيق نع ٍدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ٌنايفس انأبنأ ٍريثك نب دمحم ينثّدح 58
 . «رمع ملسأ ذنم ةَّزعأ انلز ام» : لاق هنع هللا يضرٍدوعسم نب هللا ٍدبع نع مزاح يبأ

 ١785[. : ثيدحلا رظنا]

 ٍدمحم نب ُرمع ينثّدح :لاق بهو ُنبا ينثّدح :لاق َناميلس نب ىيحي انثّدح 64
 ُهءاج ذإ افئاخ رادلا يف وه امنيبا : لاق هيبأ نع َرمع نب وللا ٍدبع نب ٌديز يج ينربخأف : :لاق

 مهس ينب نم وهو - ٍريرحب ٌفوفكم ٌصيمقو ربح ُةّلح هيلع ورمع وبأ ٌعمِهّسلا ئاو نب صاعلا



 راصنألا بقانم باتك- ۳ 167

 .ُتملسأ نأ يننولئقيس مهنأ َكُموق معز :لاق ؟َكّلاب ام :لاقف  ةيلهاجلا يف انؤافلُح مهو
 TIE ثنمأ اهلاق نأ دعب . كيلإ ليتم ال : لاق

 وكف. .هيلإ ليبس ال :لاق .ًاَبَص يذلا باطخلا نبا اذه ٌديرن :اولاقف ؟نوديرت َنيأ :لاقف

 ۳۸٠١[. :يف هفرط_!854 ثيدحلا] . «سانلا

Aoلاق :لاق هتعمس :رانيد نب وُرمع لاق ُنايفس انئّدح هللا ٍدبع نب يلع انئّدح -  

 مع اص اولاقو هراد دنع ُسانلا عمتجا « ٌرمع ملسأ امل» : امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 انأف ؟كاذ امف « دمع ًأَبَصدق : لاقف جابيد نم ٌءابق هيلع ٌلجر َءاجف  يتيب رهظ قوف الغ انو -

 .«لئاو نب صاعلا :اولاق ؟اذه ْنَم : ٌتلقف . هنع اوعَّدصَت سانلا ٌتيَأرف :لاق .ٌراج هل

 .[9811 :ثيدحلا رظنا]

aT A“ااا ار ل  

 يف د ىلع انه E الحا ةقل 0 ا

 ٌتيأر ام :لاقف . كلذ ُهل لاقف « هل ىعدف .َّلَجَلا ىلع « مهتهاك ناك دقل وأ « ةيلهاجلا

 يف مهتهاك تنك :لاق . ينتربخأ ام الإ َكيلع ٌمزعأ ينإف :لاق . ملسم ٌلجر وب ليقتسا مويلاك
 ينتءاج « قوسلا يف ًاموي انأ امنيب : لاق ؟كُتيّنِج هب كتءاج ام ٌبجعأ امف :لاق . ةيلهاجلا

 اهقوحلو « اهساكنإ دعب نم اهّسأيو « اهَسالْبِإو نجلا رت ملأ :تلاقف عّرُملا اهيف ٌفرعأ
 يلجيب لجز ءاج ذإ « مهتهلآ دنع متان انآ امنيب ء قدص :رمع لاق . . اهسالحأو ٍصاالقلاب

 0 E م

 نأ انش امف « ٌثمقف . هللا لإ هلإ ال : BE ا یان مث

 . بن اذه : ليق

es ae AYد  

E E۳۸١۲[. :ثيدحلا رظنا] . فق نأ ًاةوقحم ناکل  

 رمقلا قاشنا باب“

 نب عم انئّدح لّضفملا نب ٌرشب انثّدح باهولا دبع نب هللا دبع ىنثّدح 22 ۸



 ۷ راسن الاقات باک

 نأ ءاي هللا لوسر اولأس ةكم ّلهأ َّنأ» : هنع هللا يضر كلام نب سن نع ةداتق نع ةةبورع يبأ *؟ تازص ف
 . 59+80 :ثيدحلا رظنا] . «امهنيب ءارح اور تح « نيتقش رمَقلا مهارأف « يآ مهيرُي

 هللا دبع نع ٍرِمْعَم يبأ نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انئّدح - ۳۸۹

 وحن ةف رف ثيهذو ء'اودهشا : لاقف< ےن ىنمب اب ئبنلا عم نحنو ُرمقلا ّقشنا» : لاق هنع هللا يضر

 .«لبجلا

 . «ةكمب قشنا» : هللا دبع نع قورسم نع ىحصلا وبأ لاقو

 . هللا دبع نع ِرمعَم يبأ نع ٍدهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ملسم ْنب دمحم ُهَعَباتو
 .17 775 : ثيدحلا رظنا]

 نع ةةعيبر نب ُرْفعج ينثّدح :لاق َرَّضُم نب ركب انئّدح حلاص نب ُنامثع انثّدح ۰

 هللا يضر سابع نب هللا ٍدبع نع ٍدوعسم نب َةبتُع نب هللا دبع نب هللا ِيبع نع كلام نب ِكارع
 .["584 :ثيدحلا رظنا] . يي هللا لوسر نامز ىلع قشناّرمقلا نأ :امهنع

 نع ٍرِمْعَم يبأ نع ٌميهاربإ انثَدح شمعألا انئّدح يبأ انَدح صفح نب ُرمع انثّدح - ۳۴۸۷۱
 ۳٣۳۹ « ۳۸٠۹[. :ثيدحلا رظنا] . «رمقلا قشنا» : لاق هنع هللا يضر و هللا دبع

 ةشّيحلا ةرجه باب-۷
 نم رجاهف .«نيتبال نيب لخن تاذ مكترجه راد ٌتيِرَأ» : ل ئيبنلا لاق : ٌةشئاع تلاقو

 ىسوم يبأ نع هيف . ةنيدملا ىلإ ةشّبحلا ضرأب رجاه ناك نم عجرو « ةنيدملا لبق رجاه

 . اي يبنلا نع َءامسأو

AVYانثّدح ّيرهرلا نع ٌرمْعَم انربخأ ٌماشه انثّدح ئيفعملا ٍدمحم نب وللا دبع انئَّدح -  

 ةَمَرْخَم نب َروُسِملا َّنأ ةربخأ رايخلا نب ٌّيِدَع نب هللا ديبَع َّنأ» :ريبُرلا نب ٌةورُع

 هيخأ يف َنامثع َكّلاخ ملكت نأ كّعنمَي ام : هل الاق ثوغي ٍدبع نب دوسألا نب ِنمحرلا َدبعو
 َجَرَخ َنيح نامثعل تبّصتناف : هللا ديبع لاق . ف اميق سالا كأ ناكر قع ني ديلولا

 . كنم هللاب ذوعأ « ةرملا اهيأ .: لاقف . ةحيصن يهو « ةجاح َكيلإ ىل َّنإ : هل تلقف ةالصلا ىلإ

O O PT N ETتلق  

 لوسر ينءاج ذإ امهَعم ٌسلاج انأ امنيبف . كيلع ناك يذلا َتيَّضق دق :الاقف . يل لاقو نامثعل
 يتلا كتحيصن ام :لاقف « هيلع ٌتلخَد ىتح ُتقلطناف .هللا َكالتبا دق : ىل الاقف « َنامثع

 تنكو « باتكلا هيلع َلّرنأو هيب ًادمحم تعب هللا نإ : تلق مث ٌتدهشتف :لاق ؟ًافنا ٌتركذ



 اضن الا تقام ناتك ناس ۹۸

 تبحصو < نييلوألا نيترجهلا ٌترجاهو « هب تنمآو هلي هلوسرو هلل ٌباجتسا ِنمم

 ميت نأ ٌكيلع قحف « ةبقع نب ِديلَولا ِنأش يف ُسانلا ٌرثكأ دقو . هّيدَه ٌتيأرو لَك هللا لوسر

 صلح دق نكلو ءال تلق : : لاق ؟ِكك للا لوسر ٌتكردأ « يخأ َنباي : يل لاقف . ّدحلا هيلع

 ثعب دق هللا َّنِإ :لاقف ُنامثع َدَّهشتف :لاق .اهرتس يف ءءارذعلا ىلإ َصَلَخ ام هملع ْنِم ّيلإ

 ةيفامب ثار ةلوسرو رانا اعنا نيم ےک + تانكلا ةيلغ لوا ر غ نحلاب هلك ديم
 هللاو . ُةتعّيابو لك هللا لوسر ٌتبحصو تلق امك - نييلوألا نيت ترجهلا ترجاهو ءب دمحم هب

 . هتششغ الو ُهُتيَّصع ام هللاوف « ركب ابأ للا فلختسا مث . هللا هاَقوت ىتح ُهَتْشَشَع الو «ةتيصع ام

 يذلا ٌلثم مكيلع يل َسيلفأ « تفلختسا مث « ُهْئْشَشَع الو ةئيصع ام هلاوف دمع فلختسا مث

 ٍنأش نم َتركذ ام امأف ؟مكنع ينبت يتلا ثيداحألا هذه امف : لاق .ىلب : لاق ؟يلع ياغ ميل ناك
 نأ اغ اود ورا دلا لاق . قحلاب هللا ءاش نإ هيف ذحأنسف ةبقع نب ديلّولا

 (هٌدِلِجَي وه ناكو « ُهَدِلِجَي

 . مهل ناك يذلا 0 قحلا نم مكيلع يل سيلفأ» :ّيرهّزلا نع ٌّيرهزلا يخأ ْنباو سنوي لاقو

 ءالتبالا :ٌءالبلا : عضوم يفو . .ةّدش نم هب متيلتبا ام 4ُكير نی۶ الب # : هللا دبع وبأ لاق

 ما « ربتخي :ولبي .هدنع ام ٌتجرختسا :يأ هتصّخمو هقولك ني حملا

 . هتيلتبا نم كلتو « هُنْبلبَأ نم يهو « معّنلا 4ٌميِظَع . . . 5ب :  هلوق امأو . مكؤيتخُم

 .[5795”7 : ثيدحلا رظنا]

AYYةشئاع نع يبأ ينئّدح : : لاق ماشه نع ىبحي انئّدح ىنثملا نب محم ينثّدح -  

 اتركذف « ديواصت اهيف ةشبحلاب اهئيأر ةسينك اتركذ ةملس مأو ةبيبح ّمأ َّنأ» : اهنع هللا يضر
 . ًادجسم هربق ىلع اوَنَي ٌتامف حلاصلا ّلجرلا ٌمهيف ناك اذإ كئلوأ نإ :لاقف <« ‹ للك يبنلل

 .«ةمايقلا موي وللا دنع سانلا ٌرارش َكئلوأ « رّوصلا كيت هيف اورَّرصو

 نع هيبأ نع ٌيديعَّسلا ٍديعس نب ٌقاحسإ انثّدح ٌنايفس انثدح ٌيديمُحلا انئّدح - ٤

 كي هللا لوسر يناسكف « ةيريوج انأو ةشبحلا ضرأ نم ٌتمِدق» :تلاق ٍدلاخ تنب دلاخّمأ
 لاق .هانّس هانس :لوقيو هديب مالعألا ْحّسمَي ايك , هللا لوسر لعجف <« ٌمالعأ اهل ةصيمح

 ۳٠۷١[. :ثيدحلا رظنا] . (ٌنسح نّسح ينعي : ٌيديمحلا

 نع َةمَقلَع نع ميهاربإ نع َناميلس نع ةناوع وبأ انئّدح داّمَح نب ئىبحي انئّدح 46

 نم انعّجر اًملف « انيلع ديف يَّلِصُي وهو لي ئبنلا ىلع ملت اّك» :لاق هنع هللا يضر هللا دبع



 ۹۹ زاضنألا بقاقم تات

 ٌدرتف ٌكيلع ملل انك انإ « هللا لوسر اي :انلقف « انيلع دري ملف هيلع انمَّلس عيشاجّللا دنع
 . «يسفن يف ٌدرأ : لاق ؟تنأ عنصت فيك : ميهاربإل تلقف . الغش ةالصلا يف َّنِإ : لاق « انيلع

 ثيدحلا رظنا] : ۱١۹۹ « 1١١١[.

 نع درب يبأ نع هللا دبع نب ُديَرُب انثَّدح ًةماسأ وبأ انثدح ءالعلا نب دمحم انئّدح -5
 انئقلأف نس نميلاب نحنو كي يبنلا ٌجَرْخَم انَعلَب :هنع هللا يضر ئسوم يبأ

 « انْمِدَق ىتح ُهعم انْمقأف « بلاط يبأ نب َرفعَج انقفاوف « ةشبحلاب عيشاجنلا ىلإ انتنيفس
 . «ناترجه ةنيفسلا له اي متنأ مكل :ِلي ربنلا لاقف « َربيَح َحتتفا َنيح لب ئبنلا انقفاوف

 .[7 175 : ثيدحلا رظنا]

 يشاجنلا توم باب
 : هنع هللا يضر رباج نع ٍءاطع نع جيَرج نبا نع ةنييع ُنبا انثّدح عيبرلا وبأ انئَّدح ۷

 مكيخأ ىلع اولصف اوموقف « حلاص ٌلجر مويلا تام : يشاجنلا تام َنيح هيب ئيبنلا لاق»

 ١ ٠١١١٤[. ۱۳۲۰ « ۱۳۱۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةمحكَصأ

FAVAنأ ةداتق انئّدح ٌديعس اَّنَدح عيَرُر نب ديزي انّنَدح دامح نب ىلعألا دبع انئّدح -  
 ىلع ىلص ةي هللا يبن نأ امهنع هللا يضر ٌيراصنألا هللا دبع نب رباج نع مهثدح ًءاطع

 .«ثلاثلا وأ يناثلا ٌففصلا يف ٌثنكف « ٌءءارو انًمصف « ئشاجنلا
 .[؟ىالا/ ۰ ۱۳۲۴١ ل٠177 ۱۳۱۷ : ثيدحلا رظنا]

 انثّدح َناَيَح نب ٍميِلَس نع وراه نب , ديزي انئّدح ةبيش يبأ نب هللا دبع ينئّدح - ۳۸۷۹

 ةمحصأ ىلع ىلص هيب يبنلا نأ» :امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ءانيم نب ٌديعس
 ٠ ۰ . «ًاعبرأ هيلع َريكف يشاجنلا

 .[۳۸۷۸ ۳۸۷۷ ۱۳۳٤ ۱۳۲۰ 117 :ثيدحلا رظنا] . دمصلا دبع هبات

FAA‘نع حلاص نع يبأ انئَّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انٿدح برح نب ُريَْز انئّدح -  

 ا يضر ةريره ابأ نأ ٍبّيسملا ُنباو نمحرلا دبع نب ًةملَس وبأ ينثدح :لاق باهش
 « هيف تام يذلا مويلا يف ةشبحلا َبحاص عيشاجنلا مهل ىع لي هلل أ لوس امهّوبخأ

 .[15378 ۰۱۳۲۸۰۱۳۲۷ ۰۱۳۱۸۰۱۲٤١ :ثيدحلا رظنا] . «مكيخأل اورفغتسا :لاقو

 هللا يضر ةريره ابأنأ بّيسملا نب ٌديعس ينث دثّدح : لاق باهش نبا نع حلاص نعو -0

 .«اعبرأ ريكو هيلع ىَّلصف ىلصملا يف مهب بفصل هللا وسر لأ : مهّربخأ هنع

 .| "خ80 130814 ۱۳۲۷ ۰ ۱۳۱۸ ‹ ۱۲۲١ : ثيدحلا رظنا]
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 ايب يبنلا ىلع نيكرشملا مُساقت باب "9

FAAYنع باهش نبا نع دعس نب ٌميهاربإ ينئّدح : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انئَّدح -  

 دارأ َنيِح ةي هللا لوسر لاق" :لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ةملس يبأ

 . رفكلا ىلع اومَساَقَت ٌُثيح ةنانك ينب ِفْيَحِب - هللا ءاش نإ ًادغ انلزنم :ًانیتح

 ٠١۹۰[. « ۱۵۸۹ :ثيدحلا رظنا]

 بلاط يبأ ةصق باب ٠
 ثراحلا نب هللا دبع انّثَّدح كلملا دبع انتدح َنايفس نع'ىبحي انثّدح ٌدَّدسم انئّدح ۳

 هَّنإف « ٌكّمع نع َتينغأ ام : هلك ئبنلل لاق» : هنع هللا يضر بلطملا ٍدبع نب ُسابعلا انثّدح

 ِكَرَّدلا يف ناكل انأ الولو ءران نم حاضخض يف وه : لاك ول يقع ناک

e[5الا 74 0 ۳۸۸۳ ثيدحلا] . . 

 م لاقف- 0 ا ل لقسم اح:

 ا كد | تم ملام كلتا :ةلي عينلا لاقف ٠ بلطملا دبع ةلم ىلع

 00 دعب ' ل ثا

 . ۱١١١[ : ثيدحلا رظنا]

FAAoنعاس نيل راع طولها دا يناس ثلا الج تموت وبول ةعاتاخ د  

 هفت هلغل :لاقف ٌهمع دنع ٌركذو لَك يبنلا عمس هنأ : هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ

 . غامد نم يلغي هيبعك غلبي رانلا نم حاضخَض يف لعجيف ةمايقلا موي يتعافش

 IoEt]. : : يف هفرط ۳۸۸١۵ ثيدحلا]

 :ىلاعت هللا لوقو « ءارسإلا ثيدح باب ٤١
 ورک C&C وام ص

 ياست ِدِجْمَمْلأ َلِ راركلا دخملا ر ل ووجع رسا ئزلا نیش س بس

 U تاع ناشر ضاع ل يرن نو رعي كا
 امل :لوقي ايب هللا لوسر عمس هنأ امهنع هللا يضر هللا بع نب َرباج ثعمس» :نمحرلا دبع



 ٩۱ رانا قاتم تانک تتم

 انأو « هتايآ نع مهزيخأ ٌتَقفطف « سدقملا تيب يل ُهللا ىلجف رجحلا يف تمق شيّرق ينبّذك
 47٠١[. :يف هفرط-١۳۸۸ ثيدحلا] . «هيلإ ْرظنأ

 جارعملا باب- ۲

 نع كلام نب سنأ نع ٌةداتق انئّدح ئبحي نب ُماَمَه انَنّدح ږلاخ نب ةبذُه انئّدح - نان

 ا :لاق يرسأ ةليل نع هئّدح ةي هللا ئبن َّنأ» : هنع هللا يضر ةعصعَص نب كلام

 تنشق كرش OE ٌدَمَف ِتآ يناتأ ذإ « ًاعجطضم - رجحلا يف لاق امّبرو - ميطحلا

 ىلإ هرحن ةرغث نم : لاق ؟هب ينعي ام : eS هذه ىلإ هذه نيب ام

 بهذ نم ٍتْسَطب ُثيتأ مث ٠ يبلق جرختساف - هترعش ىلإ هصق نم :لوقي ةتعمسو - هترعش

 رامحلا قوفو لخبلا دود ةبادب ثيتأ مث « َديِعأ مث « يشُح مث ؛ لق يا + انمي تراحم

 ىصقأ دنع ُهَوْطَخ ْعَضَي معن : ا لاق اح انآ اي قازتلا وه : دوراجلا هل :لاقفد نضينأ

 0 ليقف ٠ 00 "| لح ليزي يب ناطاو لم كايشف واح

 EN E ل ل را

 يب َدِعَص مث . حلاصلا عيبنلاو حلاصلا نبالاب ًابَحَرَم :لاق مث مالسلا َدَّرَف « هيلع ٌتملسف « هيلع

 :لاق ؟كعم نمو :ليق « ٌليربج :لاق ؟اذه ْنَم :ليق « َحتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىتأ ىتح

 اّملف . حتفف . ءاج ءيجملا معنف « وب ًابحرُم :ليق .معن :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليق .دمحم

 ا فال يو يح اللا ةلاخ انبا امهو ىسيعو ىيحي اذإ تصلخ

 ةثلاثلا ننس 0 د 2 ف حلاصلا ا يحرم 000 ا

 En N ءاج ء رس ا ليق . . معن : : لاق ؟هيلإ

 . حلاصلا ئبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرَم :لاق مث ًدرف « هيلع ثملسف « هيلع ملسف فّسوي اذه

 نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليق «٠ حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىتأ ىتح يب دعص مث

 . ءاج ءيجملا معنف هب ًابحرم :ليق : معن :لاق ؟هيلإ لسرأ دقَوأ :ليق .دمحم :لاق ؟كعم

 مدر سير نسي 0 د ذ ٌسيردإ اذه :لاق « نا فق

 ؟هيلإ لاو ۰ ل دمحم ول 1 . ليربج :لاق ؟اذه نم 7
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 نوراه اذه :لاق .نوراه اذإف تصلح اًملف .ءاج ءيجملا معنف هب ًابحرم :ليق .معن :لاق

 يب دص مث . حلاصلا ّيبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق مث ًدرف « هيلع ُتملسف « هيلع ملسف
 : لاق ؟كعم نم :ليق . ليربج :لاق ؟اذه نم :ليق « حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىتأ ىتح

 ٌتصلَخ اًملف . ءاج ءيجملا معنف « هب ًابحرم :لاق . معن :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليق .دمحم

 حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق مث َدرف « هيلع ٌثملسف « هيلع ملسف ىسوم اذه :لاق « ىسوم اذإف

 يدعب تعب امالُغ َّنأل.يكبأ : لاق ؟كيكبُي ام : هل ليق . ىكب ٌتزواجت املف . حلاصلا ٌيبنلاو

 حتفتساف « ةعباسلا ءامسلا ىلإ يب َدِعَص مث . يتّمأ نم اهلخدي نمم ٌرثكأ وتم نم ةنجلا لخدي
 ؟هيلإ ٌثعُب دقو : ليق .دمحم :لاق ؟كعم نمو : ليق « ليربج :لاق ؟اذه نَم :ليق « ليربج
 كوبأ اذه :لاق « ميهاربإ اذإف تصلح اّملف . ءاج ءيجملا َمعنو « هب ًابحرم :لاق .معن :لاق

 ّيبنلاو حلاصلا نبالاب ًابحرم :لاق مث ا : لاق . هيلع ملسف

 ٍناذآ لثم اهقرو اذإو رجم ِلالق ثم اهب اذإف ٠ ‹ ىهتنملا ةردس يل ْثَحفُر ر مث ٠ .حلاصلا

 : تلقف . نارهاظ ٍنارهنو « نانطاب ٍنارهن : راهنآ ٌةعبرأ اذإو «ىهتنملا ةردس هذه : لاق . ةليفلا

 مث . .تارفلاو لينلاف ٍنارهاظلا امأو « ةنجلا يف ٍنارهنف نانطابلا امأ : لاق ؟ليربج اي ٍناذه ام

 « نّبللا ثذخأف « لسع نم ءانإو نبل نم ءانإو رمح نم ءانإب ُثينأ مث . رومعملا ُثيبلا يل عفر

 « موي لك ةالص َنيسمخ ةالصلا ىلع تضرف مث . كّنَمأو اهيلع تنأ يتلا ةرطفلا يه :لاقف

 :لاق . موي لك ةالص َنيسمخب ُترمأ :لاق ؟ترمأ امب :لاقف « ىسوم ىلع ٌتزَرمف ٌتْعَجرف

 ينب ٌتجلاعو « كلبق َسانلا ثبرج دق هللاو ينإو « موي لك ةالص َنيسمخ عيطتستت ال كتمأ نإ

 ينع عّضوف « تعّجرف « كتمأل فيفختلا ُهَلَأساف كّير ىلإ عج جراف « ةجلاعملا دشأ ليئارسإ

 لاقف ىسوم ىلإ ٌتعجرف <« ًارشَع ينع عضوف ٌتعجرف . هلثم لاقف 'ئسوم ىلإ ٌتعَجرف « ًارشَع
 ٍرْشَعِب ٌتْرِمأَف ٌتعجرف .هلثم لاقف ىسوم ىلإ تعجرف « ًارشع ينع عضّوف تعجرف . هلثم
 ٌتعجرف « موي لك ٍتاولص سمخب ُترمأف تعجرف .هلثم لاقف ثعجرف « موي لک ٍتاولص
 عيطتست ال كتمأ نإ : لاق . موي لك تاولص سمخب ُثرمأ : تلق ؟َترِمأ مب :لاقف یسوم ىلإ

 دشأ ليئارسإ ينب ثجلاعو «كلبق َسانلا ٌتبرَج دق ينإو «موي لك ٍتاولص َسمخ

 ا ی تلاع لاق . كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف « ةجلاعملا

 نع ٌتفْمَحو 0 ير ٌتيضمأ : دانم یدان تزّواج اًملف :لاق . ملسأو ىضرأ نكلو

 ۳٤۳۰[. 97 ۰ ۳۲۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «يدابع

 هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع ومع انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمُحلا انثَّدح.-4



 0۳ ناتسنالا قاتم تاک ےک

 :لاق ٠[ ل ملال ا e : ىلاعت هلوق يف امهنع

 :CMY e EVI 5 ۳۸۸۸ ثيدحلا] ٠ ]مورا ًةرجش يه نآرقلا

 ةبقعلا ةعيّبو , ةكمب يب يبنلا ىلإ راصنألا دوفو باب ۳
 ج . باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح ريكي نب ىيحي انثذدح -84

 ينربخأ :لاق باهش نبا نع ُسْنوي انئّدح ُةسَبنَع اند حلاص نب دمحآ انثّدحو

 نيح بعك ٌدئاق ناكو - بعك نب هللا دبع نأ كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ۽ ولوطب ةلوبت ةوزغ يف لق جدلا نع لت يح تلح كلامو بك تعيس و يوع

 e IS امو

 ثيدحلا رظنا] : ۲۷9۷ ‹ ۲۹٤۷ ‹ ۲۹٤۸ ‹ ۲۹2۹٩ ‹ ۲۹0۰ ‹ ۳۸۸ 0 ].

 نب َرباج ٌثعمس :لوقي ورمع ناک : لاق ٌنايفس انتّدح هللا دبع نب لع انثَّدح ٣۰
 : ةنيّبع نبا لاق : هللا دبع وبأ لاق «ةبقعلا يالاخ يب هش :لوقي امهنع هللا يضر هللا دبع

 ۳۸١١[. : يف هفرط-۳۸۹۰ ثيدحلا] . «رورعَم نب ٌءارَبلا امهّدحأ»

 لاق :ءاطع لاق مهربخأ ٍجيَرُج َنبا نأ ٌماشه انربخأ ئسوم نب ُميهاربإ ينئَّدح 0١-
 .[۳۸۹۰ :ثيدحلا رظنا] . 0 : رباج

 يللا ا ا ينربخأ لانو

 ةلوحو لاق لكك لك هللا لوسر نأ ٌةَربخأ - ةبقعلا ةليل هباحصأ نمو ةا هللا لوسر عم ًاردب اودهش

 « اونزت الو « اوقِرسَت الو « ًائيش لاب اوكرشُت ال نأ ىلع ىنوعياب اولاعت : هباحصأ نم ٌةباصع

 يف ينوصعت الو « مكلجرأو مكيديأ نيب هتوزتفت ٍناتِهبب اوتأت الو « مكدالوأ اولتقت الو

 وهف ايندلا يف هب َبقوعف ًائيش كلذ نم باصأ نمو « هللا ىلع ُهٌرجأف مكنم ىفَو نمف . .فورعُم

 افع َءاش نإو « ةبقاع َءاش نإ : هللا ىلإ هزم أف هللا هوت ف انيق كلذ نم تاضأ نمو + ةرافكافل

 . «كلذ ىلع هانعّيابف : لاق « هنع

A4نع يحبانصلا نع ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب كير وع تدلل اند يقف ا  
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 :لاقو « ةا هللا لوسر اوعّياب نيذلا ِءابَقُّتلا ّنم ىنإ» : لاق ُهنأ هنع هللا يضر تماصلا نب َةدابُع
 ا 0 ee 2 2 هت 2 نك حل f عنيه
 الإ هللا مرح يتلا َّسفنلا لتقن الو « ينزن الو . قرسن الو « ايش هللاب كِرشن ال نأ ىلع هانعَياب

 ٌءاضق ناك ًائيش كلذ نم انيشغ نإف « كلذ انلعف نإ ةنجلاب ىضقت الو « َبِهَتْنَت الو « قحلاب

 . هللا ىلإ كلذ

 اهب هئانبو « ةنيدملا اهمودقو « ةشئاع ي يبنلا جيوزت باب - ٤
A44ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب يلع اَنَنَّدح ِءارغَملا يبأ نب ةورق ينئّدح -  

 يف اناّرتف ةنيدملا ًانمدقف « ينس تس ثنب انأو ل عنا ينجز : تلاق اهنع هللا يضر
 َناَموُر ْمأ يأ ينئتأف « ةميَمُج اىفوق « يرعش َقّرمتف تكعوف  جَررَحلا نب ثراحلا ينب

 « يب ڈيرٿ ام يردأ ال < اهتيتأف يب تَحَّرَصف - يل ُبحاوَص يعّمو ةحوجزا يهل ينإو -

 ثّدخأ مث . يس ضعب َنَكَس ىتح جهنأل ين :إو « رادلا باب ىلع ينفق وأ ىتح يديب ثّدخأف
 يف ٍراصنألا نم وسن اذإف « َرادلا يشلَحدأ ؟ مث « يسأرو يهجَو هب ثَحَسمف ِءام نم ًائيش

 نم َنْحَلصأف « ّنهيلإ ينتَملسأف .رئاط ريخ ىلعو « ةكربلاو ريخلا ىلع :َنلقف < ‹ تيبلا

 SE ب هللا لوسر الإ ينعُرَي ملف « ينأش

 .215١[. 0198 ,65)5 518 , ۵۱۳۳ , ۳۸۹7 : يف هفارطأ 8954 ثيدحلا] . ؟نینس

 :اهنع هلا يضر ةشئاع نع هببأ نع ةورُع نب ماش نع بيَ انئّدح ىلع انئّدح - 206

 هذه :لوقيو ريرح نم ٍةَقَرَس يف ِكنأ ىَرأ :نيترَم مانملا يف كتيرا اهل لاق يلو يبنلا نأ
 . (هِضْمُي هللا دنع نم اذه كي نإ : لوقأف « ِتنأ يه اذإف « فشكاف كرما

 29 ل للا 0\0 »¢ :O° VA يف هفارطأ 7880 ثيدحلا]

 يل ل لاق هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثّدَح ليعامسإ نب ٌدِيَبَع اند ۳۸۹٦

E Ty 

 ۳۸۹٤[. :ثيدحلا رظنا] . (نینس نينس عست ُتنب يهو اهب ىن مث « نينس تس ُتنب يهو

 ةنيدملا ىلإ هباحصأو هيَ يبنلا ةرجه باب- 5

 أوما ثنكل ةرجفلا اللا : داي يبنلا نع امهنع هللا يضر ةريره وبأو ٍديز نب هللا دبع لاقو

 . «راصنألا نم

 « لخن اهب يضر ىلإ ةكم نم جاه ينأ مانملا يف ٌتيأر» :ْيكي بدلا نع ئسوم وبأ لاقو

 .(برئي ب ةنيدملا يه اذإف « َرَجَه وأ ةماميلا اهنأ ىلإ يلَهَو بهذف



 00 راصنألا بقانم باتک- ۳

 انعم SET حوف « ولا ةجو دير ا ئبنلا عم 2000

 نايس اوراق ا درو دل ر ريع اي ت حا ندا

 لعجنو ُهّسْأر يطخُن نأ يللا لوسر انّرمأف « ُهّسأر ادب هيلجر انيطغ اذإو « ُهالجر ْتَدَبُهَسأ

 .[ ١7١1/5 :ثيدحلا رظنا] . «اهُبِدِهَي وهف هترمث هل ثَعَتيأ نَم نمو . رخذإ نم ايش هيلجر ىلع

 نع ميهاربإ نب دمحم نع اىيحي نع ٍديز نبا وه ٌداّمح انثَّدح ٌدَّدسم انثَّدح

 :لوقي هار هك جبنلا ٌتعمساا :لاق هنع هللا يضر رمع تخم : لاق صاقَو نب ةمقلع

 ىلإ ةترجهف « اهجّوزتي ةأرما وأ « اهبيصي اينذ ىلإ ةترجه تناك ْنَمَف « ةّيئلاب لامعألا

 . ي هلوسرو هللا ىلإ ةترجهف هلوسرو هللا ىلإ ةترْجه تناك نمو « هيلإ ٌرجاه ام
 ثيدحلا رظنا] : ۱ ۰ ۰٤ ۰ ۲٣۲۹[.

 ورمع وبأ ينثّدح : لاق ةزمح نب ىبحي انئّدح عيقشَمّدلا ديزي نب ٌقاحسإ ينثدح- ۹
 هللا يضر َرمع نب هللا دبع َّنأ» : يكملا ربج ج نب ٍدهاجم نع ةبابل يبأ نب ب ةدبع نع ٌعازوألا

 ٤۳۰۹ « 41١ « ٤١١١[. : يف هفارطأ_ 7849 ثيدحلا] .«حتفلا دعب ةرجه ال :لوقي ناك امهنع

 ترز : لاق حابر يبأ نب ءاطع نع ٌيعازوألا ينثدحو :ةزمح نب ىيحي لاق ۰

 نونمؤملا ناك « مويلا ةرجه ال : تلاقف ةرجهلا نع اهانلأسف « َيثيللا ريمع نب ٍديبع عم ةشئاع

 هلا رهظأ دقف مويلا امأف « هيلع نفي نأ ةفاخم ل هلوسر ىلإو ىلاعت هللا ىلإ هنيدب مهّدحأ فَي
 ١8١"[. :ثيدحلا رظنا] . (ةّينو ٌداهج نكلو « ءاش ثيح هر ٌدْبَعَي مويلاو « مالسإلا

 ةشئاع نع» :يبأ ينرَبخأف :ماشه لاق يمن نبا انئَّدح ىيحي نب ايركز ينئّدح ١

 موق نم كيف مهدهاجأ نأ يلإ ٌبحأ ٌّدحأ سيل هنأ ملعت كنإ َمهللا : لاق ادعس نأ اهنع هللا يضر

 . «مهنيبو اننيب برحلا ٌتعضَو دق َكنأ ٌنظأ ينإف َمهللا ٠ هوجّرخأو ةا َكّلوسر اوبّذك

 ٌةوجرخأو كّئين اوبك موق نم» :ٌةشئاع ينتربخأ هيبأ نع ٌماشه انّئَّدح : ديزي نب ُنابأ لاقو

 .[1411 « 457 :ثيدحلا رظنا] . «شيرق نم

 ٍنع ةمركع انثّدح ٌماشه انثّدح ةدابُع نب حور انثّدح لضفلا نب ب ٌرْطَم ىنث لح ۳4۰۲

 تدا کھ تکیف 3 ةنس نيعبرأل ةا هللا لوسي َتعُب» : لاق اههنع 75 يضر سابع نا

 . «نيتسو ثالث نبا وهو تامو « ّنينس َرْشَع رجاهف ة رجا مآ قم ل و نبا رقع

 7861١[. :ثيدحلا رظنا]



 راصنألا بقانم باتك - ۳ ۹0٩

 اقدح قاحسإ نب ٌءایرکز انَثَّدح ةدابع نب حور اح اضفلا نب ٌرْطَم ينثّدح - 4۳

 نبا وهو َيفْوُتو ؛ ةرشع ثالث ةكمب ةا هللا لوسر ٌثكَم) : لاق ساع نبا نع رانيد نب وٌرمع

 .[۳۹۰۲ 27860١ :ثيدحلا رظنا] . «نيتسو ثالث

 نب َّرمع ىلوم رضنلا يبأ نع كلام ينئّدح :لاق هللا دبع نب ٌليعامسإ انثّدح 65
 كو هللا لوسر َّنأ» : هنع هللا يضر ٌيردُخلا ديعس يبأ نع- نيتح نبا ينعي - ديَبع نع هللا دبع

 « هّدنع ام َنيبو ءاش ام اينّذلا ةرهز نم ُهَيِتُْي نأ نيب هللا ريخ ًادبع َّنِإ :لاقف ربنملا ىلع ّسلج
 :ٌسانلا لاقو .هل انبجعف .انتاهّمأو انئابآب كاني :لاقو ركب وبأ ىكبف .هدنع ام راتخاف

 نيبو ايندلا ةرهز نم ينوي نأ نيب هلا ُهريَح دبع نع الل هلا لوسر ُرِخُي « خيشلا اذه ىلإ اورظنا

 ناكو « رّخملا ره كلي هللا لوسر ناكف « انتاهّمأو انئابآب َكانيَدَف :لوقي وهو « هّدنع ام
 « ركب ابأ هلامو هتبحّص يف يلع سانلا ّنمأ نم َّنإ : ا هللا لوسر لاقو . هب انملعأ وه ركب وبأ

 ٍدجسملا يف َنيقِبي ال « مالسإلا ةلُخ لإ « ركب ابأ ثذحنال يتمأ نم ًاليلخ اذ م تنك ولو
 .[8104 , 455 :ثيدحلا رظنا] . «ركب يبأ ةو الإ خوخ

 نب ةورع ينربخأف : باهش نبا لاق لیَقَع نع ٌثيللا انثًدح ٍريكب نب ىبحي انئّدح - مو

 ناني امُهو لإ طق ّيَوبأ لقعأ مل" : تلاق الب يبنلا جوز اهنع للا يضر ةشئاع نأ ريل

 يلا اًملف . ةيشَعو ةركُب : راهنلا َيفَرَط لكي هللا لوسر هيف انيتأي الإ ٌموي انيلع رمي ملو « نيّدلا
 ةنغّدلا نبا هَل داملا َكْرَب غلب 'ئىتح ةشبحلا ضرأ ّوحن ًارجاهم ركب وبأ جّرخ « نوملسملا
 َحيسأ نأ ٌديرأف يموق ينّجرخأ : ركب وبأ لاقف ؟ركب ابأ اي دير نيأ :لاقف  ةراقلا ديس وهو -

 كّنِإ « ٌجَرْخُي الو ٌجْرْخَي ال ركب ابأ اي ٌكلثِم نإف :ةنغّدلا نبا لاق « يبر َدبعأو ضرألا يف

 بئاون ىلع نيعتو « فيصلا يرقتو « لكلا لوحتو « محلا لصتو « مودعملا بكت
 نبا فاطف « ةنِغَدلا نبا دعم لحتراو « عجرف .كدلبب َكّبر دبعاو عجرا .راج كل انأف .قحلا

 َنوجرخُتأ « جرخُ الو ُهلثم حُر ال ركب ابأ نإ :مهل لاقف شيّرق ٍفارشأ يف ةيِشَعٍةنْغَدلا

 ئاوت ىلع ُنيعُيو . فيضلا يرقي « لكلا : هو « محلا لصَيو « مودعملا بيكي الجر
 يف هڳر دِئْعَيْلف ركب ابأ رم : ةنغدلا نبال اولاقو « ةنغّدلا نبا راوجب شيرق بّذكت ملف ؟ٌقحلا

 َنتفَي نأ ىشخن انإف « هب نِلعتسَي الو كلذب انيذؤي الو ؛ءاش ام أرقي اهيف ّلَصْيلَف « وراد

 هراد يف بر ُدِيعَي كلذب ركب وبأ ٌثبلف « ركب يبأل ةنغّدلا نبا كلذ لاقف .انءانثأو انءاست

 ناكو هراد ءانفب ًادجُْسَم ینتباف ركب يبأل ادب مث .هراد ريغ يف أرقي الو هتالصب ْنِلعتسَي الو



 ّنورظنيو هنم َنوبّجعي مهو مهؤانبأو ٌنيكرشملا ءاسن هيلع ُفّدقتيف نآرقلا أرقيو هيف يّلصُي
 نم شيرق ٌفارشأ َكلذ َعّرفأف ؛نآرقلا أرق اذإ هينيع ُكِلمي ال ًءاَكب الجر ركب وبأ ناكو . هيلإ
 كراوجب ركب ابأ انرَجأ انك ان : :اولاقف « مهيلع ٌمِدَقف « ةنغّدلا نبا ىلإ اولّسرأف « نيكرشملا

 ةءارقلاو ةالصلاب َنلعأف هراد ءانفب ًادجسم ىتتباف كلذ ٌرَواج دقف « هراد يف ُهبر َدّبعي نأ ىلع

 يف ةر دعي نأ ىلع َرصَتقي نأ ٌبحأ نإف ؛ُهَهْناف « انءانبأو انءاسن َنِيفي نأ انيشَح دق انإو « هيف

 SR الإ اىبأ نإو « لعف هراد
 دق :لاقف ركب يبأ ىلإ ةنغدلا نبا ىتأف :ةشئاع تلاق .نالعتسالا ركب يبأل نيّرقمب انسلو

 ينإف « يتمذ ّيلإ عج جت نأ امإو واعر ا كل يعل ل نابل

 كيلإ ٌدُرأ ينإف :ركب وبأ لاقف .هل ٌتدقع ٍلجر يف ُترفخأ ينأ ُبرعلا عمست نأ ٌبحأ ال

 : نيملسملل كي ئيبنلا لاقف . ةكمب ذئموي ةي ئبنلاو . لجو رع هللا راوجب ئضرأو « كراوج

 « ةنيدملا لبق َرجاه ْنَمٌرجاهف . ناترحلا امهو « نيبال َنيب لخن َتاذ مكترجه راد تيرا ينإ

 هل لاقف « ةنيدملا لبق ركب وبأ ٌرهجتو « ةنيدملا ىلإ ةشبحلا ضرأب رجاه ناك نم ٌةماع عجرو

 يبأب كلذ وجرت لهو :ركب وبأ لاقف . يل َنَدْؤُي نأ وجرأ ينإف « َكِلْسِر ىلع : يب هللا لوسر
 اتناك نيتلحار فلعو « هّبحصتيل كي هللا لوسر ىلع ُهَسِفن ركب وبأ َسبحف . معن :لاق ؟تنأ

 :ةشئاع تلاق :ةورع لاق :ٍباهش ُنبا لاق .رهشأ ةعبرأ  طببَحلا وهو - رُمَّسلا ٌّقرو هّدنع

 اذه :ركب يبأل ٌلئاق لاق ةريهظلا رحن يف ركب يبأ تيب يف ٌسولج ًاموي نحن امنيبف
 مللاو « يمأو يبأ هل ٌءادف :ركب وبأ لاقف - اهيف انيتأي نكي مل ٍةعاس يف - ًاعنقتم ا هللا لوسر

 . لخدف « هل َنِذأف « َنذأتساف لكي هللا لوسر ءاجف : تلاق .رمأ الإ ةعاسلا هذه يف هب َءاج ام

 َتنأ يبأب كلهآ مه امنإ 0 ا : ركب يبأل مَ ئيبنلا لاقف

 تنأ يبأب ةباحصلا :ركب وبأ لاقف . جورخلا يف يل َنذأ دق ينإف :لاق « هللا لوسر اي

 ىّدحإ هللا لوسر اي تنأ يبأب ذُحف :ركب وبأ لاق . معن :ِلكب هللا لوسر لاق .هللا لوسر اي

 « زاهجلا ٌثحأ امهانزّهجف :ةشئاع تلاق . نمّدلاب : كي هللا لوسر لاق .نيتاه َيتلحار

 ىلع هب ثطبرف اهقاطز نم ةعطق ركب يبأ ُثنب ٌءامسأ تعطقف « بارج يف َةرفُس امهل انْعَنَصو
 يف راغب ركب وبأو كولا لوسر قحل مث : تلاق .قاطنلا تاذ تيمّس َكلُذِبف « بارجلا مف

 5 م ” باش ٌمالغ وهو ركب يبأ نب هللا ٌدبع امهّدنع يبي «لايل ثالث هيف انمکف «روُث لبج

 ٌهاعَو الإ هب ٍناداتكُيًارمأ م الف « ٍتئابك ةكمب ٍشيرق عم حبصُيف « رسب امهدنع نم جلدي

 ةحنم ركب يب ىلوَم ةريهف نب ُرماع امهيلع ىعريو «مالظلا طلتخُي ّنيح كلذ ربخب امهيتأي ىتح



 زات الا قاتم ناتكدك# ۹0۸

 اه وشو ٍلسِر يف ِناتيبيف ِءاشعلا نم ٌةعاس ُبهذت َنيح امهيلع اهحيرُيف متع نم

 . ثالثلا يلايللا كلت نم ةليل لك يف كلذ ُلعفي «ِسَخَب ةريهف نب ٌرماع اهب ٌقِعني ىتح امهفيضرو

 ًاتيّرخ ًايداه ٌيِدع نب دبع ينب نم وهو « ليّدلا ينب , نم الجر ركب وبأو كو هللا لوس ر رجاعساو
 رافك نيد ىلع وهو «يمهسلا لثاو نب صاعلا لآ يف فلج سمع دق ةيادهلاب ٌرهاملا : ثتيدخلاو -

 َعِبص امهيتلحارب لايل ثالث دعب روث راغ ٌهادعاوو « امهيتلجار هيِلإ اعفَدف « ُهانمأف « شيرق

 .«لحاوسلا قيرط مهب ذخأف « ليلّدلاو ةريهف نب ةماعامهعم قلطناو « ثالث

 .[؟1؟9ل/ 077554 2 7517519 ٤۷٦ 273١78 : ثيدحلا رظنا]

 يخأ نبا وهو - َيِجلْدُملا كلام نب نمحرلا دبع ينربخأو :باهش ُنبا لاق ٠
 راق لسان انءاج» : لوقي مشعُج نب ةقارش عمس هنأ ٌةربخأ هابأ َّنأ - مشْعَج نب كلام نب ةقارُس

 انأ امئيبف . هرس وأ هلق نمل امهنم ٍدحاو لك هيد ركب يبأو يب هللا لوسر يف َنولعجي شيرق

 سولج جنو انيلعماق ىتح مھم لجر لبا ذإ علدم ينب يموق سلانجم نم سلجم يف لاج
 : ةقارس لاق . هّتاحصأو ًادمحم اهارأ لحاسلاب ةدوسأ آفِنآ ٌثيأر دق ينإ « ةقارس اي :لاقف

 مث. اعاي اوقلطلا ًانالقو انداف تیآز كلو مهب اوسيل مهنإ : هل تلقف < « مه مهنأ ٌتفرعف

ESءارو نم يهو - يسرفب جّرخت نأ ي  

 < نرالا هج تططخن فيلا رهط نم هب تجرتم مز ادخار لع اه كأ

 ْترَثَعف « مهنم ٌتوَلَد ىتح « يب بّرقت اهًتعفرف « اهثبكرف يسرف ُثيتأ ىتح « هيلاع ُتْضْفَحو
 « مالزألا اهنم ٌتجرختساف يتنانك ىلإ يدي ٌتيّوهأف ُتمّقف « اهنع ُتَرَرخف « يسرف يب
 بوقت - مالزألا ٌتيصعو  يسرف ثبكرف « ُهَركأ يذلا جّرخف ؟ال مأ مهّرضأ :اهب تمّسقتساف

 ْثَحاس « تافتتلالا رثكُي ركب وبأو « ثني ال وهو كك هللا لوسر ةءارق ُتعمس اذإ ىتح ٠ يب
 ذكت ملف ْتَضَهَتق « اهترجبز مث ٠ اهنع ُترّرخَف « نيكولا اتّعلَب ئتح ضرألا يف يسّرف ادي
 « ناخّدلا ٌلثم ءامسلا يف عطاس ٌناثع اهيدي رثأل اذإ ةمئاق ثثوتسا اًملف .« اهيدي حرخت

 ىتح يسرف تيكرف ‹ اوفقّوف « نامألاب مهتيدانف . ةركأ يذلا م جرخف مالزألاب تمسقتساف

 « كولا ٍلوسر ٌرمأ ُرَهظَبس نأ مهنع سبحلا نم ُثيقل ام ُتيقَل نيح يسفن يف عقوو . مهتئج

 ُتضرعو « مهب ُسانلا ُديِرُي ام ًارابخأ مهتربخأو . ةيّدلا ٌكيف اولعَج دق َكَموق َّنِإ :هل تلقف
 يل بنكي نأ هتلأسف . اتع فخأ : لاق نأ الإ ينالأسي ملو « يِنآْزْرَي ملف «٠ عاتَملاو دازلا مهيلع

e ES 

 َنم بكر يف َريَبَرلا يقل ل هللا لوسر َّنأ» : ريبٌرلا نب ةورُع ينربخأف :باهش نبا لاق



 ۹0۹ راصنألا بقانم باتك- ۳

 . ضايب َبايث ركب ابأو لكي هللا لوسر ٌريبْرلا اسكف « ماشلا نم َنيلِفاق ًاراجب اوناك نيملسملا
 ةّرحلا ىلإ ةادغ لك دودي اوناكف ٠ « ةكم نم ةي هللا لوسر جرم ةنيدملاب ٌنوملسملا عمسو

 ىلإ اوَوَأ اًملف « مهّراظتنا اولاطأ ام دعب اموي اوبّلَقناف « ةريهظلا وح مهري ىتح « هنورظتنيف

 هباحصأو هللا لوسرب رصبف « هيلإ ٌرظنَي رمأل مهماطآ نم مطا ىلع دوهي نم لجر ىفوأ مهتويب
 اذه « برعلا َرشاعم اي :هتوّص ىلعأب لاق نأ ئدوهيلا ِكِلمي ملف « ُباَرَّسلا مهب لوري نيضّيبُم
 « ةّرَحلا ٍرهظب يئ هللا لوسر اوقلتف « حالسلا ىلإ نوملسملا ٌراثف .نورظتنت يذلا مكّذَج

 عيبر رهش نم نينثإلا موي كلذو « ٍفوع نب ورمع ينب يف مهب لزن ىتح ِنيِمّيلا ٌتاذ مهب َلّدعف
 راصنألا ّنم ءاج نم َقِفْطَف « ًاتماص ةي هل نا ويمر داظوا تال هك رراماف ارا
 لبقأف « لب هللا لوسر نسمشلا ٍتباصأ ىتح « ركب ابأ يّبحُب حب - ال4 هللا لوسر ري مل نمم -
 لك هلا لوسر تلف ؛ كلذ دنع كيلا لوسر ئسانلا فرعف « هئادرب هيلع ٌللظ ىتح ركب وبأ

 ىَلصو ٠ ئوقتلا ىلع نشأ يذلا ٌدجسملا َنَسَأو « ةليل ةرشع عضب فوَع نب ورمع ينب يف

 ٍدجسم دنع ْتَكَرِب ىتح « ُسانلا هعم يشمي ٌراسف « ُةّتلحار بكر مث . اک هللا لوسر هيف
 ٍليهسل ِرمتلل أبرم ناكو « نيملسملا نم ٌلاجر ذئموي هيف يلصُي وهو « ةنيدملاب كي لوسرلا

 اذه : هتلحار هب تكرب نيح لك هللا لوسر لاقف «ةرارز نب دعس رجح يف نيم نيمالغ لهسو

 هال اقف ادهم ةذهتلا قابلا اههكو اسف نيَمالْعلا لك هللا لوسر اعد مث . كرما لاما

 م عقار ايزل GS د لب ءال

 :- نبللا لقي وهو  لوقيو هناينُب يف َنبللا مهَعم لقني ةا هللا لوسر َقِفَطو « ًادجسم ُهانب

 رييسهطأ رات وسن اذنه وخ لاح ال لاستحلا اف

 :لوقيو
 ةا لاو والا محراف هرخالازجأ رج آلا نإ مهللا

 . يل َمَسُي مل نيملسملا نم ٍلُججر رعشب لثمتف
 ريغ مات رعش ِتيبب َلثمت ةي هللا لوسر َّنأ - ثيداحألا يف - اا لو باهش نبا لاق

 . تايبألا هذه

 نع ةمطافو ِهيبأ نع ٌماشه انئَّدح ةماسأ وبأ انثّدح بيش يبأ نب هللا دبع انثّدح 7
 يما تاع دررلا اذار يحرك اواو هيلا ريت كاملا اهنعالا يضر كاسل

 لاقو .«نيقاطتلا تاذ ثيمسف « ٌتلعفف <« ِهَئُشَف :لاق « يقاطن الإ هطبرأ ًائيش ٌدجأ ام

 .[ 791/9 : ثيدحلا رظنا] :«قاطتلا تاذ ٌءامسأ) : سابع نبا
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 ا فلم لاك ناسا نبأ نع سعات اخ غ اوا واقي نب اديه اقع
 هيلع اعّدف « مّشعُج نب كلام نب ةقارُس ةي ةنيدملا ىلإ لك بلا لبقأ ام» :لاق هنع هلا يضر
 كي هللا لوسر شطعف :لاق «هل اعدف «كرضأ الو يل هلا عذا :لاق . ةّسرف هب ثَحاسف ةي عبنلا

 . «تيضَر ىتح َبِرشف « نبل نم َةبْنُك هيف تبلحف ًاحّدق ٌتذخأف :ركب وبأ لاق « عارب ومف
 ْ . موو م16 7484 : ثيدحلا رظنا]

 ءامسأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ يبأ نع يحي نب ٌءايركز ينثّدح .-4

 . ةنيدملا تيتأف « ٌمّيُم انأو ٌتجرخف :تلاق « ٍريبّزلا نب هللا دبعب تلمح اهنأ اهنع هللا يضر
 مث اهّعَّضمف ةرمتب اعد مث « ِهرْجَح يف ةتعضوف لكي ئبنلا هب ٌتيتأ مث « ءابقب ةتدلوف َءابقِب ٌتلزنف

 هل اعد مث « ةرمتب ُهكّنَح مث « لكي هللا لوسر قير ُهفوَج لخد ِءيش لو ناكف « هيف يف لفت
 . «مالسإلا يف دلو دولوم لوأ ناكو « هيلع كرو

 اهنأ» : اهنع هللا يضر ءامسأ نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب عئلع نع دلخم نب ٌدلاخ ةعبات

 .[5 579 : يف هفرط_ 7405 ثيدحلا] . «ىلبخح يهو ةي ئبنلا ىلإ ثّرجاه

 اهنع هللا يضر ًةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ يبأ نع ٌةِق انئّدح - 41۰
 ةرمت ةا خيبنلا ذخأف ٠ الب يبنلا هب اوتأ N ةواومال تلاق

 . الب ئبنلا َّق قير ُهنطب لخد ام وأف « هيف يف اهلخدأ مث « اهكالف

 انئّدح بيهص نب زيزعلا دبع انئّدح یب أ انثّدح ٍدمصلا ٌدبع انثًدح دمحم ينئّدح ۳41۱

 ركب وبأو « ركب ابأ فورم وهو ةیدملا لاک ال هللا عين لبقأ» : لاق هنع هللا يضز كلام نب سنا

 اذه نم ركب ابأ اي :لوقيف ركب ابأ ٌلجرلا ىقلُيف :لاق . فرعي ب ال تاش كي هلا عوبنو فرعُب خيش
 امنإ هنأ ٌبساحلا ٌُبِسحَيف :لاق « ليبسلا ينيدهي ٌلجرلا اذه :لوقيف ؟كيدي نيب يذلا لجرلا

 : لاقف ٠ مهقجل دق سرافب وه اذإف ركب وبأ تفتلاف . ريخلا َليبس ينعي امنإو « قيرطلا ينعي

 ةَعرصف ؛ةغَّرصا مهلا :لاقف ي هللا ٌئبن تفتلاف ءانب قحل دق راف اذه شا كوس اي

 نكؤتت ال « كّناكم ْفقف :لاق . تتش امب ينزُ هللا بن اي : لاقف « مجمحت تماق مث «سرفلا

 . هل ًةحِلْسَم راهنلا ّرِخآ ناكو « ةي هللا يبن ىلع ًادهاج راهنلا لَو ناكف :لاق .انب حلي ًادحأ

 ركب يبأو ةي هللا يبن ىلإ اوؤاجف ٍراصنألا ىلإ د ثعَب مث « ةّرحلا َبناج ةا ل هللا لوسر لزنف

 امهّنود اوُقَحو ركب وبأو « لي هللا ئیبن بكرف .نيعاطُم نيئمآ ابكرا ااو هيله ا وملف

 :نولوقيو نورظني اوفّرشأف « لكك هللا يبن ءاج « هللا عيبن ًءاج :ةنيدملا يف ليقف « حالسلاب



 111 ْ راسلا ساكن تاک

 هب عمس ذإ ٌةَلهأ ٌثّدحيل هنإف « بويأ يبأ راد بناج َلزن 'ىتح ُديسي َلبقأف . هللا ئبن ءاج
 ‹ اهيف مهل فرّتْخَي يذلا ٌعْضَي نأ لجعف < ‹ مهل فرخي هلهأل ٍلخن يف وهو مالس نب هللا دبع

 انلهأ ٍتويب ْيأ : كي هللا عيبن لاقف « هلهأ ىلإ عجر مث لي هللا وبن نم عمسف « ٌهَعم يهو َءاجف

 . ًاليقَم انل ْءىّيَهَف قلطناف : ا يباب اذهو يراد هذه « هللا َيبن ايانأ :بويأ وبأ لاقف ؟ٌبّرقأ

 ٌكنأ ٌدهشأ : لاقف مالس نب هللا دبع ءاج ةا هللا عيبن ءاج املف .هللا ةكرب ىلع اموق :لاق
 ُنباو مهُملعأو مهذيس ُنباو مهُدَّيس ينأ دوهي ثملع دقو .ٌّقحب َتثج َكنأو « هللا لوسر

 دق ينأ اوملعي نإ مهنإف « تملسأ دق يأ اوملعي ْنأ لبق ينع مهلأساف مهعداف « مهولعأ

 مهل لاقف « هيلع اولخدف اولبقأف كي هللا خيبن لسرأف .يف سيل ام ئف اولاق ثملسأ

 َنوملعتل مكنإ وه الإ لإ ال يذلا هللاوف « هللا اوقتا مكّليَو « دوهيلا رشح م اي : ي هللا لوسر

 اهّلاق لك يبنلل اولاق  ُهملعَت ام :اولاق .اوملسأف « قحب مكتئج ينأو « مح هللا لوسر ينأ

 « انديس باو « انديس كاذ :اولاق ؟مالّس نب هللا دبع مكيف لجر ُُيأف کھ ثالث

 نإ متيأرفأ :لاق . ملسْيل ناك ام هلل اشاح : کک يًأرفأ :لاق .انمّلعأ “باو انُملعأو

 . ملسُيل ناك ام هلل اشاح :اولاق ؟ملسأ نإ متيأرفأ :لاق . ملسُيل ناك ام هلل اشاح : اولاق ؟ملسأ

 هلإ ال يذلا هللاوف « هللا اوقتا « دوهيلا رشعم اي :لاقف « جرخف . مهيلع جرحا مالّس َنباي :لاق

 مهجرخأف « تبذك :اولاقف .قحب ءاج هنأو « هللا لوسر هنأ َنوملعتل مكنإ وه الإ
 ظ .[۳۲۹ ۰: ٹیدحلا رظنا] . ب هللا لوسر

 نب هللا ديَبَع ينربخأ : لاق جيَرَج نبا ٍنع ٌماشه انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح ۔ ۳4۹1۲

 ضرف ناك» : لاق ُهنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نع - َرمع نبا نع ينعي - عفان نع مع
 : هل ليقف . ةئمسمخو فالآ ةثالث رمع نبال ضرفو « ةعبرأ ىف فالآ ةعبرأ نيلّوألا نيرجاهملل

 ّوه سيل :لوقي .هاوبأ هب ّرجاه امنإ :لاقف ؟فالآ ةعبرأ نم هَنَصَقَن ملف « نيرجاهملا ّنم وه

 . «هسفنب رجاه نمک

 : لاق باّبَح نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح "1

 .[۳۸۹۷ « ۱۲۷۱ :ثيدحلا رظنا] . ح .؟. . . ةي هللا لوسر عم انرجاه»

 :لاق ةملس نب قيقش ثعمس :لاق شمعألا نع ىبحي انئّدح ٌدَّدسم انثّدحو .24
SS ا 



 ناتا نفاد ناک ۹1۲

 انرمأف ؛ةسأر جرخ هيلجر انيطغ اذإف « هالجر تجرح هّسأر اهب انيطغ اذإ انك َةرِمَ الإ

 وهف هترمث هل ٌتَعَنيأ نم اّنمو . رخذإ نم هيلجر ىلع لعجنو ¢ . اهب هّسأر يطغُت نأ ةا هللا لوسر

 .[۳۹۱۳ ۰ ۳۸۹۷ « ۱۲۷۲ :ثیدحلا رظنا] . «اهبد هی

 ينثّدح :لاق هَ نب ةيواعُم نع ُفوَع اند حور انئّدح رْش نب یحی انثّدح - 6

 ؟كوبأل يبأ لاق ام يردت له :رمع نب هللا دبع يل لاق : : لاق ٌيرَعشألا ئسوم يبأ نب َةدرب وبأ

 عم انُمالسإ كسي له « ىسوم ابأ اي : كيبأل لاق يبأ نإف :لاق .ال :ُتلق :لاق

 ُهَدعب هانلوع لمع لك َّنأو « انل درب ةعم هلك انّلمعو هعم انٌداهجو ُهعم انرجهو ا هللا لوسر

 انيلصو ةي هللا لوسر دعب اندهاج دق « لاو ال : يبأ لاقف ؟سأرب ًاسأر ًافافك هنم انوجن

 انآ يكل : يبأ لاقف . كلذ وجرت انإو « ريثك رَ انيديأ ىلع ملسأو ًاريثك ًاريخ انلوعو انمُصو
eًاسأر ًافافك هنم انوَجَن دعب ةانلمع ءيش لك نأو انل َدَرَب  

 ا

 ا :alk 11 ا فز ومع ا :لاق ا

 : لاقو ٌرمع ينلسرأف < لزنملا ىلإ انعّجرف ًالئاق ُهاندَّجّوف ةا هللا لوسر ىلع ٌرمعو انآ ثمدقو

 دق هنأ ةترخأف رمع ىلإ ُتقلطنا مث « ةتعيابف هيلع ُتلخدف ُهئيتأف ؟ظقيتسا له زظناف بَهذا

 . (ةتعياب مث « ُهَعَيابف هيلع لخد ىتح ةلوره ُلِوُرَهُن هيلإ انقلطناف « « ظقيتسا

 EJAY] ةامك : ىف هافرط_7915 ثيدحلا]

Nلاق  : lsقو ل  

 ايلات خف دصولاب انيلع ذخأ : لاق « ةي هللا لوسر ٍريِسَم نع ٌبزاع ُهلأسف : لاق . هعم

 نم *يش اهلو اهانيتاف « ةرخص انل َْعِفُو مث « ةريهظلا مئاق اق تح انّمويو انتي انا

 ضفنأ ٌتْقلَطناف « ‹ م ئبنلا اهيلع عجطضا مث « يعم ةَورف ةا هللا لوسرل ت تشرفف : لاق . لظ

 E ةتلأسف « انذَرأ يذلا لثمة ةرخصلا ّنم ديرُي ةميَتغ يف لبقأ دق عارب انأ اذإف « ُهَلوح ام

 تنا له هل ٌتلقف . معن : : لاق ؟نبل نم ٌكمنغ يف له : هل ُتلقف .نالفل انأ :لاقف ؟ٌمالغ اي

 نم َةَبْتُك بلحف :لاق . َعرّضلا ٍضْمْنا :هل ٌتلقف « همنغ نم ةاش ّدخأف . .معن : : لاق ؟ٌبلاح

 درب ىتح نبللا ىلع ٌتِبَبَصف < الب هللا لوسرل اهتأَّوَر دق ٌةقرخ اهيلع ِءام نم ةوادإ يعمو 2 نل



 1۳ راصنألا بقانم باتك-۳

 ىتح یک هللا لوسر برشف .هللا لوسر اي برشا :ٌتلقف لب يبنلا هب ُثيتأ مث « ةلفسأ

 .[۳۹۰۸ ۰۳۹۰۲ ۰۳۹۱۰ , ۲٤۳۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ انرثِإ يف ٌبلطلاو انلحترا مث . تيضَر

 دق ةعجطضُم ُهتنبا ٌةشن ةشئاع اذإف « هِلهأ ىلع ركب يبأ عم ٌتلخدف :غاربلا لاق _ ۳4۹۱1۸

 . «ةّيئب اي تنأ فيك :لاقو اهَّدَح ّلّيقُي اهابأ ٌتيأرف « ىّمح اهئَباصأ

 هلبَع يبأ نب ميهاربإ انثَدح َريْمِح نب دمحم انئَّدح ٍنمحرلا ٍدبع نب ٌناميلس انئّدح _ ۳۹۹

 طَمشأ هباحصأ يف َسيلو ةا ئيبلا مق : لاق كي يبنلا مداخ سنأ نع ةثّدح ٍحاّهو َنب ًةبقع نأ

 .[۳۹۲۰ :يف هفرط-۳۹۱۹ ثيدحلا] ٠ «متكلاو ِءاَنجلاب اهَملْعف « « ركب يبأ ريغ

 ٍجاّمو نب ةبقع نع ٍديِبُع وبأ ينثّدح ٌميعازوألا انئّدح ٌديلَولا انئَّدح :هیحد لاقو _ ۳۹۰

 ركب وبأ هباحصأ ّنسأ ناكف ةنيدملا الب ئبنلا مِدق» : لاق هنع هللا يضر للام نب نن ينثّدح

 ۳۹۱٩[. :ثيدحلا رظنا] . «اهّنوَل أَن ىتح متَكلاو ِءاّنحلاب اهفلّعف

 نع ٍريبّزلا نب ؛ ةورع نع باهش نبا ٍنع سنوي نع ٍبهَو نبا انئّدح غَبصأ انئّدح _ ۳4۲۱
 الف « ركب ٌمأ اھل لاقي بلك نم ةأرما جّوزت ہنع هللا يضر ركب ابآ نأ : هن هللا يضر ا

 : شيّرق َراَمُك ىئر ةديصقلا هذه لاق يذلا ٌرعاشلا اذه اهّمع نبا اهّجّوزتف اهَّقَلط ركب وبأ رجاه
 ماا نترك قريشا هم ري ي ليلا امو

 ماركلا بزشلاو ٍتاسَقلا نم ردب ٍبيلق بيلقلاب ااو

 مالّس نم يموق دعب يل لهو رصف ما هيما ادعس ايصت

EE.ماهو ِءادصأ ةايح فيكو ايختس أ ناجح وييسر  

0 

 و

 هلا يفر ركب يبا نع شفا نع یا نع مانع اج لاا نب نوف اج ۳4۲۲

 تلقف ¢ موقلا مادقأب انأ اذإف يسأر ٌتعفرف , ٍراغلا يف يب يبنلا عم ثنك» : لاق ٤ هلع

 . «ًامهتلاث هللا ٍنانثا « ركب ابأ ای ثكسا : لاق . انآر ُهَرَصِب أطْأَط مهّضعب َّنأ ول هللا ئبن اي

 .[7561 : ثيدحلا رظنا]

 . ح . ئعازوألا انّثّدح ملسُم نب ٌديلولا انثّدح هللا دبع نب ولع انئّدح _ ۴

 َديِزَي نب ٌءاطع ينئّدح :لاق ُئرِهّزلا انئّدح ٌيعازوألا انّتَّدح :تفسوي نب دمحم لاقو
 نع ةلأسف لب يبنلا ىلإ + خئبارعأ َءاج» :لاق هنع هللا يضر ديعس وبأ ينئَّدح : : لاق ٌئئيللا

 ل م كلل لهن اا ةرجهلا َّنِإ « َكَحيَو :لاقف « ةرجهلا



 واک ا كانك قاع 13

 ؟اهدورُو موي اهُيلحتف :لاق . معن :لاق ؟اهنم ُحنمَت لهف :لاق .معن :لاق ؟اهّبقَدص يطعُتف
 . ايش ٌكلمع نم كري نل هللا َنِإف « راحبلا ءارو نم لمعاف :لاق . معن :لاق

 ا .[7 77 « ۱٤١۲ :ثيدحلا رظنا]

 ةنيدملا هباحصأو يي ٌيبنلا مّدقَم باب - 5

 هنع هللا يضر َءاربلا عمس ٌقاحسإ وبأ انأبنأ : لاق ةبعش انثّدح ديلّولا وبأ انثّدح 56

 لالبو ٍرساي نب ٌرامع انيلع مِدق مث . موتكم م ن نباو ريمُع نب ُبَعصُم انيلع مِدق نم لوأ» :لاق

 . «مهنع هللا يضر

 ٌتعمس : لاق ٌقاحسإ يبأ نع ةبعش انئّدح ٌرَدنُغ انئّدح ٍراَّشَب نب ٌدمحم انئّدح - م
 موتكم ّمأ باو ريمُع نب ُبَعصُم انيلع مق ْنَم م ُلَوأ» : لاق امهنع هللا يضر بزاع َنب َءاربلا
 يف باّطخلا نب ُرمع ّمِدق مث .رساي نب ٌراَمَعو ٌدعسو لالب مِدقف «٠ َسانلا َنوئرقُي اوناكو

 ءيشب اوحرف ةنيدملا لهأ ثيأر امف « يب عيبنلا مِ دق مث « ب ئبنلا باحصأ نم َنيرشع

aُتأرق ىتح مِدق امف « ةا هللا ل وسر مق  

 Gd ا

 :تلاق .ُلالبو ركب وبأ ّكِعَو ةنيدملا ةي هللا لوسر مدق امل» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر
 اذإ ركب وبأ ناكف : تلاق ؟كّدجت فيك لالب ايو ؟كٌدجَت فيك ِتبأ اي : ٌتلقف امهيلع ٌتْلَخدف
 لوقي حلا ُهتَذَخَأ

 هلعن كارش نسم ئندأ ثوملاو هلهأ يف ٌحِصُم ءىرما لك

 :لوقيو هتريقَع عفري ىّمحلا ةنع علقأ اذإ لالب ناكو

 ليلجو رزخذإ يسلوحخو داوب ةليل نبأ له يرعش تيل الأ

 ليفطو ةماش يل ْنَوُدِتَي لهو ٍةّنَجِمة مام وي ْنَدِرأ لهو

 ةكم انّيُحك ةنيدملا انيلإ ْبْيَح َّمِهَّللا :لاقف « ةتربخأف ةا هللا لوسر تجف : ةشئاع تلاق

 .«ةفخجلاب اهلعجاف اهاَّمْح ْلّقناو « اهّدُّمو اهعاص يفانل ٌكرابو « اهخُخصو « ّدشأوأ

 .[۱۸۸۹ :ثيدحلا رظنا]
 عود 2 0 ل 5 2 و .

 نأ ةورع ينثّدح ٌيرهّزلا نع ٌرمْعَم انربخأ ٌماشه انئثّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح -7



 ۹10 ران الا نقاثم تاک ۳

 نع يبأ ينثّدح بيعش نب رش لاقو .ح .«نامثع ىلع ٌتلخد» :ةربخأ ٌيدع نب هللا دیبع

 ىلع ثلخد» :لاق ةربخأ رايخلا نب ٌّيدَع َنب هللا َديَبَع نأ ريبرلا نب ةورع ينئّدح ٌيرهزلا
 لل باجتسا نمم ُثنكو « ّقحلاب ل ًادمحم تعب هللا نإف دعب امأ :لاق مث َدّهشتف « َنامثع

 كورلا لوسر رهص تنكو « نيترْجِه ُثرَجاه مث « ی دمحم هب َثعْب امب ّنمآو «هلوسرلو
 . «هللا هافوت ىتح هتششَغ الو ُهٌئيِصَع ام هللاوف « ُهتعيابو

 .[۳۸۷۲ 23595 :ثيدحلا رظنا] . هلثم «يرهرلا ي ينثّدح» ٌعيبلكلا قاحسإ هعّبات

 نع سنوي ينربخأو .ح . كلام انئَّدح بهَو نبا ينثّدح َناميلس نب اىيحي انئَّدح -

 ٍفوع نب ٍنمحرلا دبع َّنأ» :ٌهَربخأ سابع َنبا نأ هللا دبع نب هللا دبع ينربخأ :لاق باهش نبا

 :ُتلقف .نمحرلا دبع :لاقف يندَجوف « دمع اهّجح ِةَبَح رخآ يف ىنمب وهو هلهأ ىلإ عجر
 َمَدَقَت تح لهم نأ ىَرأ ي ينإو « مهءاغوغو سانلا ٌعاعَر عمجَي مسوملا نإ نينمؤملا َريمأ اي

 يوذو سانلا فارشأو هقفلا لهأل ا .ةمالسلاو َةّنّسلاو ةرجهلا ٌراد اهنإف « ةنيدملا

 .[7440 ٠ 7477 :ثيدحلا رظنا] . «ةنيدملاب ةموقأ ماقَم ٍِلَّوَأ يف ّنموقأل : رمع لاق . مهيأر

 نع نبا انربخأ ٍدعس نب ميهاربإ انئّدح ليعامسإ نب ئسوم انئثّدح _ ۹

 نأ ةتربخأ - يب يبنلا ٍتعياب مهئاسن نم ةأرما  ءالّعلا مأ نأ» : ٍتباث نب ٍديز نب ةجراخ

 أ تلاع  َنيرجاهملا نكس ىلع ءاضنالا ترم نيحىنكشلا يف مهل زاط وعظ نب نامثع
 انيلع َلَخدف .هباوثأ يف ٌةانلعجو « َيِفْوُن ىتح ُهَُتْضَرمف « انّدنع ٌنامثع ئكتشاف :ِءالعل
 لاقف . هللا كنا نقل لع يتداهش « بئاسلا ابآ َكيلع هلل ةمحر :تلقف « ب ئبنلا

 لا ورام یاو كنا یا یر ل تلقا تلاق ؟هم ةمركأ هللا َّنأ كيردُب امو : ةي ئيبنلا

 انأو - مللاو يردأ امو « ريخلا هل وجرأل ينإ هللاو « ُنيقيلا هللاو ة ًءاج دقف وه امأ :لاق ؟نمف

 « ُثمِيف « كلذ ينّرحأف : تلاق . هّدعب ًادحأ يكزأ ال هللاوف : تلاق .يب َلَعْفُي ام هللا لوسر

 . «هلمع كلذ :لاقف « ةتربخأو ةي هللا لوسر ثئجف « يرجت ًانيع َنامثعل ٌثيأرف

 .[؟ 41/0157 437 : ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر ةشئاع نع ويبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انئّدح ٍديعس نب و هللا دبع انثّدح- ۹

 ةنيدملا ةا هل هللا لوسر مِدقف « ب هلوسرل لجو ع هللا ُهَمَّدق موي ِثاعُب موي ناك : تلاق اهنع

 ٩ ۳۸٤[. « ۳۷۷۷ : ثيدحلا رظنا] Sl ra ىلا تارك تاو a ذا دقو

 ةشئاع نع : هيبأ نع ماشه نع ةبعش انتدح ٌرَدنُع اقدح عملا نب دمحم ينثّدح ١



 راصنألا بقانم باتک ۳ ۹1٦

 ِتفَراعت امب نایّنعُت ناتق اهدنعو - ىحضأ وأ - رط موي اهَدنع كو جبنلاو اهيلع لحد ركب ابأ نأ
 ءركب ابأ اي امهعد : ةي ئيبنلا لاقف - نيترم  ٍناطيشلا ٌرامزم : ركب وبأ لاقف . ثاعُب موي ٌراصنألا

 ro4] 401¥ فيل قف قوم :of ثيدحلا رظنا] ٠ «مويلا اذه انديع نإو < ًاديِع موق لكل نإ

 انّربخأ روصنم نب قاحسإ انشدحو < ح ثراولا ٌدبع انتدح دّدسم انثدح _ ۲

 ينثّدح : لاق خيعبضلا ٍديَمُح نب ديزي حاّيتلا وبأ انئثّدح ُثّدحي يبأ تعمس : لاق دمصلا دبع

 يف « ةنيدملا ولع يف لَن ةنيدملا يب هللا وسر مق امل» : لاق هنع هللا يضر كلام نب نأ
 ينب الم ىلإ لسرأ مث « ةليل ةرشع عبرأ مهيف ماقأف :لاق ٠ فوَع نب ورمع ونب مهل لاقي ٌموَح

 هتلحار ىلع ةي هللا لوسر ىلإ ُرظنأ ينأكو :لاق . مهفويس يدلقتم اوؤاجف :لاق « راجتلا
 ثیح يلصُي ناكف :لاق « بويأ يبأ ءانفب ئقلأ ىتح ٌهلوَح راجّنلا ينب المو هقدر ركب وبأو

 ينب الم ىلإ لسرأف « ٍدجسملا ءانبب َرمأ هنإ مث :لاق . منغلا ٍضبارَم يف يلصُيو ةالصلا هتكردأ

 تطال هللاو ال لا اذه مكطئاحب ينونماث راجّنلا ينب اي :لاقف .اوؤاجف « راجتلا

 « برخ هيف ناكو « نيكرشملا ُروبق هيف تناك : مكل لوقأ ام هيف ناكف : لاق . هللا ىلإ الإ ُهّمث

 لخنلابو « تّيَّوُّسف برخلابو « تشبنف نيكرشملا روبقب ةي هللا لوسر رمأف .لخن هيف ناكو
 اول 0ا . رايح همام الخوة لاق ةحسملا لف لكيلا ارفف لاق ‹« عطقف

 :نولوقي مهعم ةا هللا لوسرو نوزجتري مهو رخصلا كاذ نولقني
 «هرجامملاو راصنآألارطناف هرخاآلازيخالإريخال ةنإ مهلا

 .[؟الالث » YVVE ءاالالا »71°۱ ۱۸71۸ « ۹£ ‹ 558 ‹ £ : ثيدحلا رظنا]

 هكسن ءاضق دعب ‹ ةكمب رجاهملا ةماقإ باي ۷

 :لاق ٌيرهّزلا ٍديَمُْح نب نمحرلا دبع نع متاح انثَّدح ةزمح نب ميهاربإ ينثّدح "9880
 : لاق ؟ةكم ىنكس يف َتعمس ام :رِمَّنلا تخأ َّنبا ّبئاسلا لأسي زيزعلا دبع نب ّرمع ٌتعمس

 .(رَّدَّصلا دعب رجاهملل ثالث" : ا4 هللا لوسر لاق : لاق ۶ ىم رضحلا نب َءالَعلا تعمس

 ؟خيراّنلا اوخّرأ َنيأ نم .خيراتلا باب- 8

 :لاق ٍدعس نب ٍلهَس نع هيبأ نع زيزعلا دبع انثّدح ةملسم نب هللا دبع انئّدح - انك

 . «ًةئيدملا همَّدَقَم نم الإ اوُدع ام « هتافو نم الو ةي ربنلا ْثَعِبَم نم اوّذَع ام»

 ةشئاع نع ةورع نع ٌيرِهُّزلا نع ُدَمْعَم انثَّدح عيَرُز نب ديزي انئّدح ُدَّدسم انثّدح 9



 ۹1۷ ات اتا

 تكر تو ًاعبرأ ْتَضِرْفف لب ئبنلا َرَّجاه مث « نيّتعكَر ةالصلا تضرف» : تلاق اهنع ُهللا يضر
 ٠٠١ ٠١٠۹١[. :ثيدحلا رظنا] . رمْعَم نع قاَّزرلا ٌدبع هعّبات ."ىلوألا ىلع رفسلا ةالص

 ةكمب تام نمل هتيثرمو «مهتّرجه يباحصأل ٍضمأ مهللا» :يب يبنلا لوق باب 49

 كلام نب ٍدعس نب ٍرماع نع ّيرهرلا نع ميهاربإ انئّدح ةعْزق ْنب ىبحي انئّدح - ۳۹۳٢

 :ٌتلقف ُتلقف « توملا ىلع هنم تيفشأ يضرم نم عادلا ةجَح ماع كي عينا ينداع١ : لاق هيبأ نع

 « ةدحاو يل نبا الإ ينشر الو « لام ود انأو « ىرت ام ا

 « ريثك تلفلاو « دعس ايُّثللعلا : لاق ؟هرطشب قّدصتأف :لاق .ال : لاق ؟يلام يلب قصت

 نم نينوي نب ةمحأ لاق سانا وفك لم ولت نأ نم يخ انا كَ

 ةمقللا ىتح « اهب هللا كرجآ الإ هللا ةجو اهب يَ ةقفن يتفانب تسلو - َكَئيِرْذ ردت نأ : ميهاربإ
 ٌفلخت نل كنإ : لاق ؟يباحصأ دعب ٌفلخأ « هللا لوسر اي : تلق . كتأرما يف يف اهّلعجت

 ماوقأ كب عفتني ىتح ُفّلخت َكّلعلو « ةعفرو ةجرد هب تددزا الإ هللا ةجو هب يغتبت المع لمعتف

 ئابلا نك: . مهباقعأ ىلع ٍمهّدوَت الو « مهترجه يباحصأل ٍضمأ ملل .نورخآ كب َتَضُيو

 نع سومو نسوي نب دمحأ لاقو . (ةكمب يفوت د نأ دال هللا لوسر هل يثرب . ةلوخ نب دعس
 ٥٦ ‹ ۱۲۹١ ۰ ۲۷٤۲ ١ ۲۷٤٤[. :ثيدحلا رظنا] . (َكَتْثَرَو رذت نأ» : ميهاربإ 2 ےس

 ؟ هباحصأ نيب ی ُيِبّنلا ىخآ فيك- ٠
 . «ةنيدملا انمدق امل عيبرلا نب دعس نيبو ينيب مولا ىخآ» : فوع نب نمحرلا دبعلاقو

 . «ءادردلا ىبأو ناملس نيب اي سلا ىخآ» : ةفيحج وبألاقو

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٍدْيَمُح نع ٌنايفس انثّدح « ّفسوي نب دمحم انثَّدح - ^۷
 ضرعف « ّيراصنألا عيبرلا نب دعس نيبو هنيب ل يلا ىخآف « ٍفوع نب نمحرلا دبع َمِق»

 ىلع ينلد « كلامو كلهآ يف كل هللا كراب : نمحرلا دبع لاقف « ُهلامو ُهَلهأ ُهَفِصاني نأ هيلع

 لاقف ‹ ةَرفص نم ضو هيلعو ماي َدعب هي للا ةآرف ‹ نْمَسو طقأ نم برف « وسلا

 امف :لاق . راصنألا ّنم ةأرما ُتِجّورت هللا لوسر اي :لاق ؟ نمحرلا دبع اي ْمَيْهَم : ي ئيبّتلا

 . «ةاشيولو ْمِلْوُأ : كي غوبتلا لاقف . بهذ نم ةاون ّنزو : لاقف ؟ اهيف َتَقْس

 .[۳۷۸۱ « ۲۲۹۳ 25١59 :ثيدحلا رظنا]

 باب ۱

 ن نسا اد هح اا قلا عب رش نع وع نب دفا ينزع تانوعم



 الا تقام تا ۹۸

 نع َكلئاس ينإ : لاقف َءايشأ نع ُهلأسَي ٌةاتأف « ةنيدملا ايب ئبنلا ْمَدَقَم م هغ مالَس نب هللا دبع

 لاب امو « ةنجلا لهآ ةلكأي ماعط لوأ امو « ةعاسلا طارشأ لوأ ام : ئن الإ ٌنهملعي ال ثالث

 نم دوهيلا ودع كاذ : مالّس نبا لاق . اغا لیربچ وب ينربخأ : لاق ؟همأ ىلإ وأ هيبأ ىلإ ٌعِزنيِدلولا

 ماعط لوأ امأو . برغملا ىلإ قرشملا نم مهرشحت ٌرانف ةعاسلا ٍطارشأ لوأ امأ :لاق . ةكئالملا

 < لولا عزن ةأرملا َءام لُجرلا ٌءام قبس اذإف ٌدلّولا امأو . توحلا دبك ةدايزف ةنجلا لهأ ُهلكأي

 . هللا لوسر َكنأو هللا الإ َهلإ ال نأ ٌدهشأ :لاق . لولا ٍِتَعَرَن ٍلجرلا ءام ة أرملا ٌءام َقِبَس اذإو

 ٍتءاجف .يمالسإب اوملعَي نأ لبق ينع مهلأساف « تهب موق دوهيلا َّنِإ « هللا لوسر اي :لاق

 انلَضفأو « انريخ ُنباو انُريخ : ولات ا : لكي عربنلا لاقف ؛دوهيلا

 « كلذ نم هللا ةذاعأ : اولاق ؟مالس نب ولا دبع ملسأ نإ متيأرأ :ِكَك ئبنلا لاقف .انلّضفأ باو

 ًادمحم نأو هللا الإ َهلإ ال نأ ٌدهشأ :لاقف هللا ٌدبع مهيلإ جرخف . . كلذ لثم اولاقف مهيلع داعاف

 .«هللا لوسر اي ٌفاخأ نک اذه :لاق .هوصّقنتو « انّرش ُنباو انوش :اولاق . هللا لوسر

 .[۳۹۱۱ ۰ ۳۳۲۹ :ثيدحلا رظنا]

 لاهنملا ابأ عمس ورمع نع ٌنايفس انّئَّدح هللا ٍدبع نب يلع انئّدح - ۳۹۲۰-۹
 « هللا ناحبس :ثلقف « ٌةئيِسَ قوسلا يف مهارد يل ٌكيرش عاب» :لاق ميطُم نب نمحرلا دبع
 نب َءاَرَبلا تلأسف .دحأ هباع امف قوسلا يف اهتعب دقل هللاو « هللا ناحبس :لاقف ؟اذه لسی

 « ساب هب سيلف ديب ادي ناك ام :لاقف عيبلا اذه عيابنت حنو كي عيبا مق :لاقف بزاع

 نب َديز ُتلأسف .ةراجت انّمظعأ ناك هنإف هلأساف قرأ نب َديز َّقْلاو « لص الف هئين ناك امو

 :لاقو « ٌعيابتن ٌنحنو ًةنيدملا لكي ئبنلا انيلع مِدق لاقف» :ةرم ٌنايفس لاقو . «هلثم لاقف مقرأ
 .«جحلا وأ مس وهلا ىلإ قيم

 53١5٠١ « ۲۱۸۰ « 1۲٤۹۷. : ثيدحلا رظنا] [۳۹۳۹ : ثيدحلا]

 20751١81 ۲٤۹۸[. ۰ ۲۰۳۱ :ثيدحلا رظنا][95"٠7 : ثيدحلا]

 ةنيدملا مِدَق َنيح هِي ّيبنلا دوهيلا ٍنايتإ باب- ۲
SEEتناك :دقام  

 : لاق كك يبنلا نع ًةريره يبأ نع ٍدمحم نع ةَ ق اننّدح ميهاربإ نب ملسم انئّدح ۳441

 . «دوهّيلا يب َنَماَل دوهيلا نم ةرشع يب َنَمآ ول»
 انربخأ ةماسأ نب داّكَح انئَّدح غرنادخلا هللا ديبع نب - دمحم وأ  ٌدمحأ ىنئّدح -5 م ا



۹4 ANG 

 : لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ نع باهش نب ٍقراط نع ملسم نب سيق نع ٍسيمع وبأ
 نخ : يم ئبنلا لاقف ¢ ووتو ءار وشاف نرحب دوهبلا نم ةمانإ اذإ و ةنيدملا لو علا

 ۲٠٠٠[. :ثيدحلا رظنا] . «هموصب رمأف . هموصب ٌّقحأ

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انثَّدح ميشه انَثَّدح بويأ نب دايز انثّدح- "341

 نع اولئّسف « ًءاروشاع نوموصي دوهيلا دجو ةنيدملا ل ئبنلا مدق امل» : لاق امهنع هللا يضر

 ةموصن نحنو « نوعرف ىلع ليئارسإ ينبو 'ىسوم هيف هللا رفظأ يذلا مويلا اذه :اولاقف كلذ

 .«هموصب رمأف . مكنم ئسومب ىلوأ نحن : ی هللا لوسرلاقف < هل ًاميظعت

 .[۳۳۹۷ « ۲۰۰۴ :ثيدحلا رظنا]

 نب هللا ٌديِبَع ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع سنوي نع هللا ٌدبع انّئَّدح ٌنادبع انثّدح-_64
 « ةرعش لدسي ناك ب بلا َّنأ» :امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع ةبتع نب هللا دبع

 لَو خنلا ناكو « مهّسوؤر نولدسَي باتكلا ّلهأ ناكو مهَّسوؤُر ٌنوقرفي نوكرشملا ناكو
 . (هّسأر كي ئوبنلا قرف مث « ءيشب هيف رمي مل اميف باتكلا لهأ ةقفاوُم ٌبحي

 ٠١۸[. :ثيدحلا رظنا]

 نبأ نع ريّبج نب ٍديعس نع رشي وبأ انربخأ ميشه انثَّدح َبوُيأ نب دايز ينثّدح- ۳440

 . (هضعبب اورفكو هضعبب اونّمآف « ًءازجأ هوؤَرَج باتكلا ّلهأ مها :لاق امهنع هللا يضر سابع

 .14ا9/05 ٤۷٠٥ : يف هافرط_ 1955 ثيدحلا]

 د ا

 ل برعم کا ا نامل نق

 ٌتعمس :لاق َنامثع يبأ نع فوع نع ُنايفس انّثَّدح ففسوي نب دمحم انئَّدح_-1
 . زُمْرَه مار ْنِم انأ» :لوقي هنع هللا يضرناملس

 ٍلّوحألا مصاع نع ةناوع وبأ انربخأ دامح نب 'ىيحي انثّدح كردم نب ٌنسحلا انئَّدح 1-4

 . «ةنس ةئمّس ملسو امهيلع هللا ىلص ٍدمحمو ىسيع نيب ةرتف» :لاقَّناملَس نع َنامثع يبأ نع



 يزاغملا باتك- ۹۷۰ ٤

 لآ _ّرهلاو آر سج

 يزاغملا باتك- "4

 ةريَسُغلا وأ «ةريشلا ةوزُغ باِب-١
 «ةريشُعلا مث , طاوُب مث « ءاوبألا اَب ٌيبنلا ازغ ام ُلوأ» :قاحسإ ُنِبا لاق

 ىلإ ٌتنك» : قاحسإ ىبأ نع ٌةبعش انثّدح ٌبهَو انتدح ٍدمحم نب هللا دبع انثَّدح ۹
 َتوَّرغ مك :لاق .ةرشع عست :لاق ؟ةوزغ نم ةي ئيبنلا ازغ مك : هل ليقف « مقرأ نب ديز بنج
 ٌتركذف .ةريسعلا وأ .ريشعلا :لاق ؟لّوأ تناك مهّيأف :ُتلق .ةرشع عبس :لاق ؟ةعم تنأ

 .[4 55١٠ « 41١ 5 :يف هافرط-۹٤۳۹ ثيدحلا] . «ةريشعلا : لاقف ةداتقل

 رانجب لقب نم يذلا ركذ تابع

 هيبأ نع َفسوي نب ميهاربإ انثّدح ةملسُم نب ٌحيَرْش د انَثَدح نامثع نب ٌدمحأ ينثّدح_ 40°

 َتَدح هنع هللا يضر ووعسم نب للا دبع عمس هنأ ٍنوميَم نب وُرمع يئثّدح : : لاق قاحسإ يبأ نع

 ىلع لزن ةنيدملاب رم اذإ ةيمأ ناكو « فلَخ نب ةيمأل ًاقيدص ناك : لاق هنأ ذاعُم نب ٍدعس نع»

 ٌدعس قلطنا ةنيدملا ةا رش هللا لوسر مدق اًملف . ةيمأ ىلع َلزن ةكمب رم اذإ دعس ناكو « ٍدعس

 .تيبلاب فوطأ نأ يلعل ةولَح ةعاس يل ظنا : هال نار كح هنأ ىلع نونا ا ريشل

 ؟كعم اذه ْنَم « ناوفص ابأ اي :لاقف ٍلهَج وبأ امهّيقلف « ٍراهنلا فصن نم ًابيرق هب جّرخف

 مكنأ متمعزو ةاَبّصلا م هتيوأ دقو ًانمآ ةكمب فوطت ٌكارأ الأ : لهج وبأ هل لاقف . دعس اذه : لاقف

 هل لاقف . ًاملاس كلهأ ىلإ تعجَر ام َناوْفَص يبأ عم ٌكنأ الول هللاو امأ . . مهتونيعُتو ٍمهّنورْصَنت

 ٌكقيرط : هنم َكيلع ٌدشأ وه ام َكتعنمأل اذه ينتعتَم نئل هللاو امأ : - هيلع ُهّتوص عفَرو - دعس

 لاقف . يداولا لهأ ٍديس مكحلا يبأ ىلع دعس اي َكتوص عفر ال :ةيمأ هل لاقف « ةنيدملا ىلع
 ؟ةكمب : لاق . كولتاق مهنإ لوقي كيلا لوسر ُتعمس دقل هللاوف « ةيمأ اي َكنع اند : اس

 و ا لاق هلهأ ىلإ ةيمأ مجر اًملف . ًاديدش ًاعّرف ٌةيمأ كلذل عزفت .يردأ ال :لاق



 ٤ يزاغملا باتك- ۹۷۱

 0 ا ا ل ل 0

 :لاقف ا ٌهاتأف نأ ةيمأ رك ا اوكردأ :لاق 8 ا
 ملف . ES ٌكنإ ناوفص ابأ اي

 هل : ٌةيمأ لاق مث . ةكمب ريعب دوجأ ًنيِرَتشأل هللاوف ينتْلَع َذِإ أ : لاق ىتح ٍلهج وبأ هب لري

 ال :لاق ؟ "0 N هل تلاقف . ينيزّهَج ناوفص

 لرب ملف « هريعب َلَقَع الإ ًالزنم كتي ال ذخأ ٌةيمأ جر اًملف . بيرق الإ مهم ٌروجأ نأ ڈيرأ ام

 .[75375 :ثيدحلا رظنا] . (ردَبب اجو رع هللا هلتق ىتح َكلذب

 ٍردب ةوزغ ةصق باب٣
 1122 0 0 ا 2 4 ره م و + ه1 و و2 مو رر يو سل س 5 سهر 5

 ومت ذإ اا نوركشت مكلعل ا اوقت ذا مّسَأَو رب هلل کر دقو # : ىلاعت هللا لوقو

 8. رھ ع ا کپ ے ر۶ م ی ر < 2 2 20 ل

 اوت وریت نإ لب ا نیلام ةكيكملا نع ضلت حک مکی کی نأ مکین لأ تيزمؤمل
2 - 

 ر ے ر چ ےہ ر ص ر رج م ی ا راسو

 هلأ هلعج و او نيم وسم ةكيملا نم لاء تس هر كد واد مورو نمونو
 وس

 يوي وأ ارگ وار ق © ريتك زا ولآ دنع نم لإ تلا اهو وک دولق نمط
 -/١١7[. ۱۲۳ :نارمع لآ] ییا اک ارح

 رو 9

 .ردب موي رايخلا نب َيِدَع نب ًةميعط ةزمح ّلتق : ٌيِشحَو لاقو

 .[۷ :لافنألا] ةيآلا مك اأ ٍنيكَمِباَطلا ىح ُمُكَدِعَيْدِإَو 8 : ىلاعت هلوقو

 نب ٍنذحرلا بع نع باهش يبا نع ليقع نع ثبللاانئدح ريكُ نب (ىبحي يئئدح - ا

ET INTERNS 

 نيبو مهنيب هللا عمج یتح < شيرق َريِع ديرب ا هللا لوسر جرح امنإ « اهنع فلخت حا بتاعي

 .[5844 ۰۲۵۵٢ ۲۳۰۸۸ ۰ ۲۹۵۰ 0794:1841 ۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] . (داعیم ريغ ىلع مهّوُدَع

 ٍةَكَيلَمْل نم فلاب مکدمم يآ مكس باسا مکر ويس يمت ْدِإ :یلاعت هللا لوق باب - ٤

 ع ل ا تا دن نإ تکل ا as ةا هلم امو ا ی بريف دم

 ك ها آم املا ني مک یلع لزوم هم ساعا مک 0
 2 ريتا صل

 ت وتب ُكَعَم نأ کھلا َل 0 بوق لع طيريلو نطيل



 [ ١ - 9 :لافنألا]

 ٌتعمساا :لاق باهش نب ٍقراط نع ٍقِراَخُم نع ٌليئارسإ انئّدح ميعُن وبأ انئّدح - ۲

 َلِدَع امم ىلإ ٌبحأ ةبحاص نوكأ نأل ًادهشم دوسألا نب دادقملا نم تدهش : لوقي 0

 َتنَأ بهذا # یسوم موق لاق امك لوقت ال :لاقف نیک رشملا ىلع وعدي وو یب يبنلا ىتأ

 لكي ئبنلا ٌثيأرف ا ا ا ا

 [4704 :يف هفرط-۳۹۵۲ ثيدحلا] . (هّلوق : ينعي « هّرّسو ههجو ٌقرشأ

 ةمركع نع لاَ انْثَّدح ٍباّمَولا دبع انثدح ٍبْشْوَح نب هللا ٍدبع نب محم ينئّدح - ضدنا

 َتئش نإ مهللا . كدعَوو َكَدهع َكّدشنَأ ينإ مهللا : ردَب موي كو ئبنلا لاق» : لاق ٍساّبع نبا نع

 . لآ ويو عمل مويس » : لوقيوهو جرخف . كبسح : لاقف هديب ركب وبأ خاف « دعت عل

 .[۲۹۱۰ :ثيدحلا رظنا]

 بابه

 ينربخ ا ا جج نبا أ انربخأ سوف نب ٌميهاربإ وداعا ديلا

 ا ىلإ نوح راخلاو ردي نع ةقسقللا حلولا ىتماَل > : لوقت
 .[142965 : يف هفرط_1954 ثيدحلا]

 ردي 00 ةدع ف

(001010101010222 

 :لاق ِءاَرَّبلا نع قاحسإ يبأ نع ةبعش نع بهو انثّدح ٌدومحم ينثّدحو - 5
fan0  

 ًافّين ٌراصنألاو « نيتس ىلع ًافّين ردب موي ٌنورجاهملا ناكو « ٍردب موي ٌرمع نباو انأ ترغصتسا»

 .[۳۹۰۰ :ثيدحلا رظنا] . (نیتئمو نيعبرأو

 ًءاربلاٌثعمس» :لاق ٌقاحسإ وبأ انثّدح ديَمُز انثَّدح دلاخ نب ودمع انئّدح ب 7



 E ل لوقي هنع هللا يضر

 لإ ّرهنلا هعم ٌرواج ام هاو ال :ءاربلا لاق .ةئمث ةئمثالثو رشع ةعضب :َرهنلا هعم اوزاج نيذلا

 .]۳404 594 ا . (نمؤم

 ا ةع ىلع ٍردب باحصأ 1

 ٠ .[7961ا/ : ثيدحلا رظنا] . 3 ثم ڈو َرشع ةعضب « ٌنمؤم الإ هم زواجي ملو « ّرهنلا هعم

 . ءاربلا نع قاحسإ ىبأ نع َنايفُس نع 'ىيحي انئّدح ةبيش ىبأ نب هللا دبع ىنثّدح ۹

 ١ :لاق هنع هللا ىضر ءءاربلا نع ٌقاحسإ ىبأ نع نايفس انّربخأ ريثك نب دمحم انئَّدحو

 2 رهنلا ُهَعَم اوزّواج نيذلا تولاط باحصأ ِةَّدِعب رشع ةعضبو ٍةئمّتالث ردب باحصأ َّنأ ٌثّدحتَن

 .[؟9648 ۰ ۳۹۰۷ : ثيدحلا رظنا] . «نمؤم لإ هم زواج امو

 :شيرف ٍراَفَك ىلع ل ّيبنلا ٍءاعُد باب
 مهكالهو « ماشه نب ٍلهج يبأو ِديلَولاو ةبتغو ةبيش
 . - 46 عك و أ 5 و 5

 نع ٍنوميم نب ورمع نع قاحسإ وبأ انثذح ريهز انثذح للاخ نب وڙمع ينثذح .2

 ىلع : شيرق نم رفت ىلع اعف ةبعكلا ةي ئوبنلا لَبقتسا» : لاق هنع هللا ىضر ٍدوعسم نب هللا دبع

 دقل هللاب ٌدهشأف « ماشه نب لهج يبأو « ةبتع نب ديلّولاو « ةعيبر نب ةبتعو « ةعيبر نب ةبيش
 .«ًاًراح ًاموي ناكو «ُسمشلا مهترّيغ دق 'ئعرّص مهثيأر

 .[58045 ۰ ۲٤۰۹ ۰ 27995207١ ۳۱۸١ :ثيدحلا رظنا]

 ٍلهج يبأ ٍلتق باب_- 6
 يضر هللا دبع نع» ٌنسيِق انربخأ ليعامسإ انثدح ةماسأ وبأ انّثَّدح ريمن نبا انئَّدح 0١-

 00 E أ هنأ هنع هللا

 ا را ول ىلا « . . .هلللك خيبنلا لاق»

 ُهبَرض دق ُهَدَجوف دوعسم نبا َقلَطناف ؟لهج وبأ عَنَص ص ام ُرظنَي نَم : ةا ئبنلا لاق» : لاق هنع هللا

 ٍلجر ٌقوف لهو :لاق هتيحلب ذخأف : لاق «؟لهج وبأ تنأأ :لاق « درب ىتح ءارفع انبأ

 ؟«هموق هّلتق لجر وأ ؟هومتلتق



 يزاغملا باتك - "4 ۷4

 يف ءافرط ۳۹۹۲ ثيدحلا] .«؟لهج وبأ ٌتنأ» : نسوي نب ٌُدمحأ لاق .[1 ۳۹٣۳ , 07١ : یف هافرط ۳۹۹۲ ثي أ تنأ» : سنوي نب ٌدمحأ لاق
' 

 يضر سنأ نع عيميّتلا ناميلس نع ْيِدَع يبأ نبا انئَّدح ىّنثملا نب دمحم ينثّدح- "37

 دق ٌهَدجوف دوعسم نبا قلطناف ؟لهج وبأ ّلعف ام ُرظنَي ْنَم : ِردَب موي كك يبنلا لاق» : لاق هنع هللا

 هلتق لجر ٌقوف لهو :لاق ؟لهج ابأ تنا :لاقف هتيحلب خاف « دّرب 'یت ىتح َءارفع انبا ُهبَرَض
 .[79317 :ثيدحلا رظنا] . (ه ومَتلَتَ ق :لاق وأ ؟هّموق

SSو كلا  

 e: TT ار يب ثيدح : يلعي 0009 ٠

 E را ا ل

 0 :تلونأ مهيفو دابُع نب سيق لاقو .«ةمايقلا موي ٍةَموصُحلل ِنمحرلا يدي نيب

 ةدنتغ وأ وا ةديّبعَو عىلعو ةزمح « ردب موي اوزَراَبَت نيذلا مه : لاف ير نار

 . «ةبتع نب ٌديِلَّولاو ةعيبر نب ةبتعو ةعيبر نب ةبيشو ثراحلا نب -

 LEVEE . ”91/ الا ثيدحلا]

 60 ْتّلَرن» : لاق هنع هلا يضر د يبأ

 سنان و و

 . «ةبتع نب ٍديِلَولاو َة ةعيبر نب ةبتغو ةعيبر نب ةبيشو ِثراحلا نب ةديّبعو ةزمحو يلع
 ٤۷٤۳[. « 59354 7974 : يف هفارطأ ٠9757 ثيدحلا]

 ينب يف لني ناك ّبوقعي نب فسوي انئّدح ٌفاّوصلا ٌميهاربإ نب قاحسإ اندر - ”91/

 لاق : لاق دابع نب سيق نع زاجم يبأ نع عومْيّللا ناميلس انّدَّدح َسوُدَس ينبل ىلوم وهو عيب
 حس

 14: جحلا] 4 موي يف أوم صتخأ ناصح ناه # » : ةيآلا هذه تلزت انيِ : هنع هللا يضر يلع

 Ss ي ف اا ر نر ويحي انتاج تا 007
 طهدلا ءالؤه يف ٌتايآلا ءالؤه ْثلَنَل :4 ق هنع هللا يضر دذ ابأ ُتعمس ( : دابع نب سيق

 e ثيدحلا رظنال .هوحن «. . .ردّب موي ةتسلا

 نع زلجم يبأ نع مشاه وبأ انربخأ ميشه انثًدح ميهاربإ نب ٌبوقعَي انئّدح - 5



 ٤ يزاغملا باتك- ۹70

 يف أومصتخأ ِناَمْصَح ِناَدَه © » : ةيآلا ذه لإ امسق مسيقُب رَ ابأ تعمسا : لاق دابُع نب

 ينبا ةبيشو ةبتعو « ثراحلا نب َةديِبُعو ٌملعو ةزمح :ٍردب موي اوُررب َنيذلا يف تّلزن يَ

 .["954 ۰۳۹۹٩ :ثيدحلارظنا] . «ةبتع نب ديلّولاو ةعيبر

RS ۳۹۷۰اقدح . يوللا دوبصتم نب یا و  

 : .هاظو راب :لاق ؟اردب

 دا OC داس ع يوسسا# ۳4۷۱

 نمحرلا دبع ه هج نع هيبأ نع فوع نب نمحرلا ٍدبع نب ميهاربإ

 yS لالب لاقف هنبا لتقو ُهَلَْق رکذف -ردب موی ناک اًملف ٠ ‹ فلخ

 2 2 اق
 نيالا لالا

 .[77 5١ : ثيدحلا رظنا]

 دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ةبعش نع يبأ ينربخأ :لاق ٌنامثع نب ٌنادبع انئّدح_"و؟
 َريغ « ُهَعم نَم دجسو اهب َدجسف © وجّتلآَو» أرق هنأ يک يبنلا نع١ : هنع هللا يضر هللا دبع نع

 دعب هتيأر ُدَقَلَف : هللا دبع لاق . اذه ينيفكي : لاقف هتهبَج ىلإ ُهَعَقَرف بارت نم افك دخ اخیش َّنأ

 .["مه# « ۱۰۷۰ ۱۰٦۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ًارفاك لِيَ

 ةورع نع ماشه نع رمْعَم نع فسوي نب ماشه انثَّدح ىسوم نب ٌميهاربإ ينربخأ _ "91/8
 يعباصأ لخدأل تنك نإ :لاق هقت هقتاع يف ّنهادحإ فيسلاب تابرض ثالث ر ريبزلا يف ناك» : لاق

 نب ِكلملا دبع يل لاقو : ةورع لاق . كومريلا موي ةدحاوو « ردب موي نيتنث برص : لاق . اهيف

 امف :لاق . .معت : :تلق ؟ ريبزلا فيس فرت له ةورع اي :ريبّزلا نب وللا دبع لق َنيح َناورم

 ىلع هدر مث «بئاتكلا عارق نم ٌلولف نهب" تقدص :تلاق .ردب موي اهّلف ل : تلق ؟هيف

 . «ةتذخأ تنك ينأ ٌثددولو « انّضعب هذخأو ء فالآ ثالث اننيب ٌءانمقأف :ٌماشه لاق .ةورع

 .[7ا/١7 :ثيدحلا رظنا]

 لاق . ةضفب ىلحُم ٍريِبَرلا فيس ناك" : : لاق هيبأ نع ماشه نع يولع نع ةورف انثدح 4V ع

 4 . «ةّضفب“ىلحم ةورغ فيس ناكو : ماشه

 ٌباحصأ نأ هيبأ نع ةورُع نب ٌماشه انربخأ هللا دبع انثَّدح دمحم نب ٌدمحأ انئثَّدح ۷٥

 . متبذك ثدّدش نإ ينإ :لاقف ؟كعم دشنف دشت الأ : كومرّيلا موي ريِبّزلل اولاق لكي هللا لوسر

 عجر مث « دحأ ٌهعم امو مهزّواجف «٠ مهفوفص َّقش اىتح مهيلع لمحف لعفنال : اولاقف



 يزاغملا باتك - 4 ۹۷٦

 لاق .ردب موي اهبرض ٌةبرَض امهنيب « هقتاع ىلع نیتبرض هوبرضف , هماجلب اوذخأف « ًالبقُم
 هعم ناكو :ةورع لاق .ريغص انأو ٌبعلأ ِتابَرَّضلا كلت يف يعباصأ ”لخدأ تنك :ةورع

 . اجر هب لگوو سّرَف ىلع هلمحف « َنينس ٍرْشَع نبا وهو « ذئموي ريبزلا نب هللا دبع
 .[۳۹۷۳ ۳۷۲۱ : ثيدحلا رظنا]

 ةبورع يبأ نب ٌديعس انثَّدح ةدابغ نب َّحوَر عمس دمحم نب وللا دبع ينئّدح- 50

 ٍةعبرأب ردب موي َرمأ ل هللا يبن نأ ةحلط يبأ نع كلام نب سن انل ركذ» :لاقةد اتق نع

 َرهْظ اذإ ناكو . ْثِيْخُم ِثيبَح رد ِءاوطآ نم ٌيِوُط يف اوفِذَفف شيرق ٍديِدانَص نم ًالجر نيرشعو

 « الحر اهيلع ٌدّشف هتلجارب رمآ َتلاثلا ميلا ردبب ناك الف ٍلابل تالث ٍةصملاب ماقأ موق ىلع

 « ّيكَولا ةفش ىلع ماق ىتح « هتجاح ٍضعبل الإ قِلطنَي رت ام :اولاقو هباحصأ ُهعبَّتاو'ىشَم یشَم مث

 مكئسيأ « نالف نبا نالف ايو « نالف َنبا الف اي :مهئابآ ٍءامسأو مهئامسأب مهيدانُي لعجف
 .ًاقح مكبر َّدعَو ام متْدِجَو لهف « ًاقح انّير انّدعو ام اندجَو دق انإف ؟هلوسرو هللا متعطأ مكنأ

 : لك هللا لوسر لاقف < اهل حاورأ ال ٍداسجأ نم ملكت ام « هللا لوسر اي :رمع لاقف لاق

 مهعّمسأ تح هللا مهايحأ : ةداتق لاق «مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام « هديب ٍدمحم سفن يذلاو

 .17 056 :ثيدحلا رظنا] .ًامَدَّنو ةرسَحَو ةميقتو ًاريغصتو ًاخيبوت « هلوق

 هلا يضر سابع نبا نع ِءاطع نع وُرمع انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمُحلا انئّدح - ۷

 « شيرق مه : : وؤمع لاق . شيرق ُراّمك هللاو مه : لاق انک أ تم اودي نيل 9 : امهنع
 .ردب موي ٌرانلا : لاق «ٍراَوَبْلأ راد مهمو » . هللا ةمعن ةي دمحمو

 ٤١٠١[. : يف هفرط-۳۹۷۷ ثیدحلا]

 دنع َرِكْذ» :لاق هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ نب دبع ينثدح- ۸
 .هلهأ ءاكبب هربق يف ُبّذعُي َتّيملا لإ :لك يبلا ىلإ عفر مع َنبا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 هيلع نوكبَيل ُهلهأ َّنِإو « هبْنَدو هتئيطخب ُبذعُيل هنإ : لي هللا لوسر لاق امنإ « لهو :تلاقف
 ١784[. ۔ ۱۲۸۸ .ثيدحلا رظنا] .«نالا

 نم ٍردَب ىلتق هيفو ٍبيِلَقلا ىلع ماق ا هللا لوسر نإ :هلوق لثم كلذو» :تلاق- ۹

 نأ نوملعيل نآلا مهنإ و ا ا :لاق ام « مهل لاقف نيكرشملا

 يف نم عيسي تن أ آمو # [۰ : لمنلا] 4ّقَوَمْلأ ٌعِمْس دال كّنِإ ا : ثأرق مث . قح مهل لوقأ تنك ام
 وزعم
 .[11/1 :ثيدحلا رظنا] . (رانلا نم مهّدعاقم اوؤّوبت َنيح : لوقي «روبقلا



 ٤ يزاغملا باتك- ۹۷۷

 امهنع هللا يضرّرمع نبا نع هيبأ نع ماشه نع ةدبَع انئَّدح ٌنامثع اند ۹۸۱ - ۹۸۰

 نآلا مهنإ : لاق مث ؟اقح مكبر َدعَو ام متْدِجَو له : لاقف ردب بیلق ىلع كو بنا نق َو) :لاق

 تنك يذلا نأ نوملعيل نآلا مهنإ : ايم ئبنلا لاق امنإ : تلاقف ةشئ *ئاعل َركّذف . لوقأ ام نوعمسي

 . «ةيآلا ٍتأرق ىتح 4َقْوَمْلا عيش كا ل ثأرق مث . قحلا وه مهل لوقأ

 .[۳۹۳۹ ۰ ۱۳۷۱ ۰ ۱۳۷۰ :ثيدحلا رظنا]

 ًاردّب هش نَم لضف باب-۹

 ديمح نع قاحسإ وبأ ادد و رمع نب ةيواعم انثّدَح دمحم نب هللا دبع قتدح- 1
 ۶ 7 - بع .؟ -

 | هّمأ تءاجف « ٌمالغ وهو رد موي ةثراح بيصأ» :لوقي هنع هللا يضر ًاسنأ تعمس :لاق +6
 ربصأ ةَتجلا يف نكي نإف « ينم ةثراح ةلزنم َتفَرع دق للا لوسر اي :تلاقف ةي عوبنلا

 ؟يه ةدحاو هنج وأ - تليق وأ كلو ؛لاقفددصأ اهر اورحألا نكت نإو +! تسعحاو

 .[۲۸۰۹ :ثيدحلا رظنا] . (سودرفلا ةنج يف هنإو 0 ةريثك ٌنانج اهنإ

E ۳4۸7لاق نييرد] رولا ةيعااناعإ مها  CSنب يصح  

 : لاق هنع هللا يضر يلع نع َيِملُسلا نل نمحرلا دبع يبأ نع ةديبع نب ٍدعس نع نمحرلا ٍدبع

 خاخ ةضوَر اوتأت ىتح اوقلطنا :لاق - ةسزاف انلكو ريبزلاو درم ابأو كلي هللا لوسر يّدعَبا

 اهانكردأف .نيكرشملا ىلإ َةعّبْلَب يبأ نب بطاح نم ٌباتك اهعم نيكرشملا نم ًةأرما اهب نإف
 « باتك انعم ام :تلاقف « باتكلا :انلقف < وللا لوسر لاق ُثيح اهل ریعب ىلع ریست

 وأ َباتكلا ّنجرختل « ةي الك هللا لوسر تبذك ام :انلقف « ًاباتك رَت ملف انشمتلاف « اهانخنأف

 انقلطناف . هنَجرخأف  ءاسكب ةزجتحم يهو - اهتّرجَع ىلإ تَوْهَأ ّدجلا ٍتأر اًملف . ِكندّرجنل

 ينعدف « نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ دق « هللا لوسر اي :رمع لاقف « یک هللا لوسر ىلإ اهب

 نأ يب ام هللاو : بطاح لاق ؟َتعنص ام ىلع َكَلَمَح ام : ايك عوبنلا لاقف . هّقنع برضألف

 يلهأ نع اهب هللا عقدي دي موقلا دنع يل وكت نأ ٌُثدرأ « لكي هلوسرو للاب آنمؤم َنوكأ ال
 لاقف . هلامو هلهأ نع هب هللا فدي نم هتريشَع نم كانه هل الإ ٌكيباحصأ نم ٌدحأ سيلو « يلامو ٠

 ينعّدف « نينمؤملاو هللا ناخ دق ُهَّنِإ :ٌرمع لاقف .ًاريخ الإ هل اولوقت الو « قَّدص : ب ئيبنلا

 اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل :لاقف ؟ردب لهأ نم َسيلأ : ا

 ةلوسرو هللا :لاقو رمع انيَع تعّمدف  مكل ُترْفَع دقف وأ  ةنجلا حكل ْثَبج تيجو دقف متئش ام
 YAN oV e] .«ملعأ



 ىزاغملا باتك- ۹7۸ ٤

 ٠-ياب

 ٍنمحرلا دبع انئّدح ُيرَزلا دمحأ وبأ انئّدح ئيفعجلا دمحم ُنِب هللا دبع ينئّدح_ ۳4۸4

 هنع للا يضر ويسا يبأ نع ٍديسُأ يبأ نب ٍرذنملا نب ريبألاو ٍديسأ يبأ نب ةزمح نع ليسعلا نبا

 :«يكلبت اوقيتشاو-» مهومراف مكوبتكأ اذإ : : ردب موي ا للا لوسر انل لاق : لاق

 .[۲۹۰۰ :ثيدحلا رظنا]

 نب ٍنمحرلا دبع انثّدح ُيرِبُزلا دمحأ وبأ انئّدح ميحرلا ٍدبع نب ٌدمحم ينئّدح- ۳4۸0
 انل لاق» : لاق هنع هللا يضر ديس يبأ نع ليس يبأ نب ٍرذنملاو ديسأ يبآ نب ر ةزمح نع ليسغلا

 .«مكَلبَت اوقبتساو « مهومراف- مكورثكأ : ينعي  مكوبثكأ اذإ :ردب موي كك للا لوسر

 .[8984 ٠ ۲۹۰۰ : ثيدحلا رظنا]

 نب َءارَبلا تعمس :لاق قاحسإ وبأ انئّدح ةيهز انثّدح دلاخ نب ورمع انثدح "485

 ام اوباصأف « رج نب ثلا دبع وح موي ةامرلا ىلع كرا لعج» :لاق امهنع هللا يضر بزاع

 « ًاريسأ نيعبس :ٌةئمو نيعبرأ ردب موي نيكرشملا ّنم اوباصأ هباحصأو ل6 وبلا ةاكوأ« نيعبس
 ۳٠۳۹[. : ثيدحلا رظنا] as ردب مويب موي :نايفس وبأ لاق . ًاليتق نيعبسو

 نع ةدرُب يبأ ٠ هدج نع ديرب نع أ انثدح ءالعلا نب دمحم انئّدح ۷

 ُباوثو « دعب ريخلا نم هب هللا ءاج ام ُديخلا اذإو» : لاق - ايب يبنلا نع 1 ا ا

 ۳٠۲۲[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟ردب م1

۳A۸لاق» :لاق دج نع هيبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انٿّدح ميهاربإ نب ُبوقعي ينئّدح-  

 ِنايتف يراسي نعو ينيمي نع اذإف كفا ذإ ردب موي ٌتفصلا يفل ينإ : ٍفوع نب نمحرلا دبع
 ينرأ مَع اي :هبحاص نم ًاًرس امهدحأ يل لاق ذإ « امهناكمب ¿ ْنَمآ مل ينأكف نسل ائيِدَح
 .هّنوُد تومأ وأ هّلثقأ نأ هتيأر نإ هللا ُثدهاع : لاق ؟هب ُعَنِصَت امو يخأ َنباي : تلقف . لهج ابأ

 امهل ٌترشأف « امهئاكم نيلجر نيب ينأ ينّرس امف : لاق . هلثم هبحاص نم ًاًرس رخآلا يل لاقف

 .[934 « ۳۱٤۱ :ثيدحلا رظنا] . ارتا اشو ؛هابرض ىتح نيرقصلا لثم هيلع اًدشف « هيلإ

 ينريخأ :لاق باهش نبا انربخأ خيهاربإ انَثَّدح _ليعامسإ نب 'یسوم انئّدح _ ۹

 ًةريره يبأ نع ةريره يبأ باحصأ نم ناكو - ةرهز ينب ُفيلح ْعيَِقَنلا ةيراج نب وُرمع
 دج ّيراصنألا تباث نب , مصاع مهيلَع رّمأو ًانيَع ء ةرشع ل هللا لوسر تعب : لاق هنع هللا يضر

 ليَدُه نم وحل اوركذ ةكمو نافسُع نيب ةدهلاب اوناك اذإ 'ىتح « باطخلا نب َرمع نب مصاع



 ۷4 يزاغملا باتك- 4

 اودجو ىتح مهراثآ اوّضتقاف « مار لجر ةئم نم بيرقب مهل اورفنف « َنايحل ونب مهل لاقي

 صاع مهب نسمح اًملف : مهّراثآ اوعبّتاف « بركي رمت : اولاقف « هولزن ٍلزنم يف رمتلا مهلكأم

 مكلو « مكيديأب اوطعأف اولزنا :مهل اولاقف ٌموقلا مهب طاحأف . عضوَم ىلإ اوؤجل ةباحصأو

 يف لزنأ الف انآ امأ « موقلا اهّيأ :تباث نب ٌمصاع لاقف .ًادحأ مكنم َلتقن ال نأ قاثيملاو ٌدهعلا

 ةثالث مهيلإ لّرنو « ًامصاع اولتقف لبنلاب مهوّمرف . يب كن اع زيخأ مهلا :لاق مث .رفاك ةمذ

 مهنم اونكمتسا اًملف .رخآ لجرو ةتَِدلا نب یزو ٌبيَبُخ مهنم ‹ قاثيملاو دهعلا ىلع رفن

 « مكيسصأ الوقاو « ردا وأ اذ ثلاثلا ٌلجرلا لاق . اهب مهوطبرف مهّيسق َراتوأ اوقلطأ

 بيبخب َقِلطناف . . مهّبحصي نأ ىبأف « هوجلاعو ٌهورّرجف  'ىلتقلا ديري  ةوسأ ءالؤهب يل نإ
 ابيِبُخ لقون نب رماع نب ِثراحلا ونب عاتباف « ردب ةعقو دعب امهوعاب ىتح ةنثَّدلا نب ديزو

 اوعمجأ ىتح ًاريسأ مهدنع ٌبيبخ بلف  ردب موي ٍرماع نب ثراحلا ّلتق وه ٌبيبخ ناكو -

 يهو اهل موب َجَردف « هتراعأف « اهب ٌدحّتسي 'ئىسوم ثراحلا تانب ضعب نم ٌراعتساف « هّلتق

 اهفرع عرف ٌُتعزفف :تلاق .هديب ئسوملاو هذخف ىلع ُهَسِلِجُم ُهتَدَجوف « ُهاتأ ىتح ٌةلفاغ
 ًاريخ طق ًازيسأ ُتيأر ام لاو : تلاق . كلذ لعفأل بنك ام ؟هلثقأ نأ َنيَشِختَأ :لاقف . بيبُح
 ةكمب امو « ديدحلاب ُقثومل هنإو هدي يف ٍبَنِع نم آفطِق لأي اموی هتّدجو دقل لاو « بيب نم

 لجلا يف ه هولتقيل مرحلا نم هب اوجرخ اًملف . ًايبخ هللا هقزر قزرل هنإ : لوقت تناكو .ةرمث نم

 ا لاقف ر و ةوكرتف « نيتعکَر يّلصأ ينوُعَد : بيبخ مهل لاق
 مث .ًادحأ مهنم يبث الو « ًاددب مهلُّثقاو « ًاددَع مهصحأ مهلا :لاق مث . تذز عرج يب ام

 لوفي اشنأ

 يعّرصَم ل ناك بنج يأ ىلع ًاملسمُلَقُْأ سيح يلابأ ثسلف
 ٍمّْرمم ولش ٍلاصوأ ىلع كرا اشي نإو هلإلا ٍتاذ يف كلو

 ًاربص لوف ملسم لكل نس وه ٌبيبخ ناكو . هلتقف ٍثراحلا نب ٌةبقُع ةعّوْرِس وبأ هيلإ ماق مث

 ىلإ شيرق نم سان ٌثعّبو .مهربخ اوبيصأ موي ٌةباحصأ - اي ينلا ينعي  ربخأو . ةالصلا
 نم اميظع الجر لق ناكو - فرعُب هنم ءيشب اوتي نأ لتق هنأ اوُنَدُح نيح تباث نب مصاع

 اوعطقَي نأ اورِدقَي ملف < مِهلْسُر نم ُهمَمحف رَْدلا نم ٍةلّظلا لثم مصاعل هلا عبق - مهئامظع

 َيفقاولا ةّيمأ نب لالهو َيِرْمَعلا عيبّرلا نب ةرارم اوركذ» : كلام نب ُبعك لاقو .«ًائيش هنم

 ٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . (ًاردب ادهش دق نيحلاص نيلجر

 هل ٌركذ امهنع هللا يضر َرمع َنبا َّنأ» : عفان نع يحي نع تيل انّنَّدح ةبيتق انئّدح -



 يزاغملا باتك- ۹۸۰ ٤

 نأ دعب هيلإ َبكَرف « ةعمج موي يف ضرَم  اًيردَب ناكو - ليفت نب ورمع نب ديز نب َديعس نأ
 .«ةعمجلا رتو « ةعمجلا ِتَبرتقاو ٌراهنلا ىلاعت

 نب هللا دبع نب هللا ديَبَع ينئّدح : لاق باهش نبا نع ٌسنوي ينثّدح : ٌثيللا لاقو 50١

 تنب ةعيِبُس ىلع ٌلُخدي نأ ةرمأي ٌيرهُزلا مقرألا نب هللا دبع نب ٌرمع ىلإ بتك ُهابأ نأ» : ةت
 بتكف .ُهئتفَتسا يح ةي هللا لوسر اهل لاق ام نعو اهثيدح نع اهلأسيف ةيملسألا ثراحلا

 اهنأ هتربخأ ثراحلا تنب ةعيبُس نأ هريخي ةبتغ نب هللا دبع ىلإ مقرألا ِنب هللا دبع نب مع

 يف اهنع َيَفْوُف - ارد دهش نمم ناكو يول نب رماع ينب نم وهو - ةلوخ نب ٍدعس تحت تناك
 اها نم هلكت الف + تاو دعب ااو تع و نأ نتن ٌبشنت ملف « ليا هو عادولا رجح

 : اهل لاقف  رادلا دبع ينب نم لجر - كعب نب لبانلا وبأ اهيلع لخدف « ٍباَّطُحلل تلّمجت
 ةعبرأ ِكيلع رمت ىتح جكانب تنأ ام ناو ِكنإف ؟حاکنلا نجت باَطحلل تلج كارأ يل ام

 تاو اا ُتيَسمأ نيح يبايث يلع تعمج كلذ يل لاق اًملف : ةعيَبس تلاق .رشعو رهشأ و و

 ينرمأو « يلمح تعض َنيح تلل دق ينأب يناقفأف ٠ « كلذ نع ةتلأسف كي هللا لوسر

 نبا نع سنوي ينثّدح : ٌثيللا لاقو . سنوي نع بهو نبا نع غبصأ هبات . . «يل ادب نإ جّوزتلاب

 نأ ّيْوُل نب ٍرماع ينب ىلوم َنابوَت نب ندحرلا دبع نب دمحم ينربخأ :لاقف ٌةانلأسو باهش

 .[0818 :يف هفرط-۳۹۹۱ ثيدحلا] . هربخأ  ًاردب دهش هوبأ ناكو - کا اا نب دمعت

 ًاردب ةكئالملا ٍدوهش باب- ١
 نب ةعافر نب ٍذاعُم نع ديعس نب ىبحي نعديرج انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينثدح -5

 :لاقف يب عربنلا ىلإ ليربج ءاج» :لاق  ردب لهأ نم هوبأ ناكو  هيبأ نع ّيقَرّْزلا عفار

 نم كلذكو :لاق  اهوحن ةملك وأ  نيملسملا لضفأ نم :لاق ؟مكيف ردب لهأ َنوُدعَت ام
 .[8444 :يف هفرط-۳۹۹۲ ثيدحلا] . «ةكئالملا نم ًاردب دهش

 « عفار نب ةعافر نب ذاعُم نع يحي نع ٌدامح انثدح برح نب ٌناميلس انئّدح - ۳44۳

 تدهش ينأ ينڙسَي ام : هنبال لوقي ناكف « ًةبقعلا ٍلهأ نم عفار ناكو ٍردب لهأ نم ةعافر ناكو

 .«اذهب . . . ب ئبنلا ليربج لأس : لاق ةا اوني

 َّنأ» : ةعافر نب داعم عمس ىبحي انربخأ ديزي انربخأ ٍروصنم نب قاحسإ انئّدح ۳44٤

 اذهل ذاعُم ةثَدح موي هعم ناك هنأ ٌهَربخأ داهلا نب , ديزي َّنأ ئبحي نعو . ةا يبنلا لأس اكلم
 .[۳۹۹۲ :ثيدحلا رظنا] .«مالسلا هيلع ليربج وه لئاسلا نإ :ذاعُم لاقف» :ديزي لاقف ثيدحلا



 ۹۸۱ يزاغملا باتك- 4

 نع ٌدلاخ انثَّدح باهولا دبع انربخأ ' ىسوم انريخأ ىسوم نب ميهاربإ ينثّدح - 66

 ارب دا ليربج اذه :ردب موي لاق ةا يبنلا نأ» ا يضرب سابع نبا وع ةمركع

 ٤٠٤١[. : يف هفرط-٩۳۹۹ ثيدحلا] . «برحلا ةادأ هيلع هسّرف

 باب-۲
 سنأ نع ةداتق نع ٌديعس انثّدح ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح ٌةفيلخ ىنثدح -5

 AN :ثيدحلا رظنا] . «ًايردب ناكو ٠ ًابقَع كرت ملو ليز وبأ تام» : لاق هنع هللا يضر

 ِنع ديعس نب ىيحي ينئّدح : لاق ُثيللا انتدح فوت نیلا دغ انثّدح 29 ۷

 نم ّمِدق هنع هللا يضر ّيردُخلا كلام نب ٍديعس ابأ نأ» : بابَخ نبا نع ٍدمحم نب مساقلا

 ىلإ قلطناف .لأسأ ىتح هلكآب انأ ام : :لاقف ئحضألا موحُأ نم امحل هله هيلإ ّمّدقف « رفس

 نوه اوناك امل ضقت زمأ كّدعب ٌثدح ُهنإ : لاقف هلأسف نامعُتلا نب ةداتق ايردب ناكو همأل هيخأ

 .[007/ : يف هفرط-۳۹۹۷ ثيدحلا] . «مايأ ت ثالث دعب ىحضألا موحل لكأ نم هنع

 لاق» :لاق هيبأ نع ًةورع نب ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ نب ٌديِبُع ينثّدح - ۳44۸

 ىنكُي وهو انیَع الإ هنم ىَرُي ال جَجَدُم وهو صاعلا نب ٍديعس نب ةديبُع ٍردب موی تق : هيبّزلا

 لاق . تامف هنيع يف ةتنعطف ةزنعلاب هيلع ثلمحف « شركلا تاذ وبأ انآ : لاقف شركلا ِتاذ اأ

 دقو اهتُعزت نأ َدهَجلا ناكف ٌتأَطمت مث هيلع يلجر ُتعَضَو دقل : لاق ريبَرلا َّنأ ٌتربخأف : 0
 كي وللا وسر ضف اّملف « هاطعأف ال للا لوسر اهاّيِإ هلأسف :ةورع لاق .اهافّرط 'وىنثن

 تلك« هايلة مع هی اھ مكب بأ نب الف « ةلصأف ركب بأ اهل مث « هلأ

 ةولع لآ دنع ْتَعَقَو ُنامثع ليف اًملف « اهاّيإ ءاطعأف هنم نامثع اهبلط مث « اهّدخأ ٌرمع ضيف

 . لق ىتح دنع تناكف « ریبٌرلا نب هللا دبع اهبلطف

 نب هللا داع سيردإ وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعُش انربخأ ناميلا وبأ انثدح -4
 .«ينوعياب» : لاق كيلا لوسر نأ ًاردب دش ناكو - تماصلا نب َةدابْعَنأ هللا دبع

 نب ةورع ينربخأ باهش نبا ٍنع ليقُع نع ُثيللا انثّدح ريكب نب ىبحي انئّدح م
 عم ًاردب دهش نمم ناكو - ةا اا نو : ل4 يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريبرلا

 ّنم ةأرمال ىلوم وهو  ةبتع نب ٍديِلَولا ٌتنب ًادنه هيخأ تب ةحكنأو ًاملاس 'ىّتبت - ا هللا لوسر
 ء هيلإ سانلا ءاعد ةيلهاجلا يف الجر ىَنبَت نم ناكو « ًاديز ةا هللا وسر 'ىنبت امك - راصنألا

 ُةلهَّس تءاجف ١[ : بازحألا] هيب َمُهوُعَدَأ » : ىلاعت هللا لزنأ ىتح < هثاريم نم َثرَّوو

 ٠٠۸۸[. :يف هفرط_ 4٠٠١ ثيدحلا] . ثيدحلا ركذف « . . . ةي عيبنلا



 يزاغملا باتک- ۹۸1۲ ٤
 ٍّوعُم تنب عيبُرلا نع َناوكذ نب ٌدلاخ انئّدح لّضفملا نب د دش انَثَّدح يلع انثدح - ك١

 E ابك قا نوال سلجم يلع يب ةادغ ي4 خبنلا يلع لخد» :تل
 يبن انيفو : ا ل ال

 .«نيلوقت تنك ام يلوقو اذكه يلوقت ال : ي ئربنلا لاقف . ٍدَع يف امّملعَي
 .[51141 : يف هفرط_ ٠٠١١ ثيدحلا]

 انثّدحو .ح . . ّيرِهّزلا نع ٍرِمْعَم نع ٌماشه انربخأ 'یسوم نب ٌميهاربإ انئّدح - ۲

 نع باهش نبا نع ٍقيتع يبأ نب دمحم نع َناميلس نع يخأ ينئّدح :لاق ليعامسإ
 ةحلط وبأ ينريخأ» : لاق امهنع هللا يضر سابع َنبا َّنأ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع

 لخدت ال : NS زال للا لوسر عم ًاردب دهش دق ناکو - ال هللا لوسر ٌبحاص هنع هللا يضر

 .«حاورألا اهيف يتلا ليثامتلا ديري .ةروص الو ٌبلك هيف ًاتيب ةكئالملا
 ٣٣۲۲[. "5757 "576 : ثيدحلا رظنا]

eyسا .ح سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ادب انثّدح -  

 ةربخ أ مالسلا مهيلع حيلع نب َنيسح نأ ٍنيسح نب مولع انربخأ ّيرهّزلا نع ٌنسنوي انَدح ُةَسنَع
 اا للك ئبنلا ناكو « ردب موي منغملا نم يبيصت نم فراش يل تناك» : لاق ًايلع َّنأ

 لَك يبنلا ٍتنب مالسلا اهيلع ةمطافب ينتبأ نأ تدرأ اّملف ؛ٍذئموي سمخلا نم هيلع هللا َءافأ

 نيف وصلا ف عيب نأ تور افنرتخ ا يب يف ااؤص ا

 « لاَبجلاو رئارغلاو باتقألا نم َيفراشل عمجأ انأ انيبف . يسرع ةميلَو يف هب َنيعتسنف

 انأ اذإف « ٌتعمج ام ٌثعمج ىتح « راصنألا ّنم جر ةرجُح بنج ىلإ ٍناخانُم يافراشو

 ينيع كلمأ ملف .امهدابكأ نم ًدِجَأو « امهرصاوخ ترقبو « امها ْتِبجَأ دق يفراشب

 ِتيبلا اذه يف وهو بلّطملا ٍدبع نب ٌةزمح ُهلعف : اولاق ؟اذه لعف ْنَم : تلق َرظنملا ٌثيأر ّنيح

 «ءاوثلا فرشلل رمح ايالا: اهئانغ يف تلاقف « ٌةباحصأو ةنيق ةدنعو « راصنألا ّنم ٍبْرَش يف

 :ٌييلع لاق . امهدابكأ نم ّدخأو امهَرِصاوَح قبو امهتمنسأ ٌبَجأف فيسلا ىلإ ةزمح َبئوف

 « ُتيِقَل يذلا ال يبنلا فّرعو « ةئراح نب ديز ٌةدنعو ي يبنلا ىلع لخدأ ىتح ٌتٌقلطناف

 امها جاف ئتقان ىلع ةزمح ادع « مويلاك تيأر ام هللا لوسر اي :ٌتلق ؟كّلام :لاقف

 قلطنا مث « ىدتراف هئادرب لي ئئبنلا اعدف « ترش ُهعم تيب ىف اذ وه اهو « امهَرِصاوَُخ ّرقبو

 دول ا e وا ا

 لك ئبنلا ىلإ ةزمح َرظنف 2 ٌةانيع ةرمحم لمت ةزمح اذإف 2 لعف اميف ةزمح مولي ل ٌيوبنلا قفطف



AY -يزاغملا باتک ٤ 

 متنأ لهو :ةزمح لاق مث « ههجو ىلإ َرظنف رظنلا َدَّعَص مث « هتبكُر ىلإ رظنف « رظنلا َدَعَص مث

 جّرخف « ائَرَقْهَقلا ِهيَبقَع ىلع اي هللا لوسر َّصكتف « لمث هنأ لكي غبنلا فرعف ؟ىبأل ٌديِبَع الإ

 275١86 ۳٠۹۱[. :ثيدحلا رظنا] . (هعم انجَرَخَو

 ِنم ُهَعمس يناهبصألا نيا انل هَدقنَأ :لاق ةنيبُع نب | انربخأ داَبَع نب دمحم ينثّدح 4

 .. اردن ده ةنإ :لاقف بح نب لهس ىلع رک تع هلا يمر ايلغ نأ اعم نبا

f0هنأ هللا دبع نب ملاس ينّربخأ لاق ضرهزلا نع تيعش انزبخأ نامبلا و بأ اقدح  

 تنب ُةصْفَح ثمأت نيح باطخلا نب مع نأ ُتدحُي امهنع لا يضر رمع نب هلل دبع عمس
 يفوت - ًاردب دهش دق كي هللا لوسر باحصأ نم ناكو - يمهسلا ةفاذخ نب سيتخ نم َرمع

 تئش نإ :تلقف ةصفح هيلع ٌتضّرعف « َناًمع نب نامثع ُتيقلف :ٌرمع لاق « ةنيدملاب

 نأ يل ادب دق :لاقف « يلايَل ُتثيلف .يرمأ يف ٌرظنأس :لاق ؛رمع َتنب ةصفح ٌكّتحكنأ

 ۽ رمع تنب ةصفح َكتسكنأ تنش نإ :تلقف ركب ابأ ثقل :رمع لاق اذه يموي جّوزتأ ال

ssمث .يلايل ثشيلف . نامثع ىلع ينم دجوأ هيلع ٌثنكف <  

 TT لاقف ركب وبأ ينّيقلف « هايإ اهّتحكنأف ةي هللا لوسر اهبَطَخ

 الإ تضرع اميف َكيِلإ عجرأ نأ ينّْتمَي مل هنإف : لاق . معن : : تلق ؟كيلإ عجرأ ملف ةصفح يلع

 اهكَرت ولو « كك هللا لوسر رس يشف أل ْنُكَأ ملف « اهركذ دق لكك هللا لوسر َّنأ تملع دق ينأ
 .[0156 « ٥۱۲۹۰ ۰۱۲۲ : يف هفارطأ_ 5٠٠5 ثيدحلا] . «اهّتلبقل

 ّيردبلا ٍدوعسم ابأ عمس ديزي نب هللا دبع نع ٌيدَع نع ةبعش انّثّدح ملسم انئّدح- 5
 ٠١[. :ثيدحلا رظنا] . ؟ةقَّدص هلهأ ىلع لجرلا ٌةقفنا : لاق كي يبنلا نع

 تا ری لا ني ةؤرغ تيما قرمزلا وه هيف انوعا نانا راذفتس تاو
 لخدف « ةفوكلا ُريمأ وهو ٌرصعلا ةبعش نب ةريغملا َرَخَأ :هترامإ يف زيزعلا ٍدبع نب َرمع

 0 لاقف ًاردب َدهش ٍنسح نب ليز دج ُيراصنألاو رمع نب ٌةبقع ٍدوعسم وبأ
 شب ناك كلذك ترمأ اذكه .: : لاق مث ٍتاوّلص نسمح كيلا لوسر ىَلصف < « ىلصف

 ٠۲۱ « 7771١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «هيبأ نع ٌثّدحي دوعسم يبأ

 ةيزي نب نمحرلا بع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ناو وبأ الح ئسوم انا °۸

 رخآ نم ِناتيالا : ا هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ٌيردَبلا دوعسم يبأ نع ةمقلع نع

 ٌفوطي وهو دوعسم ابأ ُتيقلف :نمحرلا دبع لاق افك ةليل ىف امهأرقا نم ةرقبلا ةروس

 0 06 هانم هاج a « كانو تيبلاب



 نب دومحم ينربخأ باهش نبا ٍنع ٍليَمُع نع للا انثّدح ريكب نب رحب اند

 اىتأ هنأ - راصنألا نمار دب دهَش نمم لكي يبنلا باحصأ نم ناكو - امي َنابتع ّنأ» :عيبرلا

 ١[. 18508404580545 551/6476 ‹ 454 :ثيدحلا رظنا] .« . . ا هللا لوسر

 ُتلأس هٿ dd ا اطل 1۹

 58 , دومحم ثيدح نع مهِتارَس نم وهو ملاس ينب ٌدحأ وهو ٍدمحم نب َنيصُحلا
 .[1: A7 ١:5 مك ATA < 1A « 1Y » 10£ 2 174 :ثيدحلا رظنا] . هقَّدَصف كلام نب ِنابتع

 نب ٍرماع نب هللا دبع ينربخأ :لاق ّيرهرلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح- ۰۱۱ ٠

 ةفادق لمعتما اف قا الب عوبنلا عم ًاردب ٌدهش هوبأ ناكو « يدع ينب ربكأ نم ناكو - غز

 ا ا وا و ناكر ی را
 يرهّرلا نع كلام نع ةيريوج انثّدح َءامسأ نب دمحم نب هللا دبع انثدح- ۲ ٤١۱۳
 کک هيَّمع نأ رمع نب هللا دبع جيدَح نب عفار ٌربخأ» 0

 تنأ اهيركتف : : ملاسل تلق « عرازملا ءارك نع ىهن ةي هللا لوسر نأ هاربخأ ار

 . «هسفن ىلع ٌرثكأ ًاعفار لإ ¢ معن

 ۲۳٤۷١[. :ثيدحلا رظنا] [101 :ثيدحلا] .[5843 « ۲۳۳۹ : ثيدحلا رظنا] [5017 : ثيدحلا]

 نب هللا دبع تعمس :لاق نمحرلا ٍدبع نب نيصُح نع ةبعش انَنَّدح ُمَدآ انئّدح- 4
 رد ناكو يراصنألا قاز نب ةعافر تار : لاق وثيللاداهلا نب دادس

 ريبّرلا نب , ةورُع نع يرهلا نع ٌسنويو ٌرمعَم انربخأ هللا دبع انربخأ ٌلادبَع انئَدح- 1٥ ١

 يل نب رماع ينبل ٌففيلَح وهو. فوع نب وّرمع َّنأ» ُةربخأ ةمّرخَم نب ٌرَوسملا ّنأ ٌةَربخأ هنأ
 يتأي نيرحبلا ىلإ حاّرجلا نب ةديبع ابأ تعب ةي هللا لوسر نأ  ِكَي يبنلا عم ًاردب َدهش ناكو

 « يمرضحلا نب َءالَعلا مهيلع رّمأو نيّرحبلا لهأ صلاص وه ةَ هللا لوسر ناكو « اهتيزجب
 عم ٍرجفلا ةالص اوفاوف « ةديبَع يبأ مودُقب ٌراصنألا تَعِوسف نيرحبلا ّنم لامب ةديبع وبأ مِدقف
 متعمس مكنظأ : لاق مث مهآر نيح لي هللا لوسر مّسبتف « هلاوضرعت فرصنا اًملف « لكك يبنلا
 هنوف. مكر ناو اوردر لق ري ارش اير 110 اوي مدت ع

 « مكلبق نم ىلع تب امك اينّدلا مكيلع طبت نأ یش ىشخأ ينكلو « مكيلع ئشخأ ٌرقفلا ام

 .[8168 :ثيدحتلا رظنا] . «مهتکلهآ امك مککلهتو « اهوسفانت امك اهوسفانتف

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نأ : م نع مزاح نب ُريرج انئّدح ِنامعُتلا وبأ انثّدح- ؛١ ۰۱٦

 .[۳۳۱۲ معو. ۳۲۹۷ :ٹیدحلا رظنا] . «اهلك تاّيحلا لتي ناك
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 ٌكَسمأف « تويبلا ٍناَّنِج لتق نم 'ىهن ةي عوبنلا نأ» : ىردتبلا ةبابل وبأ هثّدح ىتح 7
 . (اهنع

 باهش نبا لاق ةّبقُع نب ىسوم نع حلف نب دمحم اندح رذنملا نب ميهاربٳ ينئّدح 1۸

 كرتتلف انل ْنَئا :اولاقف ءال هللا لوسر اونأتسا راصنألا نم ًالاجر ّنأ» : ِكلام نب ُنسنأ انَدح
 ۲٣۳۷ « ۳٠٤۸[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ًامهرد هنم َنورّذَت ال هللاو : لاق « ُةءادِف سابع انيخأ نبال

 نب وللا ِڊيبع نع ديزي نب ِءاطع نع ّيرهّزلا نع يَرُج نبا نع مصاع وب أ انثّدح 48

 انثّدح ٍدعس نب ميهاربإ نب ٌبوقعي انثّدح قاحسإ ينثّدحو . حج دوسألا نب دادقملا نع ٌيِدَع

 نب هللا َديبع نأ خيعَدنُجلا مث ٌميثيللا ديزي نب ٌءاطع ينربخأ : لاق همع نع باهش نبا يخأ نبا

 نمم ناكو ةرهز ينبل ًافيلَح ناكو - ٌّيدنكلا ورمع نب دادقملا َّنأ» حا نايحلا نودع

 رافكلا نم الجر ُتيقَل نإ تيأرأ لل هلا لوسرل لاق هنأ َُربخأ - ل هللا ٍلوسر عم ًاردب هش

 ةلثقأأ « هلل تملسأ : :لاقف ةرجشب ينم ذال مث ڈ اهعطقف فيسلاب يدي ىدحإ بّرضف « انلتتقاف

 ىدحإ عطق هنإ هللا لوسر اي :لاقف . ٌةلتقت ال : كي هللا لوسر لاقف ؟اهلاق نأ دعب هللا لوسر اي

 نأ لبق كتلزنمب هنإف ُهَتلتق نإف « ةلتقت ال : : ا هللا لوسر لاقف . اهعطق امدعب كلذ لاق مث ّيدي

 e و E هلتقت

 ا ع ا 0 ع ا

 نايس لاف“ يلع نبا لاق ؟لهج ايأ تنا : لاقف « درب 'ىتح َءارفع انبا ةَبرض دق هج وف دوعسم

 لاك وأ نامل لاق ا دن تا را

IY TAY [ثيدحلا رظنا: 

 هللا دبع نب هللا ِديَبَع نع ٌيرهُّزلا نع ُرمعَم انّتَّدَح دحاولا دبع انّثّدَح اسوم انثدح - ۱
 انناوخإ ىلإ انب قِلطنا : ركب يبأل تلق ةي ئيبنلا يفوت امل» » : مهنع هللا يضر سابع نبا ينثّدح
 امه : :لاقف ريبزلا نب ةورُع ٌتئّدحف « ًاردب ادهش ناحلاص نالجر مهنم انیقلف .راصنألا نم

 TATA 0440 TEY] : ثيدحلا رظنا] . يدع نب ْنعَمو ةدعاس نب ُميَوَع

 ٠ : سيق نع َليعامسإ نع ليضف َنب دمحم عمس ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح - ۲

 .«مهّدعب نَم ىَلَع مهّئلضفأل :ٌرمع لاقو « فالآ ةسمخ ٍفالآ ةسمخ نييردبلا ٌءاطع
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 نع ٌيرهّزلا نع مع انربخأ قازرلا دبع اننَّدح ٍروصنَم نب ٌقاحسإ ينثّدح - ۳

 رقو ام لوأ َكلذو « روّطلاب برغملا يفأ رقي ةا يبنلا ثعمس» :لاق هيبأ نع ريّبج نب ٍدمحم
 ۷٠١ ٠٠ r] :ثيدحلا رظنا] . «ىبلق ىف ُناميإلا

 ىّراسأ يف لاق ايب ىبنلا َّنأ» : هيبأ نع معطُم نب ریبج نب دمحم نع ٌيِرِهُّزْلا نعو - 5

 . «هل مهتكرتل ینا ٍءالؤه يف ينملك م آّيح ٌّيدع نب ٌمعطملا ناك ول :ردب
 لتقم ينعي - ىلوألا ةنتفلا ٍتّعقو» ٍبّيسملا نب ٍديعس نع ٍديعس نب 'ىبحي نع ثيللا لاقو

 نم قبث ملف  ةّوحلا ينعي ةيلاثلا ةنتفلا تعفو مث ادا ردي تاعبصأ نم نب ذ  نامثع

 .[7 119 :ثيدحلا رظنا] . «خابط سانللو عترت ملف ُةثلاثلا ٍتَعقو مث « ًادحأ ةيبيدُحلا باحصأ

 ةيزير وب وپ ت ا ومع نيرا دع اة لاهو نب جاستا انذح لح - 6

 صاقو نب ةمقلعو بّيسملا نب ديعسو ريبرلا نب ةورع ٌتعمس :لاق ّيرِهُزلا ُتعمس لاق
 ّنِم ةفئاط ينئّدح لك ٠ و يتلا جوز اهنع هلا يضر ةشئاع ثيدح نع وللا دبع َنبوهلا يبو

 « ٌحطسم سعت : تلاقف اهِطْرِم يف حطسم ّمأ ثرثعف حطسم أو انآ تلقاف» :تلاق ثيدحلا
 . كفإلا ثيدح ركذف ةًاردب دهش الجر َنيِيّسَت « تلق ام سئب : ٌتلقف

 .[۲۸۷۹ 75484075551 ‹ ۲۹۳۷ « 5097 : ثيدحلا رظنا]

 بقع نب ئسوم نع َناميلس نب حلف نب دمحم انًثَدح رذنملا نب ٌميهاربإ انئّدح - 7
 وهو ةا هللا لوسر لاقف» :ٌثيدحلا ركذف لي هللا لوسر يزاغم هذه» :لاق باهش نبا نع

 نم ٌسان لاق» : هللا ٌدبع لاق عفان لاق 'ئسوم لاق 'ًاقح مکر مكدعو ام متْذَجَو له : مهيقلُي
 تلق امل عمسأب متنأ ام : ةا هللا لوسر لاق ؟اتاومأ اا يذلا « هللا لوسر اي : هباحصأ

 ّنونامثو ٌّدحأ همهسب هل برص نمم شرق نم ًاردب دهش نم عيمجف : هللا دبع وبأ لاق مهتم

 . ملعأ هللاو . ئه اوناكف مهئامهش كتمسف#» دل كا ل وق وك لأ نو روع ايزو تاتو
 .[۳۹۸۰ « ۱۳۷۰ :ثيدحلا رظنا]

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رمكت نع ماشغ اترا یو نب ميهاربإ ياخ دش
 .«مهس ةئمب ٌنيرجاهملل ردب موي تّبرضا : لاق ريبُرلا

 ردب لهآ نم يّمُس نم ةيمست باب ١
 :مجعملا فورح ىلع « هللا دبع وبأ ةعضو يذلا عماجلا يف

 ركب يبأ 'ىلوم حابر نب لالب .ريكبلا نب سايإ . ايب ييمشاهلا هللا دبع نب دمحم ٌيبنلا



 ۹۸۷ يزاغملا باتك 4

 ةفيذخ وأ شيَرفل ُفيِلَح ةعتلب يبأ نب بطاح . شاملا ةيلطملا دبع وب ةا ئشرقلا

 ناك قارش نب راس رهو ردي می لك يراصنألا عرلا نب اح ئعرتلا عير نب تميزا

 عقار نب ةعافر 0 ةفاذخ نب سي ٠ لا َيِدَع 0 : .ةداطلا يف

 ةلوخ نب دعس اا e . ٌيراصنألا 0 .قراصنألا ةحلط وبأ لهس

 نب ُريِهَظ .يراصنألا يفيتُح نب لهس .يشرقلا ليفن نب ورمع نب ٍديز نب ٌديعس .ٌميشَرقلا
 دوعسم نب هللا دبع . 3 يشرقلا قيدصلا ركب وبأ نامثع نب هللا دبع .هوخأو يراصنألا عفار

 ا ااا يرهزلا فوع نب نمحرلا ٌدبع . عيلذهلا دوعسم نب ةبتع . يللا

 نافع e . ٌىوَدعلا ا .يراصتالا ٍيماصلا نب داب

 تناك دوب مطاع : رتغلا ةغينر نب رماع و 0

 .ٍنوعظم نب ةمادق .يراصنألا كلام نب ُنابَتِع .ّيراصنألا ةدعاس نب ُهيَوَع 0

 نب كلام . هوخأو َءارْفَع نب ذَّوعم . حومجلا نب ورمع نب ذاعُم . يراصنألا ٍنامعنلا نب ةداتق

 نب حطسم . يراصنألا يدع نب نعم . يراصلالا عا ني ةرارمأ“ يراصنألا ٍديسأ وبأ ةعيبر

 نب لاله . ةرهز ينب ٌفيِلَح ّيدنكلا ورمع نب ُدادقم . فانَم دبع نب بلطملا نب داّبع نب ةا

 . مهنع هللا يضر يراصنألا ةيمأ

 ريضُنلا ينب ثيدح باب- ٤

 لاق . ايب هللا لوسرب ردغلا َنم اودارأ امو « نيِلُجَرلا ةيد يف ويي هللا لوسر ا

 : ىلاعت هللا لوقو . دُحَأ ةعقو لبق ردب ةعقو نم ٍرُهْشَأ ةتس سأر ىلع تناك : ًةورُع نع ُيِرِهُّزلا

 نبأ ةلعجو [؟ :رشحلا] 4 تلا لوا مرو نو يتلا لَها نِ اورم يلا حرخأ ىلا ره »

 .ٍدحأو ةنوعَم رعب دعب قاحسإ

 ع ی نيا ا ا ذيع انجي ع نیا نعي ۸

 فاو ريشلا ن د ا ةلقرتت تيزاحا#“ 0

 مهّلاومأو مهدالوأو مهءاسن مسقو « مهاجر لتقف ٠ ةظيرق ثّبراح ىتح مهيلع َّنَم

 دل ل حد مكس كلل

 . «ةنيدملا دوهي َلكو « ةثراح ينب دوهيو « مالس نب هللا ٍدبع طهر مهو عاقنيق ينب
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 نع رسب يبأ نع َةناوَع وبأ انربخأ داّمح نب 'ىيحي انثّدح كردُم نب نسحلا ينثّدح 8
 و

 میشه هعبات «ريضّنلا ةروس لق : لاق « رشحلا ةروس : سابع نبال ثلق» : : لاق ریبج نب ديعس

 .[4881 « 4887 « 1740 :يف هفارطأ_ ٤0۲۹ ثیدحلا] . رشب يبأ نع

 كلام نب َسنأ تعمس ويبأ نع ٌرمتعُم م انثَّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثّدح - ۰

 hE ا : لاق هنع هللا يضر

 .[۳۱۲۸ 075٠ :ثيدحلا رظنا] . «مهیلع دي كلذ دعب ناكف

 00 لاف امينغ هلا يضر مغ وبا نع عفان نع ثيللا انثّدح ٌمدآ انثدح لح ۱

 ٍةَنِمَل ني مثَعطق ام # :تلّرنف « ةريوبلا يهو « عطقو ريضتلا ينب ؛ لخن ةا للا لوسر
 اماه مَع 2

 ٠٠۲١[. 0755 :ثيدحلا رظنا] ٥[. : رشحلا] 4أ ند اهِلوُسُأ َكَعَّدَمَي اناهومتكحر

 يضرّرمع نبا نع عفان نع ءامسأ نب , ةيريوج انربخأ ٌناَح انربخأ قاحسإ ينثّدح- ۲

 : تباث نب تاسح لوقي اهلو : لاق « ريصُتلا ينب لخن قر رح ايب يبنلا نأ» امهنع هللا

 ريم ر ا د قمر قول يح ارم ىلع واو
 : ثراحلا نب نايفس وبأ هباجأف : لاق

 ريعّسلا اهيجاون يف قرحو عينص نم كل هللا مادأ

 قت افزا يأ توا ت اا ساات

 ۲۳۲٣١ ۰ ۳۰۲۱ ٤٤۳١[. :ثيدحلا رظنا]

 نب سوأ نب كلام ينربخأ» : لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثدح- ۳

 كل له : لاقف افر هبجاح هءاجذإ « ةاعد هنع هللا يضر باطخلا نب َرمع نأ يرصّنلا ناثدَحلا

 ءاج مث ًاليلق ٌثبلف . مهلخدأف معن :لاقف ؟نونذأتسي ٍدعسو ريبٌّرلاو نمحرلا ٍدبعو َنامثع يف

 ريم اي :ٌساَبع لاق الَخَد اًملف .معن :لاق ؟نانذأتسي ٌعولعو سابع يف كل له :لاقف

 ينب نم لب هلوسر ىلع هللا ًءافأ يذلا يف نامصتخي امهو - اذه نيبو ينيب ضقا « نينمؤملا

 َنم امهّدحأ حرأو امهتيب ضقا نينمؤملا َريمأ اي : طفلا لاق ٌسابعو ولع ٌبتساف  ريضّنلا

 َّنأ نوملعت له « ضرألاو ٌءامسلا موقت : هنذإب يذلا هللاب مكُدشنأ « اودی :دمع لاقف .رخألا

 . كلذ لاق دق :اولاق ؟هّسفن كلذب ٌديِرُي « ةقَدَّص انكرت ام « ٌثَروُن ال :لاق ب هللا لوسر

 ؟كلذ لاق دق ةَ هللا لوسر نأ ناملعت له هللاب امك ٌدشنأ : لاقف ئلعو سابع ىلع ُرمع َلبقأف
 اذه يف يب ةلوسر نصح دق ّناحبس هللا َّنِإ .رمألا اذه نع مكئّدحُأ ينإف :لاق .معن :الاق
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 هيلع ٌمُثْفَحِبوأ امه منو وِلوُسَر لع هلآ هدأ امو » : ةركذ لج لاقف « هريغ ا دحأ هطعُي مل ءيشب ِءيقلا
َ EOE, ]1 : ِرشحلا] 4ي هلوق ىلإ 4بار الو ٍلْيَح ْن 
i i دل « مكيلع اهرئأتسا الو مکنود اهزاتحا ام هللاو 

 يقب ام ذخأي مث « لاملا اذه نم مهتنس ةقفن هلهأ ىلع قفنُي ل هللا لوسر ناكف « اهنم املا

 ركب وبأ لاقف كي ئيبنلا يفوت مث « هتايح ب هللا لوسر كلذ لمعف « هللا لام َلعجَم ةلعجيف :

 ذئنيح متنأو كي هللا لوسر هب لمع امب هيف لمعف ركب وبأ هضَبقف « لكك هللا لوسر يلو انأف

 هيف هنإ ٌملعي هللاو « نالوقت امك هيف لمع ركب ابأ َّنأ ٍناركذت - لاو ناو خلع ىلع لقاك

 ركب يبأو ا هللا لوسر يلو انأ :ٌتلقف ركب ابأ ُهللا ىَفَوَت م . قحلل عبات دشار ٌداب قداصل «

 هيف ينأ ملعي هللاو « ركب وبأو 4ٍ هللا لوسر لمع امب هيف لمعأ يترامإ نم نيتنس ةتضبقف

 عيمج امكذمأو ةدحاو امكتملكو امكالك ينامتئج مث . قحلل عبات شار راب قداص ‹ ٠ يئّتئجف

 - ىل ادب املف « ةقَّدَص انكرت ام « ثروت ال :لاق هک هللا لوسر نإ :امكل ٹلقف - ًاسابغ ىنعي
 امب هيف نالمعتل هقاثيمو هللا دهع امكيلع َّنأ ىلع امكيلإ ةتعفد امتئش نإ : تلق امكيلإ ةعفدأ نأ

 ةغفدا :امّتلقف . يناملكت الف ًالإو « ُتيِلَو ذم هيف ٌتلمع امو ركب وبأو لكي هللا لوسر هيف لمع
 ًءامسلا موقت هنذإب يذلا هللاوف ؟كلذ ريغ ًءاضق ينم ٍناسِمَتلَتْفأ « امكيلإ هتعفدف « كلذب انيلإ

 انأف « ىلإ اعفداف هنع امتع نإف . ةعاسلا موقت ةت رت ىتح كلذ ريغ ٍءاضقب هيف يضقأ ال ضرألاو

 :ثيدحلا رظنا] . ( ءانتكيشكا ۲۹۰۲ ۰ 80944[.

 انأ « سوأ نب كلام ّقدص» :لاقف ريبرلا نب ةورُع ثيدحلا اذه تثّدحف :لاق- ٤

 ركب يبأ ىلإ نامشع ةا يبنلا جاوزأ لسرأ : لوقت ت كي عربنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع تعمس

Eملأ ؟هللا َنيقّتت الأ : ّنهل ثلقف « َّنهُّدُرأ انأ ٌثنكف « ي هلوسر ىلع هللا َءافأ امم َنهنم  

 RS ةقَّدَص انكرت ام « ثَووُن ال : لوقي ناك ةي ئبنلا َّنأ نّملعَت

 ةقدصلا هذه تناكف : لاق . نهت 0 ربخأ ام ىلإ ي يبنلا جاوزأ ىهتناف . لاملا اذه نم و طك دمحم

 لع نب نيسح ديب مٿ « 0 .اهيلع ُهَبَلغف آسائع ئلع اهعتم « ع

 يهو نسح نب ديز ديب مث < E ا ا

 ٩۷۲۷ « 117/7٠[. : يف هافرط 404 ثيدحلا] . ؛انَح لب هلل لوسر ةقدص

 نع ةورغ نع ٌيرهّزلا نع ٌرِمْعَم انئّدح ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انئَّدح
 , كَدَف نم هّضر“ :امهّناريم ٍناسِمَتلَي ركب ابأ ايتا سابعلاو ٌُمالسلا اهيلع ةمطاف َّنأ» :ةشئاع
 ۳۷١١[. « ۳۰۹۲ :ثيدحلا رظنا] . (ربْيَح نم ُهَمِهَّسَو
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  2 ۳٦ةقّدص انكرت ام « ُتَروُن ال :لوقي كي ئبنلا ٌتعمس» : ركب وبأ لاقف ‹
 ْنِم لِصأ نأ ئلإ ٌبحأ اي هللا لوسر ٌةبارَقَل هللاو .لاملا اذه يف ٍدمحم لآ لكأي امنإ

 :ثيدحلا رظنا] . يتبارق ۳۰۹۳ « ۳۷۱۲[.

 فّرشألا نب بعك لتق باب- 6١ه

 هللا يضر هللا ٍدبع نب ٌرباج ٌتعمس وٍرمع نع نايف انئّدح هللا ٍدبع نب مولع انئّدح_ عمل

 ماقف . هلوسرو هلا ئذآ دق هنإف ؟فرشألا نب ٍبعكل نم : الب هللا لوسر لاق» :لوقي امهنع

 لوقأ نأ يل َندفاف : :لاق .معن : : لاق ؟هّلْبقَأ نأ ٌتحتأ « هللا لوسر اي :لاقف ةملسَم نب دمحم

 دق هنإو « ًةقدص الأس دق لجرلا اذه َّنإ : اقف هم ب ما . لق :لاق .ًائيش

eنأ تحث الف « ٌءانْعَبتا دق انإ : لاق . هّللمتل هللاو اضيأو :لاق .  
 ا و و وأ و ا نأ رادو هاش ر يش ّيأ يلإ رظنن ىتح

 ًاقسو» هيف ىرأ :لاقف ؟«نيقسو وأ ًاقسوا هيف :هل تلقف «نيقسو وأ ًاقسو» 0
 ؟برعلا ٌلمجأ َتنأو انءاسن كنهرت فيك :اولاق . ak «نيقسو وأ

 وأ قوت نهر :لاقيف مهذحأ ُتَسْيف انءانبأ َكّدهرن فيك : اولاق . مكءانبأ ينونهراف :لاق

 نأ هدعاوف . حالسلا : ينعي :ٌنايفس لاق .ةمأللا كنه كلوب« الغ اعاد سو

 لزنف نصخلا ىلإ مهاعتف - ةعاضرلا نم بعك وخأ وهو - ةلئان وبأ هعمو اليل ٌةءاجف . هّيتأي
 . يخأو ةملسَم نب دمحم وه امنإ :لاقف ؟ةعاسلا هذه جّرخت َنيأ :هتأرما هل تلاقف « مهيلإ

 يخأ وه امنإ :لاق . مّدلا هنم ُرْطقَي هناك ًاتوص عمسأ تلاق :ورمع ريغ لاقو . ةلئان وبأ

 :لاق . يج ليلي لآ يول ميزعلا نإ ةا وبا يرو ها نب هم

 لاق . مهضعب ىمَس : لاق ؟وٌرمع مهامس :نايفسل ليق - نيلجر ُهعم ةملسُم نب دمحم ُلْخْدُيو

 نب داعو سوا نب تراحلاو ربج نبع وبا : ورمع ُريغ لاقو « نيلجرب هعم ءاج : :ورمع
 ينومتيأر اذإف « هم هّمشأف هرعشب لئاق ينإف ءاج ام اذإ : اقف نيل عم ءاح وو لاق تركك

 حني وهو ًاحشوتُم مهيلإ َلّرنف . E لاق هوبرضاف مكنودف هسأر نم ٌتْنكمتسا

 ُرطعأ يدنع لاق :ورمع ريغ لاقو - بّيطأ يأ ًاحير مويلاك تیر ام : لاقف بيطلا حير هنم

 ‹ ُهّمشف . معن :لاق ؟كَسأر َمشأ نأ يل ُنذأتأ :لاقف ورمع لاق . برعلا ٌلمكأو برعلا ِءاسن
 مث .هولتقف . مكئود :لاق ُهنم َنكمتسا املف . معن :لاق ؟يل ُنذأتأ :لاق مث هّباحصأ مش مث

 .[۳۰۳۲ ال1 761١ :ثيدحلا رظنا] . «هوربخأف لي جيبنلا اوت
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 قيِقُحلا يبأ نب مالس :لاقيو « قيقُحلا يبأ نب هللا ٍدبع عفار يبأ ٍلتق باب- 7

 فرشألا نب بعك دعب وه :يرهزلا لاقو .زاجحلا ضرأب هل نصح يف :لاقيو ءربيخب ناك

 نع هيبأ نع ةدئاز يبأ نبا انثّدح مدآ نب ىبحي انّثَّدح رصّت نب قاحسإ ينثّدح - ۸

 « عفار يبأ ىلإ أطهر كيل | لوسر تعب :لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ يبأ

 ا لالا يرسل ظنا «هلتقف مئان وهو ايل هيب ِكيِتَع نب هللا دبع هيلع ّلخّدف

 ٌقاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع 'ىسوم نب هللا ديب انّثَّدح 'ىسوم نب فسوي انئّدح - ۹
 « راصنألا ّنم ًالاجر ٌيدوهيلا عفار يبأ ىلإ ةي هللا لوسر ثعب» :لاق بزاع نب ِءاربلا نع

 يف ناكو « هيلع ُنيِعيو لي للا لوسر يذؤُي عفار وبأ ناكو « كيتع نب هللا دبع مهيلع رم

 لاقف مهجرّسب سانلا حارو ُسمشلا ِتَبَرَع دقو - هنم اوُنَد املف « زاججلا ضرأب هل نصح

 لبقأف . لخدأ نأ يلعَل باوبلل ٌفّطلتُمو ٌقِلطنُم ينإف « مكئاكم اوسلجا ااا دع

 E اع يل اك اولي دنقلا كابل عااد ف

 املف ‹ ٌتنمكف تلخدف . بابلا قلع نأ دير ينإف ٠ لُخداف لخدت نأ ٌديرُت تنك نإوللا دبع اي

 ُتحتفف اهتذخأف ديلاقألا ىلإ ُتمقف : لاق .د ذو ىلع قيلاغألا قلع مث بابلا ّقلغأ م سانلا لخد

 ٌتدِعَّص هرس لهآ هنع بهذ املف « هل يلالَع يف ناكو « هّدنع ُرَمسُي عفار وبأ ناكو « َبابلا

aSيلإ اوصُْلخَي مل يب اورِذَنٌموقلا نإ تلق .  

 « ِتيبلا نم ّوه َنيأ يردأ ال < « هلايع طسو ملظُم ٍتيب يف وه اذإف « هيلإ ٌتْيهتناف . هلتقأ اىتح

 ا ر ا ترا رش ی ا . نارا تلقت

 اذه ام : ٌثلقف هيلإ ثلحخد مث « ٍديعب ريغ ثكمأف ِتيبلا نم ٌُتجّرخف « حاصو .ًائيش ٌتينغأ
 ةبرضأف لاق . فيسلاب لبق ينبرض ِتيبلا يف الجر َّنِإ «ُليَولا َكّمأل :لاقف ؟عفار ابأ اي توصلا

 ينأ ُتفّرعف « هرهظ يف ذخأ ىتح هنطب يف فيسلا بيض تعضو مث « هلثقأ ملو هنتحثأ ةبرض

 ئَرأ انأو يلجر ٌتعضوف « هل ةجرد ىلإ ٌُثيهتنا ىتح ًاباب ًاباب باوبألا ٌحتفأ ثلعجف « هتلتق

 مث ةمامعب اهتبصعف < يقاس ثّرسكناف « ةرمَقُم ٍةليل يف تعقوف ضرألا ىلإ ٌتيهتنا دق ينأ

 ماق كيّدلا حاص املف . هتلتقأ ملعأ ىتح ًهليللا جرخأ ال ُثلقف بابلا ىلع تسل ىتح ُتْقَلطنا

 ٌتلقف يباحصأ ىلإ فطار ٍلهأ ٌرجات عفار ابأ ىعنأ :لاقف روُسلا ْىَلَع يعانلا

 « كّلجر طّسبا : وسو د ا سيوشاب

 .[1 018 3717 "7 : ثيدحلا رظنا] . طق اهكتشأ مل اهنأكف < ءاهحسمف يلجر ٌتطْسَبَف



 فسوي نب ميهاربإ انثَّدح ةملسَم نبا ّوه ٌحيَرْش انئّدح َنامثع نب ٌُدمحأ انئّدح _ ۰
 » :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ةءارّبلا ثعمس :لاق ٌقاحسإ يبأ نع هيبأ نع

 اوقلطناف « مهّعم سان يف ةبتُع نب هللا دبعو ٍِكيِع نب هللا دبع عفار يبأ ىلإ كولا لوسر
 : لاق .َرظنأف انأ قلطنأ ىتح متنأ اوثكما : كيِتَع نب هللا دبع مهل لاقف « نصحلا نم اوَنَد ىتح

 : لاق هنوبلطُي سبقب اوجرخف :لاق « مهل ًارامح اودَقَمَف « ّنصحلا َلُخدأ نأ ُتفْطلَتف

 نم :بابلا بحاص ىدان مث .ةجاح يضقأ ينأك يسأر تيطغف :لاق « ٌفّرعأ نأ ُثيِشَكف
 باب دنع رامح طبرَم يف تأبتخا مث تلخّدف 0 ل

 ىلإ اوعّجر مث < ليللا َنم ةعاس ثّيهذ ىتح اوثّدحتو عفار يبأ دنع اوّشَعتف ‹ نصحلا

 بابلا ّبحاص ُتيأرو :لاق « تجرخ ةكرح عمسأ الو ٌتاوصألا ٍتاَدَه املف . . مهتويُب

 يب َرْذَن نإ :تلق لاق نصحلا َباب هب ُتحّتفف هتذخأف « ةّرك يف نصحلا َحاتفم عضو ثيح

 مث « رهاظ نم مهيلع اهتقلغف مهتويب باوبأ ىلإ تدّمع مث < ‹ لَهَم ىلع ٌتقلطنا موقلا
 . لجرلا َنيأ ردأ ملف هجارس َءىِفَط دق ملظُم ُثيبلا اذإف « ملّس يف عفار يبأ ىلإ | تدعّص

 0 eg AS : لاق ؟اذه ْنَم :لاق . عفار ابأ اي :تلقف

 :لاقف . يتوص ٌتريغو ؟عفار ابأ اي َكل ام e تئج مث :لاق . ائيش ٍنْعَ

 ان رحم :لاق ف جرا ىلع کا

 ه5 حرص ترقر هنعمل :لاق .هلهأ ماقو « حاصف <  ًائيش نغت ملف « ئرخأ

 ٌتعمس تح هيلع ٌءىفكنأ مث : هنطب يف ففيسلا عضأف هرهظ ىَلَع يتلتسُم وه اذإف « ثيغملا

 تلخ , هم ساف لزا نأ ديرأ ملشلا ثينأ ىتح اشهد تجرح م « ء مظعلا توص

 ميلا لوسر اورشبف اوقلطنا :تلقف « لججحأ يباحصأ تيت مث « اهتئّصعف يلجر
 ىعنأ :لاقف ٌةيعانلا َدِعَص حبّصلا هجو يف ناك املف يالا حا نع اا

 لک يبل اوتأي نأ لبق يباحصأ ثكردأف « ةبلق يب ام يشمأ ٌتمقف :لاق . عقار ابأ

 .[9"12 2 غل الا ۰ ۳۰۲۲ : ثيدحلا رظنا] < . (ةترشبف

 :ىلاعت هللا لوقو .دحأ ةوزغ باب۷

 [ ١١١ :نارمع لآ] لَم ٌعيمس هنأ دلال دم نومول وكما نكد »

 مکس ن نإ ا َنيِنِمْؤُم مّن نإ َنَوَلَحَأل مسن ار الو أوُِهََت الو » : هركذ لج هلوقو

 ٌدِخَتيَو و اوما لاه کا ت یا یار مل قور افت نک اسم دف حَ
 0 كلا قحمَيو أونما نذل هللا صحو 6 یول بیع اک هو ادهش كدي
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 نم َتوَمْلأ ونمت منك دق دقو ل ندم معو نم أود هج یدل ها راعي امو نجلا ولدت نأ
 هلآ م ڪک دلو : هلوقو « ۱٠٤١[ :نارمع لا] «ٌتوُرظن ورنا نأ هوما دكف هول نأ ل

 رشألا غوكو شاي 5إ ىو ويا ال مهنولصأتت « مُهَنوُسْحَت ْذِإ دغو

 ةر خالا درب ن مُكنَِواَسئدل ُدِيْرُي ةيبرب نك کتو تؤشر اموت أرز کیسو

 « َنيِنِمْؤَمْلا َلَع ٍلَضَف وڏ هلو ممڪن اَسَع دَقلَو مكيلتښل منع مڪر م رص م
 م ر ناو

 . ةيآلا توم اهم لبس فأنا يسع الو 0 2 00 : نارمع لا]

 نع ةمركع نع ٌدلاخ اح باهولا دبع انربخأ ' یسوم نب ميهاربإ انثدح _ 0١

 ارق ناری دكا لر ا : لح موي ايب ئبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 ۳۹٩١[. :ثيدحلا رظنا] .؟برحلا ٌةادأ

 E ل هاوار ولا 4۲

 ىلتق ىلع ايب هلا لوسر ىلص» :لاق رماع نب ةبقُع نع ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع
 مكيديأ نيب ينإ :لاقق بنما َعلط مث ‹ تاومألاو ءايحألل عاوملا# نيل امن دعب دا

 تسل ينإو .اذه يماقَم نم هيلإ ٌرظنأل ينإو نضوحلا مكَدِعوم نإو « ديهش مكيلع انأو « طرف
 ةرظن رخآ تناكف :لاق .اهوسفانَت نأ اينُّدلا مكيلع ئشخأ يثكلو « اوكرشُت نأ مكيلع ئشخأ

 ۱۳۲٤ ۰ ۳١۹٩[. :ثيدحلا رظنا] . ا هللا وشر ىلإ انهت ت

 هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع 'ىسوم نب هللا ٌديبع انثدح _ ۴۳
 هللا دبع مهيلع َرّمأو « ةامولا ّنم ًاشيَج ةا ئبنلا سلجأو « ٍذئموي َنيكرشملا انيِقَل» :لاق
 الف انيلع اورهظ مهومتيأر نإو « اوحّربت الف مهيلع انْرهَظ انومتيأر نإ « اوحربت ال :لاقو

 ىو ل را ع لا ل ريل

 ربت ال نأ اي يبنلا ىلإ دهع : هللا دبع لاقف . ةمينغلا ةمينغلا : نولوقي اوذَحأف َنهّلِخالخ

 ا لاقف َنايفس وبأ ٌفرشأو . يتق نوعبس بيصُأَف « مهُموجُو َفرُصاوبأ املف ١ اوأف

 :لاقف .هوبيجت ال :لاق ؟ ةفاحق يبأ نبا موقلا يفأ :لاقف .هوبيجُت ال :لاقف ؟دمح
 يقنع كلم ل اخ ا ةاحأ اوئاك ولف ارل ءالؤه نإ :لاقف ؟باّطخلا نبا موقلا

 لاقف . لبه لعا :نايفس وبأ لاق .كيزخُب ام كيلع هللا 'ىقبأ < هللا ودع اي تيذك ”لاقف

 ىّرْعلا انل :نايفس وبأ لاق .ّلجأو ىلعأ هللا :اولوق :لاق ؟لوقن ام :اولاق .هوبيجأ : لي ئبنلا

 ىلوَم الو انالوَم هللا :اولوق :لاق ؟لوقن ام :اولاق .هوبيجأ : هب ئئبنلا لاقف . مكل ئزع الو



 ملو اهب ْرُمآ مل َةلْثُم نودجتو « لاجس ُبرحلاو « ردب مويب ٌموي :نايفس وبأ لاق .مكل
 ۳۹۸٩[. « ۳۰۳۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ينْؤُسَت

tfرمخلا َحَبْطْصا» : لاق رباج نع وِرمع نع ُنايفس انَئّدح ٍدمحم نب وللا دبع ينربخأ  

 ۲۸٠١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ءادهش ولف مث سان ٍدُحُأ موي

{foنأ ٌميهاربإ هيبأ نع ميهاربإ نب ٍدعس نع ٌةبعش انربخأ وللا دبع انئّدح ٌنادبع انثّدح  

 ٌريخ وهو ِريمع نب ٌبَعصُم لتق :لاقف  ًامئاص ناكو ماعطب يتأ فوع ّنب ٍنمحرلا دبع

 ٌلتقو : لاق ُةارأو . هسأر ادب الجر يطع نإو « هالجر تّدَبهسأر يطع نإ ٍةدرُب يف نمک « ينم

E eدقو - ا  

 ٠١۷١[. « ۱۲۷۴ :ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر وللا ٍدبع نب ٌرباج عمس ورمع نع نايفس انّئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح 10

 اىقلأف . ةنجلا يف : لاق ؟انأ َنيأف تليق نإ َتيأرأ : دحأ موي هلك يبنلل لجر لاق" : :لاق امهنع

 .2لتق'ىتح لتاق مث « هدي يف ٍتارمت

f۷ّثَرألا نب ٍباّبَح نع يتيقش نع شمعألا انئّدح ٌريهُز انئَّدح سنوي نب ٌدمحأ انّندح_  

 N ا ل ا م لاق هنع هللا يضر

 كتي مل لح موي لق ريَمُح نب ُبَعصُم مهنم ناك « ايش هرجأ نم لكأي مل بهذ وأ ىضَم ْنَم

 انل لاقف . ةسأر جرح الجر اهب يطع اذإو « هالجر تجرح هس هَسأر اهب انيّطغ اذإ انك ةر لإ

 نم هلجر ىلع اوقلأ :لاق وأ « رخذإلا هلجر ىلع اولعجاو ضار: اھ ار :للک يللا

 ۳۹۱٤[. ۰۳۹۱۳ , ۳۸۹۷ ۰ ۱۲۷۲ :ثيدحلا رظنا] . «اهبدهَي وهف « هتر همئادل تا نم اهو رخذإلا

 سنأ نع» :ٌديمُح انثَّدح ةحلط نب ٌدمحم انئّدح ناسح نب ُناّّسح انربخأ €۸
 هللا يندهشأ نئل « ةي يبنلا لاتق لأ نع تبغ : :لاقف ردَب نع باغ ُهّمع نأ هنع هللا يضر

 امم كيلإ ٌرذتعأ ينإ مهللا : لاقف ُئسانلا َمهف دُحُأ موي يقلف ُدجأ ام هللا َنيَرَيَل لكي ئبنلا عم

 راد فس دك .نوكرشملا هب ءاج امم َكيِلإ أرب - نيملسملا ىن ينعي  ءالؤه عنص
 ل

 ٌفرع امف « لتقف 'ئضمف . دخ نود تلا حب ُدجَأ ينإ ؟كعس اي يأ :لاقف ذاعُم نب دعس

 ةيمرو « ةبرضو « ةنعط نم :َنونامثو عضب هبو  هنانبب وأ - ةماشب ةتخأ هتفرع ىتح
 .[۲۸۰۵ :ثیدحلا رظنا] . ؟مهسب



 ٤ يزاغملا باتك- ۹40

 ينربخأ باهش نبا انثّدح ٍدعس نب جيهاربإ انثّدح ليعامسإ نب یسوم انثّدح - 4
 E ريخا تددلا ا ا

 وم وے ےک 2

 EEE TE 9 ٌيراصنألا تباث ق 2
 ت

 .[۲۸۰۷ :ثيدحلا رظنا] .«فحصملا يف اهتَروُس يف اهانفَحلأف 4 رَ ني نم

 ديزي نب هللا دبع ٌتعمس : لاق تباث نب ٌيدع نع ةبعش انتّدح ديلولا وب بأ اث

 سان عَجَر « دُخأ ةوزغ ىلإ لكي عيبا ج رخ املا : لاق هنع هللا يضر تباث نب ديز نع ُثَّدحُي

 0 لوقت ةقرف :نيتقرف ةا يبنلا ُباحصأ ناكو . .هعم جرخ نمم

 ةبْيط اهَنإ :لاقو € اوْبَسَكاَمِ کرا قار تکو ورکا نکلا لج : تلزنف . مهلتاقن ال
 ۱۸۸٤[. :ثيدحلا رظنا] . «ةّضفلا َثَبَح ٌثَيَح بخ ٌرانلا يفنت امك بونّذلا يفنت

 4د ومما لوتس ا لطول هكا اتت نأ منی نافل تسهل ال باب - ۸

 هنع هللا يضر رباج نع ورمع نع ةنيّيع نبا انئّدح تفسوي نب دمحم انئّدح- ١
 [۱۲۲ :نارمع لآ] 4 اسف نأ مُكحِنِم ِناَنَمِياَط تمه د :انيف ةيآلا هذه تلزن» :لاق
 . 4او هو » :لوقي هللاو لزنت مل اهَّنأ ُبحأ امو « ةثراح ينبو ةملَّس ينب

 ٤٠١٥۸[. : يف هفرط_ 405١ ثيدحلا]

 :ةكتولا لوسر يل لاق» : لاق رباخت نع ودمع اربا ناينس انو ةف انكر +
 ٌداهف :لاق .ًابْيَت لب « ال : تلق ؟ًابيث مأ اركي « اذام :لاق . معن : :تلق ؟رباج اي تحك له
 مست يل نك تانب مسي كرتو ٍدحأ موي لِيَ يبأ َّنِإ < هللا لوسر اي :تلق كبعالت ةيراج

 . نهيلع ٌموقتو ٌنهطشمت ةأرما نكلو « ّنهلثم َءاقرَخ ةيراج َنهيلإ عمجأ نأ ٌتهركف « تاوخأ
 CTT لااا ل5 TTA) »)۹° »)۹۷°۲ 21801 ‹ 557 :ثيدحلا رظنا] . «ٌتبصأ : لاق

[°4° CTA CT AVY اال COTATI الاخ CTT E 

 سار نع ٌنابيش انثّدح ئسوم نب هللا ُديبُع انربخأ جيَرُس يبأ نب دمحأ ينئّدح - ٠٣٣۳
 هيلع كرتو ٍدْحأ موي دهشتسا هابأ َّنأ امهنع ُهللا يضروللا دبع نب ٌرباج ينئّدح» :لاق ٌجِبعَّشلا نع
 َّنأ تملع دق :ٌتلقف لكي هللا لوسر ٌثيتأ : لاق ٍلخنلا ذاذج َرّضَح املف . تائب تس كرتو ًانيد

 رديف هذا : لاقف . ءامّرْعلا كاري نأ ٌتحأ ينإو « ًاريثكانيد كرتو ٍدُحُأ موي دهشتس ادق يدلاو

 املف « ةعاسلا كلت يب اورغأ مهنأك هيلإ اورظَت املف « هتوعد مث < ٌتلعفف . ةيحان ىلع رمت لك



 يزاغملا باتك 144 ٤

 كل عدا :لاق مث هيلع َسلَج مث « ٍتاّرم ثالث ًارَديَب اهيظعأ لوح ٌفاطأ نوعنصي ام ىأر
 ةنامأ هللا يدوي نأ ىضرأ انأو « هتنامأ يدلاو نع هللا ئّدأ 'ىتح مهل ليكي لاز امف . كّباحصأ

 يذلا رديبلا ىلإ رظنأ ينإ ىتح « اهلك َردايبلا هللا ملسف « ةرمتب يتاوخأ ىلإ عج جر الو يدلاو

 .(ةدخاو ةرمت نصقنت مل اهنأك ةا ئربنلا هيلع ناك

 .[!ةرىخ كالمخا اللدود ۲200 ۲۳۹7 2146 ‹ ۲1۲۷ :ثيدحلا رظنا]

 نع هج نع هيبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح لح 14

 ٍنالَتاقي نالجر هعمو ٍدحأ موي ي هللا لوسر ُتيأر» :لاق هنع هللا يضر صاّقَو يبأ نب دعس

 .[5877 :يف هفرط_ 4054 ثيدحلا] . (دعب الو لبق امهتيأر ام «لاتقلا ٌّدشأك ضيب ٌبايث امهيلع هنع

 مشاه نب مشاه انثَدح ةيواعُم نب ُناورَم انَّدح ٍدمحم نب هلا دبع ينئّدح - 10

 :لوقي صاقو يبأ نب دعس تعمس :لوقي بّيسملا نب ديعس ٌثعمس :لاق ٌىدعّسلا

 .["ا/؟ 6 : ثيدحلا رظنا] . «يّمأو يبأ كادف مرا : لاقف ٍدحأ موي ُهَتَنانك ايب خيبنلا يل لَمَت»

 بّيسملا نب ديهس ٌتعمس لاق يسم نب هي عا رعب غ انتذحد 0

 ٠۳۷۲١ ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «دحأ موي هيَوبأ ةا ئربنلا يل عمج : لوقي ادعس ٌثعمس» : لاق

 نب دعس لاق» :لاق هنأ بّيسملا نبا نع بحي نع ثيل اند هبي انثّدح - ۷
 : لاق ّنيح دیری - امهيلك ِهيَوبأ ٍدحأ موي ةا هللا لوسر يل َعمَج : هنع هللا يضر صاقو يبأ

 4053٠[. 50808 ۳۷۲۰ :ثیدحلا رظنا] . («لتاقي وهو - يمأو يبأ كادف

 هللا يضر اّيلع ٌتعمس» : لاق دادش نبا نع ٍدعس نع رسم انثّدح مي وبأ انثّدح - ٠٨۸

 .[710 :ثيدحلا رظنا] .«دعس ريغ ٍدحأل هيوبأ عمجي ةا يبنلا ثعمس ام :لوقي هنع

 يلع نعد داّدَش نب وللا ٍدبع نع هببأ نع ميهاربإ انئّدح َناوفَّص نب ة س الخ ۹

 هّتعمس ينإف ٠ كلام نب ٍدعسل الإ دحأل هيّوبأ عمج ةي ئبنلا ٌتعمس ام : لاق هنع هللا يضر

 ٤٠٥۸[. ۲۹۰۰ :ثيدحلا رظنا] .«يمأو يبأ كادف مرا دعس اي :دحأ موي لوقي

 هنأ ٌنامثع وبأ معز» :لاق هيبأ نع رمتعُم نع ليعامسإ نب سوم انئَّدح- ۰ -405١

 . «امهيثيدح نع ٍدعسو ةحلط ُريغ َنهيف لتاقي يتلا مايألا كلت ضعب يف كي يبنلا عم قبي مل

 . ["الا77 : ثيدحلا رظنا] [5 ٠71١ :ثيدحلا] .[۳۷۲۲ :ثيدحلا رظنا][5 ٠7٠ : ثيدحلا]

 َفسوي نب ٍدمحم نع ليعامسإ نب متاح انّدَّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثّدح - ۲

 هللا دبع نب ةحلطو ٍفوع َنب نمحرلا دبع ُتِبِحَص» :لاق ديزي نب ٌبئاسلا تعمس :لاق



 ىنأ الإ « كَم ينلا نع ْثّدحُي مهنم ًادحأ تعمس امف « مهنع هللا يضر ًادعسو دادقملاو

 .[1874 :ثيدحلا رظنا] . (ٍدخَأ موي نع ٌثّدحي ةحلط ٌتعمس

 دي ٿيا ر» :لاق سيق نع ليعامسإ نع ميكو انئّدح ًةبيش يبأ نب هللا دبع ينئّدح- ۳ 4١

 ۳۷۲٤[. :ثيدحلارظنا] . «دحأ موي ةي يبنلا اهب ىق ةَو َءالش ةحلط

 ود ها و هيا يمحو كيسا 45

 هي ٌرجُم اي يبنلا يدي َنيب ةحلط وبأو « لي ئبنلا نع نمانلا مزهنا ٍدُحَأ موي ناك املا

 و E BE « عزتلا ديدش ًايمار اجر ةحلط وبأ ناكو « هل ٍةَفَجَحِب

 ىلإ ُرظنَي كي غوبنلا فِرْشُيو : لاق . ةحلط يبأل اهنا : ا بعيب تفوقت لكيلا

 ل ل د ياو تنا ياپ ا

 امهقوُس ّمَدَح اىَرأ ناترمَشمل امهنإو ميل ّمأو ركب يبأ َتنب ةشئاع تير دقلو . كرحن نود

 نائيجت مث < اهناالمتف ٍناعجرت مث < موقلا ءاوفأ يف هناغرفت امهنوتم ىلع بَرقلا ِنازقنت

 . «اثالث امإو نيّرم امإ ةحلط يبأ يدي نم ُفيسلا َعقّودقلو . موقلا هاوفأ يف هناغرفتف

 ۳۸۱١[. « ۲۹۰۲ « ۲۸۸۰ : ثيدحلا رظنا]

 نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ديعس نب وللا ُديِبع ينثّدح - 56 ٠

 :هيلعوفلا نعل سيليا حَرَصف « نوكرشملا مهد موي ناك ملا : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ويبأب وه اذإفةفيذُح رص ٠ « مهارخأو يه تَدّلَتِجاف مهالوأ ْتَعَجرف . مكارخأ « وللا دابع يأ

 لاقف .هولتق 'یتح اوُرَجَّتحا ام هللاوف :تلاق :لاق . يبأ يبأ « هللا دابع يأ :لاقف ٍناميلا
 ترص . «هللاب حل اىتح ريخ ٌةيقب ةفيذح يف تلازام هللاوف : :EÛ مكل هللا رفعي : ا

 .دحاو ترصبأو ترصَب :لاقيو . نيعلا رصَب نم : ترصبأو . رمألا يف ةريصبلا نم « ٌتملع

 .[۳۸۲ ٤ « ۳۲۹۰ :ثيدحلا رظنا]

 ر س

 نطيل مهّلَرسأ امن ناعما قتلا موي مكن اولو َتِذلأ نإ :  :يلاعت هللا لوق باب - 9

 [ ٠١١ :نارمع لآ] يلح ومع هلأ نإ منع هَ اقع دقو أوْبَسُك ام ٍضْعَب

 تيبلا حح لجر ءاج : : لاق بَهوَم نب نامثع نع ةزمح وبأ انربخأ ُنادبَع انثّدح- 5 4١
 :اولاق ؟خيشلا نم : لاق . شيرق ءالوأ : اولاق ؟ٌدوعُقلا ٍءالؤه نم : اقف انولخ اف ئارق

 SG a لاق ؟ينثّدحتأ ءيش نع َكلئاس ينإ :لاقف ىتأف . نع نا

 : لاق ؟اهْدّهْشَي ملف ردّب نع َبِّيغَت َبّيْعَت هملعتف : لاق .. . معن : :لاق ؟دحأ موي وف َناَمع نب َنامثع َّنأ
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 نبا لاق..رّبكف لاق . معن : لاق ؟اهدهشي ملف ناوضّرلا ةعيب نع َفّلخت هنأ ملعتف :لاق .معن
 ولا اأ :هنع ينتلأس اًمع كل َنيّبألو كربخأل لاعت :رمع

 نإ : اي ئبنلا هل لاقف « ةضيرم تناكو ةي هللا لوسر ثنب هتحت ناك هنإف ردّب نع هبّيغت امأو

 Ss همهسو ًاردب دهش نمم ٍلجر رجأ كل

 بهذ ام دعب ناوضّرلا ةعيب تناكو « نامثع تعبف « هناكم ُهّتعبل ناَمَع نب َنامثع ْنِم ةكم

 هذه لاقف هدي ىلع اهب برضف « نامثع دي هذه :ىنمُيلا هديب كو ئبنلا لاقف « ةكم ىلإ ٌنامثع
 .[؟ 7١5 ۳۹۹۸ ۰ ۳۱۳۰ :ثيدحلا رظنا] كىم آلا اذهب بهذا .نامثعل

 00 آف ْمكوْعَدَي_ٌلوُسَراَوو دك ع تولت الو توُدِمضْدِإ# وه باب 0
 ل و وے 004
 امنو يح هار مڪ سما امال او ڪک اقام عار خت يڪ رَ اع ڪتا

 تيبلا ٌقوف َدِعّصو عصا .نوبّهْذَت :نودعصُت .[16 :نارمع لآ] وامس
 نب َءاربلا ثعمس :لاق ٌقاحسإ وبأ انّنّدح ُريَمَز انثّدح ٍدلاخ نب وُرمع ينثَّدح - 0

 اولبقأو « ريبُج نب هللا دبع ٍدحَأ موي ةلاَجَولا ىلع الإ عبنا لعبه : لاق امهنع هللا يضر بزاع

 . 4مكسرْخُأ ف َُكوُعْدَي_ٌُلوُسلاَو» : كاذف « نيمزهنُم
 :ثيدحلا رظنا] ۳۰۳۹ ۰ ۳۹۸٩ "١17 1[.

AEAص ءم  Eورقم يس هج د دل رس سم مص ےک 2 و  

 متمهأدقةقياط مكي پا ط ئتني ساه ةنم ام ا 8# باب_- ١"
fa 2 Ars 221  

 1 رظ ٌّقَحْلأ ريع لاب رومي مهسْفنَأ
 ال ام موسفنأ ف نوهخيي 0202 م42 4

 ]14 :نارمع لآ] 4د روش السا

 نع يسن نع ةدانق نع ٌديعس ادّندح عيّرُر نب ٌدايزي انئّدح : :ةفيلخ يل لاقو- ۹۸ ٠

 نم يفيس طقس ىتح « ٍدحأ موي سالا هانت نميف ُثنك» : لاق امهنع هللا يضر ةحلط يبأ

 .[4057 : يف هفرط_ 4058 ثيدحلا] . اع هدخاو قا اار دب

۱ 

 ٍتاَذب هيلع هَل

i erر 4  

 ١ :نارمع لآ] تومي مهن مبدع وأ مَع بوب وأ ءى رمألا نيكل سل 8 باب ١78 [

 ؟مهّيبن اوُخش موق ٌحلفُي فيك :لاقف خا موي اَب ٌيبنلا ٌجْش» : :سنأ نع ٌتياثو ٌديَمُح لاق

 .«40ىَس رْمَأْلا نم كل سل » :تلزنف

 ينثّدح ٌيرهُزلا نع َُمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ عيملسلا هللا دبع نب 'ىيحي انئَّدح- 8



 446 يزاغملا باتك- "4

 رجفلا نم ةرخآلا ٍةعكّلا نم عوكُولا نم ُهَّسأر عفر اذإ يي هللا لوسر عمس هنأ» :هيبأ نع ملاس

SI TTكلارا  SS 

 . 4توُمِلَظ مِ - هلوق ىلإ - ٤4م ِرْمأْلا نم كلك سیل 3 : هلا لزنأف

 101٠١ « 4009 ١ ۷۳٤١[. : يف هفارطأ_ 5٠59 ثيدحلا]

 00 وسر ناك» : لوقيوللا دبع نب ملاس ُثعمس نايفس يبأ نب ر ةلظنح نعو ٠

 لآ نم كلل سل :  تّلّرنف : ماه نب يراخلاو ودع نب ليهكو مآ نب ا وغم ىلع وغاب

 .[4059 :ثيدحلا رظنا] ٠ 1« تونيك مم 7 - هلوق ىلإ - 4م

 طيلُس مَا ركذ باب- ۲

 نب ٌةبَلعَت لاقو باهش نبا نع سنوي نع ُثيَّللا انئّدح ريكُب نب اىيحي انئثّدح ١

 « ةنيدملا لهأ ءاسن نم ِءاسِ نيب اطورُم مَسَق هنع هلا يضر ٍباَّطخلا نب َرمع لإ :كلام يبأ

 ایک هلل هللا لوسر تنب اذه طعأ « نينمؤملا ٌريمأ اي : هدنع نم ضعب هل لاقف دّيج طْزم اهنم يقبف

 ءان نم طيس ماو « هب ٌقحأ طلسم :رمع لاقف يلع كنب موئلك مآ ٌنوديري - كدنع يتلا

 . هدأ موي َبَرقلا انل ُدْفْرَت تناك اهنإف : مع لاق . لكي هللا لوسر ياب نمم راصنألا

 .[۲۸۸۱ :ثيدحلا رظنا]

 هنع ُهللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح ٍلتق باب ۳

 نب زيزعلا دبع انثّدح ىّئثملا نب نيج انثّدح هللا دبع نب ٌدمحم ٍرفعج وبأ ينئّدح ۷۲

 ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع ٍراسَي نب َناميلس نع ٍلضفلا نب هللا ٍدبع نع ةملس يبأ نب هللا دبع

 يل لاق ّصمح انمِدق املف « رايخلا نب يدع نب هللا ِديَبع عم ثجرخ» : : لاق ٌيرْمَّضلا

 ٌيشحَو ناكو « معن : تلق ؟ةزمح لتق نع ُةلأسن ئشحَو يف كل له : ٌيدَع نب هللا ٌديبع

 ىتح انئجف :لاق . تيِوَح هنأك هرصق ّلظ يف َكاذ وه : انل ليقف « هنع انلأسف ٠ صمح كسی

 الإ ئشحو ئر ام هتمامعب رجتعم للا ٌديبعو لاق « مالسلا ٌدرف « انملسف « ريب هيلع انفقو

 ينأ الإ « هللاو ال : لاق مث هيلإ َرَظنف :لاق ؟ينفرعتأ ٌحوْسحَو اي : هللا ٌديَبَع لاقف هيلجرو هينيع

 ةكمب امالغ هل ثَدلوف « صيعلا يبأ ُتنب اتق مأ اهل لاقي ةأرما جوزت رابخلا نب ّيِدَعَنأ ملعأ

 . كيمَدق ىلإ ٌترظن ينأكلف يأ اهتلوانف مَ عم الغلا كلذ ثلمحف ٠ هل عضزتسأ ٌثنكف

 لاق ةرمخاتإ وحلا لاق ؟ةّرمح لتقب انربخت الأ : : لاق مث ههجَو نع وللا َديَبَع تفشكف : لاق

 َتنأف يّمعب ةزمح َتلتق نإ : معطُم نب ريب يالوَم يل لاقف « هديب رايخلا نب ّيدع نب ًةميَعُط



 يزاغملا باتك - ۰۰ ٤

E asٌتجرخ داو هنيبو هب « دحأ لايحب ّلبج نينيعو -  

 هيلإ جرخف : لاق ؟زِرابُم نم له : لاقف عابس جرخ لاتقلل اومطصا الف < لاتقلا ىلإ سانلا عم

 ؟ِكي هلوسرو هللا ٌداحتأ « روظُلا ٍةعْطَقُم رامنأ ٌّمأ َنباي « عابس اي : لاقف بلطملا ٍدبع نب ةزمح

 ينم اند املف « ةرخص تحت ةزمحل ُتْدمكو :لاق . بهاذلا سماك ناكف ٠ « هيلع دش َّمث :لاق

 املف .هب َدهعلا َكاذ ناكف : لاق « هيكرَو نيب نم ْثَّجَرخ ىتح هنت يف اهُعَضأف ىتبرحب هتيّمر

 « فئاطلا ىلإ ٌتجرخ مث .ُمالسإلا اهيف اَّمَق ىتح ةكمب ٌتمقأف « مهّعم ُتعَجَر ئمانلا حَجر

 ىتح مهعم ثجّرخف :لاق « لسُؤلا جيه ال هنإ : يل ليقف « ًالّسُر ةي هللا لوسر ىلإ اولّسرأف

 َتلتق تنأ :لاق . .معن :تلق « يشحَو َتنآ :لاق ينآر املف ٠ اک هللا لوسر ىلع تمدق

 :لاق ؟ينع َكّهجَو َبّيغَت َبْيَُت نأ عيطتست لهف : : لاق . كلب ام رمألا نم ناك دق : تلق ؟ةزمح

 ا ّنَجْرخأل تلق ُباَّذكلا ٌةمليَسُم ّجَرَكْف ذ ال هللا لوسر ضيق املف . . ٌتجرخف

 مئاق لجر اذإف : SC لاق . ة رمح هب ءىفاكأف هلُثقأ

 ىتح ِهْيَيْذَت نیب اهعضأف ‹ ىتبرحب ُهتيَمرف : :لاق « سأرلا رئاث قروأ لمج ُةنأك ٍرادج ٍةمِلَث يف

 . «هتماه ىلع فيسلاب هبّرضف راصنألا نم ٌلجر بثوو :لاق . هّيْفتَك نيب نم تجرخ

 : لوقي رمع نب هللا دبع عمس هنأ راسي نب ٌناميلس ينربخأف : لضفلا نب هللا دبع لاق : لاق

 .«دوسألا ٌدبعلا هلق « نينمؤملا ريمأاو : تيب رهظ ىلع ٌةيراج تلاقف»

 دُحأ موي حارجلا َنم لي ٌيبنلا باصأ ام باب 4
 - ع 5 و 00 - 3 282

 ةريره ابأ عمس مامه نع رمعَم نع قازرلا دبع انثدح رصن نب قاحسإ انثذح _ ۳

 ىلإ ريشُي - هّيبتب اولعف موق ىلع هللا بضع َدتشا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 . وللا ليبس يف كيلا وسر ُهلتقَي لجر ىلع وللا ٌبضغ ٌدتشا  هتيعاب

 نع جير نبا انثّدح ّيومألا ديعس نب يحي انئَّدح ِكلام نب دّلخَم ينئّدح _ ٤

 هلتق نم ىلع هللا ٌبضغ ٌدتشا» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع

 . يللا بن هجو اومد موق ىلع هللا ب ضغ ٌدتشا « هللا ليبس يف ةي ئبنلا

[6 ra ٤٠۷ثيدحلا] ٤ 

{Voوهو ٍدعس نب لهس حمس هنأ مزاح يبأ نع ُبوقعي اَنّنّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح  

 8ك هللا لوسر حرج لسغي ناک نم فرعأل ينإ هثلاو امأ : لاقف وب هللا لوسر حرج نع لأسُي

 هلسغت ةو هللا لوسر ُتنب ٌمالسلا اهيلع ٌةمطاف تناك :لاق .يووُدامبو ءاملا بكسي ناك ْنَمو



 ٤ - يزاغملا باتك ۱۰۰۱

 نم ةعطق تّدخأ ةرثك الإ ّمّدلا ٌديزَي ال ءاملا َّنأ ةمطاف ثأر املف « ٌنجملاب ًءاملا ُبكسَي ع

 ءةهجو حرجو « ذئّموي هتيعابَر تريكو .مدلا ٌكسمتساف اهْئَمَّصلأو اهتقرحأف ریصح

 ۲٤۳ , ۰۲۹۰۲۳ ۲۹۱۱ « ۳٠۳۷[. :ثيدحلا رظنا] . «هسأر ىلع ةضيبلا تّرسكو

 نع رانيد نب قرمع نغ رج نبأ انثذح م ضاع بأ اننذح هراع نيدوزمع يتاح 0
 نم ىلع هللا ٌبضغ ٌدتشأو « عيبن ُهلتق ْنَم ىلع هللا ٌبضغ ٌدتشا» :لاق سابع نبا نع ةمركع

 ]° ٠۷٤ :ثيدحلا رظنا] . ايب هللا لوسر هجو 'یّمد

 ٥ :نارمع لآ] لوسا هر اوباجتسا سل » باب ١07 [ و2 2 ےس ا #آ 0

VVاهنع للا يضر ةشئاع نع : : هيبأ نع ماشه نع ةيواعم وبأ انئّدح دمحم انئّدح -  

 تلاق مَع رج اوَقَنآَو مِم أوُمَسْحَأ دل ا ُمُهباَصَأ ام دعب یری لوسا و اوباجتسآ لآ #

 ا ك اا : مهنم كاوبأ ناك « يتخآ نباي ورا

 ر ا رکی یف ا لاف ارن يد

 دُحأ موي َنيملسملا َنم َّلتق نم باب- ؟*

 ريَمُع نب ُبَعصُمو « رضنلا نب ُسنأو « ُناَميلاو « بلطملا دبع نب ةزمح :مهنم

 : لاق ةداتَق نع يبأ ينثّدح :لاق ماشه نب ذاعُم انئّدح يلع نب وُرمع انئّدح - 4
 انثّدحو :ةداتق لاق .راصنألا ّنم ةمايقلا موي ٌرغأ ًاديهش رثكأ برعلا ءايحأ نم ًاّيح ملعن ام»

 .نوعبس ةماميلا مويو « نوعبس ةنوعَم رئب مويو « ٌنوعبس ٍدُحُأ موي مهنم لتق هنأ كلام نب ُنسنأ

 ةمليَسُم موي ركب يبأ ٍدهع ىلع ةماميلا ٌُمويو ةي هللا لوسر دهع ىلع ًةنوعم ذئب ناكو :لاق

 .«باذكلا

 نيلجرلا نیب مج ناك هولا نيمو ذأ ا لل ر دبع نب راج لكلا
 يف همّدق ٍدحأ ىلإ هل ري ريش اذإف ؟نآرقلل ًاذخأ دثكأ مهيأ : لوقي مث ٍدحاو بوث يف ٍدحأ اىلتق نم

 « مهيلع ٌلصُي ملو « مهئامدب مهيفدب َرمأو « ةمايقلا موي ِءالؤه ىلع ٌديهش انأ : لاقو دحللا

 .] 1۳٤۳ ‹ o «۱۳۸ 1۳٤۷ ۱۳٤7 › ۱۳٤ : ثيدحلا رظنا] . اولسي ملو
 ا 2 و 5 و 9 1

 يبأ لتقامل» : لاق ارباج تعمس : لاق ردكنملا نبا نع ةبعش نع ِديلولا وبأ لاقو- ۰



 يزاغملا باتك "5 ¥

 مل ي ئبنلاو 5 يننوهني يب يبنلا ٌباحصأ لعجف ) ههجو نع بوثلا ٌفشكأو يكبأ ٌتلعَج

 .«عفُر ىتح 2 اهتحنجأب ِهّلظُت ٌةكئالملا ٍتلازام هكبت ال : هك خيبنلا لاقو « هني

 .[ 585 21101 : ثيدحلا رظنا]

EL eTينا يايؤر ذ تيأر لاق  

 TT ٍدُحُأ موي نينمؤملا نم بيصُأ ام وه اذإف « هُردَص عطقناف افيس ٌتزَره .

 رقي اهيف ٌثيأرو . نينمؤملا عامتجاو حتفلا َنم هللا هب ءاج ام وه اذإف « ناك ام َنسحأ
 .[۳۹۸۷ 25077 :ثيدحلا رظنا] ٠ (ِدْحُأ موي نونمؤملا مه اذإف « ريخ

 هللا يضر ٍباّبَح نع قيقش نع شمعألا اننَدح ُديَهُز انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح - ۲
 ىضم نم اتمف « هللا ىلع انّرج بأ بجوف « هللا هجو يغتبن نحنو ةي يبنلا عم انرجاه» : لاق هنع

 الإ رتي ملف ٍلحأ موي لي :ريَمَع نب ُبَعصُم مهنم ناك « ًائيش هرجأ نم لكأي ملو - بهذ وأ -

 انل لاقف « هّسأر جرخ هالجر اهب يطع اذإو « هالجر ث ْتّجرخ ُهَسأر اهب انيطغ اذإ انك « ةر
 نم ِهيلجر ىلع اوُقلأ :لاق وأ .رخذإلا هيلجر ىلع اولعجاو < هّسأر اهب اوُطَع : ل عوبنلا
 .«اهُبدهَي وهف هترمث هل تَعَنيأ ْنَم اًتمو .رخذإلا

 .[: ۱۲۷1٦ ‹ ۳۸۹۷ ‹ 27917 ۳۹۱٤ ١17 :ثيدحلا رظنا]

 ايک ٰيبنلا نع ديمُح يبأ نع لهس نب سابع هلاق .هئحذو انُّيحُي لبج ٌدُحَأ باب- ۷

 انآ تحبس ةداتق نع دلا نب ف نع أ قتريشأ لاف لغ نب رص تح ۴
 STI OTN وا اف : لاق كي ىبنلا ّنأ» : هنع هللا يضر

[TEV رش لا لل لا ا ا ا TAET «YAY «< ويح « TT ¢ YTTTA 

  6٤نب سنأ نع بلّطملا ىلوم ورمع نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انئّدح

 َّنِإ َمهللا . هثحنو انّيحُي لبج اذه : لاقف دخ هل ملط لل للا لوسر ّنأ» هنع هلا يضر كلام

 :ثيدحلا رظنا] . «اهيّتَبال نيب ام تمرح ينإو : ةكم مرح ميهاربإ ۳۷۱ 250١ 941 27778

[ESAT اصلا إلا درا رم C4441 TE 21595552159137 o YAY 11 «T° 

  - ۸oنع ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب , ديزي نع يللا انّدح ٍدلاخ نب وُرمع ينثّدح

 تّيملا ىلع ُهّتالص ٍدُحَأ لهأ ىلع اىَّلصف اموي جرح ايب يبنلا َّنأ» :ةبقُع ٠ ىلإ فرصنا مث

 ُتيطعأ ينإو « َّنآْلا يضوَح ىلإ ُرظنأل ينإو  مكيلع ٌديهش انأو « مكل طرف ينإ :لاقف ربنملا



 ۰۴۳ يزاغملا باتك-15

 « يدعب اوكِرْشُت نأ مكيلع ٌفاخأ ام هللاو ينإو - ضرألا َحيتافم وأ - ضرألا نئازخ َحيتافَم

 .[4047 27097 1844 :ثيدحلا رظنا] . «اهيف اوسفانت نأ مكيلع فاخأ ينكلو

 ‹ ناوكّذو ٍلعرو ‹ عيجّرلا ةوزغ باب - ۸
 ٌنبا لاق .هباحصأو ٍبيِبُحو تباث نب مصاعو ةراقلاو لضَع ثيدحو ةنوعَم ربو

 ٍدحأ دعب اهنأ ّرمع نب ٌمصاع انّتَّدَح :قاحسإ
 نع ّيِرهّزلا نع ٍرِمْعَم نع فسوي نب ٌماشه انربخأ ئسوم زب ٌميهاربإ ينثّدح 5
 ٠ نبع ةيرس كل يتلا تعج : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع َيفَقَنلا َنايِفُس 00

 ناك اذإ 'ىتح « اوقّلطناف باطخلا نب ٌرمع نب مصاع ٌدج وهو - تباث نب مصاع مهيلع را

 مار ةثم نم بيرقب مهوعبتف « َنايحل ونب مهل لاقي ليڏذُه ا

 :اولاقف « ةنيدملا نم ُهودََّّرَت رمت ئَوَن هيف اودّجوف « هولزن ًالزنم اوتأ ىتح « مهراثآ اوًصتقاف

 ىلإ اوؤجل هباحصأو صاع ىهتنا املف « مهوقحل ىتح مهّراثآ اوعبتف « برشي رمت اذه

 مكنم َلُمقن ال نأ انيلإ مُتلرن نإ ٌقاثيملاو ٌدهعلا ٌمكل : اولاقف مهب اوطاحأف ٌموقلا ءاجو « فذ

 اولتق ىتح مهولتاقف . تيب نع زكا عقلا رفا EEE ةصاعلاقف .ًالجر

 املف « قاثيملاو َدهعلا حهوطعأف « رخآٌل جرو ٌديزو ٌبيَبُح يقبو « لبّللاب رهن ةعبس يف ًامصاع

 « اهب مهوطبرف مهّيسق ٌراتوأ اولح مهنم اونكمتسا املف ٠ مهيلإ اولّرن قاثيملاو ّدهعلا مهوطعأ
 ىلع ُةوجلاعو ُةورّرجف « مهّبَحصَي نأ ىبأف « ردّعلا لوأ اذه :امهعم يذلا ثلاثلا لجرلا لاقف

 ًابيبخ ئرتشاف « ةكمب امهوعاب ىتح ديزو بیبْخب اوقلطناو « هولتقف « لعف ملف مهبحصَي نأ
 « ًاريسأ مهّدنع ٌثكمف « رد موي ثراحلا لق وه ٌبيبخ ناكو «لفوّن نب رماع نب ثراحلا ونب
 :تلاق « هتراعأف < اهب ًّدحتسيل ثراحلا ِتانب ضعب نم ئىسوم ٌراعتسا هلتق اوعّمجأ اذإ ىتح

 فرع ًةعزَف تعزف هتيأر املف « هِذْحَف ىلع ٌهعضَوف ُهاتأ 'ىتح هيلإ م -ردف « يل ئبص نع ٌتلقغف

 تناكو . هللا ءاش نإ كاذ لعفأل تنك ام ؟هلُثقأ نأ َنيشختأ : ا ل هدي وا يمال

 ٍذئموي ةكمب امو ٍبَنِع فطق نم لكأي ةتيأر دقل ٠ بيبخ نم اريح طق اريسأ تيأر ام : :لوقت

 ‹ هولتقيل مرحلا نم هب اوجرخف ؛هللا هقَرَر ٌقزر الإ ناك امو « ديدحلا يف قثومل هنإو « ةرمث

 توملا نب عرج ينام دا اورتذا لول“ لاقف مهيلإ فرصنا مث .نيّتعكَر يّلصأ ينوعد : لاقف

 : لاق مث . E لاق مث . وه لتقلا دنع نيتعكرلا نس نم َلوأ ناكف « تدزل

 يعرص هلاك قش و املس لَم يح يلابأنإام

 IE BEE أَي نإو هلإلا ٍتاذ يف ٌكلذو



 يزاغملا باتك- ١٠٠ ٤

 ٍهدَّسَجا نم ءيشب اوتؤُيل مصاع ىلإ شيرق ْتَن تتيتعبو .هلتقف ثراحلا نب ةبقع هيلإ ماق مث

 لا نمل هيلع لا تم« ردو مهام نم امي لق صا اکو هنوفرعي

 يم

 .[۳۹۸۹ ۰۳۰٤٥ :ثيدحلا رظنا] . ؟ءيش ىلع هنم اورِدقَي ملف « 2 سر نم هتمحف

 ّلتق يذلا» :لوقي ًارباج عمس ورمع نع ٌنايفس انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثدح - ۷ ش

 .«ةعّوْرس وبأ وه ًابيبخ

 ^ Aلاق هنع هللا يضر سنأ نع زيزعلا دبع انئَّدح ِثراولا ُدبع انئّدح رمْعَم وبأ انئّدح :
 ٌلعر ميلّس ينب نم ٍناَيح مهل ضَرَعَف « ءاّوقلا : مهل لاقي ةج ةجاحل ًالجر َنيعبس كي ئبنلا ثعب»

 نوزاتجم نحن امنإ « اندرأ مكايإ ام هللاو :موقلا لاقف « ةنوعَم رثب :هل لاقي رئب دنع ناوكذو

 يب يبنلل ةجاح يف ٠ ُءدَب كلدو « ةادغلا ةالص يف ًارهش مهيلع كي يبنلا اعدف « مهولتقف
 عوكرلا َدعبأ : تونقلا نع اسنأ ٌلجر لأسو : زيزعلا دبع لاق .«ُتنَعَن انك امو « تونقلا ٠ وأ

 ةءارقلا نم غارف دنع لب .ال :لاق ؟ةءارقلا نم غارف دنع .

 TV CTE YAYE] خل #9 لدا ل1١١ :ثيدحلا رظنا]

 ًارهش هل هللا لوسر َتننق» : : لاق سنأ نع ةداتق انثّدح ٌماشه انئّدح ٌملسم انئّدح - ۹

 . «برعلا نم ِءايحأ ىلع وعدي عوكرلا دعب

 .[ة: AA CPI TE YAY لل ا" ‹ °1۰« °1۰ :ثيدحلا رظناز

 نع ةداتق نع ٌديعس انّنَّدح عيَرز نب ٌديزي انَثَّدح دامح نب , ىلعألا دبع ينثّدح _ ٠

 كي هللا لوسر اودمتسا َنايحل ينبو َةَيَصَعو ناوكذو العر َّنأ» : : هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 نوبطحي اوناك « مهنامز يف َءارقلا ٌمهيمسن : انك راصنألا نم َنيعبسب مهّدمأف « ودع ىلع

 تنقف هلك يبنلا غلبف ٠ مهب اوردَغَو مهول ةنوعم رشبباوناك یتح : ليللات قولي اا

 .نايحل ينبو َةّيصْعو َناوكذو ٍلعر ىلع : برعلا ءايحأ نم ٍءايحأ ىلع حبصلا يف ذ وعدي ًارهش

 انع يضرف انب انيقل انأ انموق انع اغلب : عفر كلذ نإ ّمث « ًانآرق مهيف انأرقف ٌسنأ لاق

 حبصلا ةالص يف ًارهش كنق الك هللا يبن َّنأ» :ُةئّدح كلام نب سنأ نع ةداتق نعو . «اناضرأو

 ةفيلخ از .«نايحل ينبو َةّيصُعو ناوكذو لعر ىلع :برعلا ءايحأ نم ءايحأ ىلع وعدي

 نقيب ولع راض الان َنيعبسلا كئلوأ َّنأ ٌنسنأ انثَدح ةداتق نع ٌديعس انئّدح عير نبا انَنّدحا

 :«هوحتت اباتك ًانارق ةو

 LEA EAN CTI COTTE لل د )°111 )۹۳°1 لد ‹ °1 1° :ثيدحلا رظنا]



 ٤ يزاغملا باتك- 0

 ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع ٌماّمه انئّدح ليعامسإ نب ئسوم انئّدح ّدح ۱

 سيئر ناكو « ًابكار َنيعبس يف - ميلس ٌمأل أ ةلاخ تعب اي جيبنلا َّنأ ن ٌسنأ ينثّدح :لاق

 لهآ يلو ٍلهسلا له كل نوكي :لاقف ٍلاصخ ثالث نيب رت نوو

 ٍنالف مآ ٍتيب يف ڙماع َنِعّطف . فاو قلب نافطَع ماب وردا وأ « كيفي نوكأ وأ « رّدَملا

 ٍرهظ ىلع َتامف « يسّرمِب ينوتٿ .نالف ينب لآ نم ةأرما ٍتيب يف « ركبلا ةّدغك ةَ :لاقف

 يرق انوك :لاق نالف ينب نم لجرو - جرعأ لجر وهو - ا ارح قلطناف دسر

 :مامه لاق ٠ هلمطف وفللخ نم اتأف لجر ىلإ 208 ۲ مدح لعجف ؟ هلا وسر

 مهلك اولتفف لجرلا جلف ٠ ةا وو كثف + كا هلل : لاق « حمؤلاب ُهَدَفنَأ ىتح هيسحأ

 ٠ انّير انيق دق انإ» :خوسنملا نم ناك مث انيلع هللا لَرنأف « لبج سأر يف ناك جرعألا ريغ

 نايحل ينبو َناوكذو ٍلعر ىلع « ًاحابص َنيثالث مهيلع لكي ٌئيبنلا اعدف «اناضرأو اًنع يضرف

 . ةي هل وسرو هللا اوصع نيذلا ةّيصعو

[64 ۸4 E E TAVE TAV NT TT i e 

N ا اا eT 

 لاق مث هسأرو ههجو ىلع هحّضنف ءاذكه مَّدلاب لاق «ةنوعَم OE ٠ ثيدحلا رظنا] :

.] 1٠9١65٠ ° COA CAACTIY* :لدلك YAYE o YA* Joe cleo 2 ا ل ا 

 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انئَّدح َليعامسإ نب ٌديَبَع انثّدح 4١4

 . مقأ :هل لاقف « ئذألا هيلع دشا َنيح جورخلا يف ركب وبأ الب يبنلا َنذأتسا» :تلاق اهنع

 . كلذ وجرأل ينإ :لوقي ةا للا لوسر ناكف ؟كل َنْذوُي نأ عمطتأ « هللا لوسر اي :لاقف

 . كّدنع نم جرخأ : لاقف هادانف ًارهظ موي َتاذ كو هللا وسر هاتأف . ركب وبأ ٌهَرَظتناف :تلاق
 :لاقف ؟جورخلا يف يل َنذأ دق هنأ َترعشأ :لاقف .ياتنبا امه امنإ :ركب وبأ لاقف

 .ٌتنك دق ناتقان يدنع هللا لوسر اي :لاق . ةبحصلا : دايم ئبنلا لاقف . ةبحصلا « هللا لوسر اي

 ايتأ ىتح اقلطناف « ابكرف  ءاعذَجلا يهو - امهادحإ ل يبنلا ىطعأف « جورخلل امهتدّدعأ

 وخأ ةربْخَس نب ليفطلا نب هللا دبعل ًامالغ ةريهَف نب ٌرماع ناكف « هيف ايراوتف روب وهو َراغلا

 ‹ امهيلإ جلّديف ٌحبصُيو « مهيلع ودغيَو اهب ٌحوري ناكف ةحنم ركب يبأل تناكو « اهّمأل ةشئاع

 لتقف . ةنيدملا امِدق ىتح هنابقعُي امهعم جرخ جرح املف . ءاعّرلا ّنم دحأ هب نطفي الف حّرسَي مث



 يزاغملا باتك - 0 ٤

 : لاق يبأ ينربخأف : ةورع نب ٌماشه لاق : لاق ةماسأ يبأ نعو . ةنوعَم رثب موي ةريَهَف نب ٌرماع

 َراشأف ؟اذه ْنَم : ليلا نب ٌرماع هل لاق ّيرمّضلا ٌةّيمأ نب ومع َرسأو ةنوعّم رئبب نيذلا لعق امل

 ىلإ عفر لتق ام دعب ُهتيأر دقل : لاقف . ةريهف نب ماع اذه : ةيمأ نب وُرمع هل لاقف « ليتق ىلإ

 ‹« مهذبخ ةا يبنلا ىتأف . عضو مث « ضرألا نيبو هنيب ءامسلا ىلإ ٌرظنأل ينإ ىتح ءامسلا

 امب انّتاوخإ انع ُربخأ انبر :اولاقف مهر اولأس دق مهنإو ءاوبيصأ دق مكباحصأ نإ :لاقف مهاعتف

 تلصلا نب ًءامسأ نب ةورع ٍذئموي مهيف بيصأو « مهنع مهربخأف .انع تيضرو كنع انيضر
 . «ًارذنم هب َيّمُسَو رمع نب رذنُمو < هب ةورع يّمسف

 |1510 لام ۲۲۹۳ ل7138 ٤۷7 : ثيدحلا رظنا]

 سنأ نع زلجِم يبأ نع ٌئيميتلا ٌناميلس انربخأ هللا دبع انربخأ دمحم انئّدح 1

 ٌةيصُع :لوقيو َناوكذو ٍلعر ىلع وعدي ًارهش عوكؤرلا دعب ب ئبنلا تنق» :لاق هنع هللا يضر
 TE YANE ANY ملل الددا# )°1 ۲ °1 :ثيدحلا رظنا] . (هلوسرو هللا ثّصع

[EA c41 °4° CEA EAA 

 نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام انئّدح ريكب نب ىبحي انثّدح _ ٥
 َنيح ًاحابص َنيثالث َةنوعَم رئبب هباحصأ اولتق نيذلا ىلع ةي ئيبنلا اعّد» : لاق ِكلام نب سنأ
 يف هّبنل ىلاعت هللا لزنأف : سنأ لاق . لي هلوسرو هللا ٍتَّصَع ةيصَعو َنايحلو لعر ىلع وعدي

 ر انقل دف 6 اكمرق اول دهب خت ىت مانارف انارق وقم رئي باحصأ اولتق نيذلا

 ۳۰۹٤۲۸۱٤ 17401 ۱۳۰۰ ۱۰۰۳ ۱۰۰۲ ۱۰۰۱ :ثيدحلا رظنا] . (هنع انيضرو انع يضرف

[EAC EAT cA cE 4° CAA EAA CTY 

 ُتلأس : لاق لوحألا مصاع انثّدح ِدحاولا دبع انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _ ٠۰۹٩
 وأ عوكرلا لبق ناك ٌتلقف . معن :لاقف ةالصلا يف ٍتونقلا نع هنع هلل يضر كلام نب َسنأ

 َتنق امنإ « بذك :لاق « هّدعب تلق َكنأ كنع ينربخأ ًانالف نإف تلق . هلبق :لاق ؟هدعب

 ىلإ الجر نوعبس مهو - ءاّرقلا مهل لاقي اسان ٌثعب ناك هنأ ًارهش عوكرلا َدعب ةي هللا لوسر

 َنيبو مهنيب ناك نيذلا ٍءالؤه رهظف « مهّلبق ٌدهع لك هللا لوسر َنيبو مهنيبو نيكرشملا ّنم سان
 . «مهيلع وعدي ًارهش عوكذلا دعب لكي هللا لوسر تنقف ‹ دهع يللا لوسر

 CEA ا امل لالا CFE TAI 1 كد للا »)۹۳°1 ۹۲°1۹ ۰۱°1 :ثيدحلا رظنا]
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 ل ْك يزاغملا باتك ٤

 بازحألا يهو قدنخلا ةوزغ باب- ۹

SS 

TT a 

 :LYE : ثيدحلا رظنا] . «هزاجأف ةنس ةرشع َسمخ نبا وهو قدنخلا موي هضرعو « ُهْزِجُي

 و
 هنع هللا يضر ٍدعس نب ٍلهس نع مزاح يب أ نع زيزعلا دبع انَثَّدح ةبيتق ينثّدح - ۸

 لاقف ٠ انداتكأ ىلع بارتلا لقت نحنو نورِفحَي مهو قدنخلا يف كولا لوسر مم انكا : لاق

 . «راصنألاو َنيرجاهملل رْفغاف « ةرخآلا شيع الإ شيع ال هللا : : هك هللا لوسر

 .[۳۷۹۷ :ثيدحلا رظنا]

 ديمح نع ٌقاحسإ وبأ انثًدح ورمع نب ٌةيواعم انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انئَّدح - ۹

 َنورجاهملا اذإف « قدنخلا ىلإ ب هللا لوسر َجَرَح» :لوقي هنع هلا يضر ًاسنأ تعمس
 مهب ام ىأر املف « مهل كلذ َنولمعَي ٌديبع مهل ْنكي ملف « ةدراب ةادَغ يف نورفحي ٌراصنألاو
 اولاقف .ةرجاهملاو ٍراصنألل ْرْفَغاف ٠ ةرخآلا شيع شيعلا نإ مهلا :لاق عوجلاو ِبَّصَنلا نم

 : هل نيبيجم

 اننا اهي اتا لا ف. اا نسينا ت

 ٹیدحلا رظنا] : ۲۸۳٤ ‹ ۲۸۳١ ‹ ۲۹۹۱ ۰ ۳۷۹۵ ۰ ۳۷۹۹[.

 ٠ - لاق هنع هلا يضر سن نع زيزعلا ٍدبع نع ِثراولا ٌدبع انتّدح ٍرِمعَم وبأ انثّدح :
 يارس نط تاركا ا و ااا
 :نولوقي مهو

  RSSادبأآانيقبام مالسإلا ىلع ادمحم

 eS يجب وهو ايب ئبنلا لوقي لاق

 يدي نيب عضوت ةخَِس ٍةلاهإب مهل عتصيف ا 0 :لاق .ةرجاهملاو

 نشب حير اهلو قلحلا يف عشك يهو عاج موقلاو عوقلا
 .[50494 ۰ ۳۷۹۹ 2 ۳۷۹۵ ۰ ۲۹7۹۱ 2 ۲۸۳۰ 2 ۲۸۳۴٤ : ثيدحلا رظنا]

 عن دب



 يزاغملا باتك- 4 ١م

 :اولاقف لك يبنلا اوؤاجف « ةديدش ةَدَْك ثّضرعف ٌرفحن قدنحلا موي الإ :لاقف هنع هللا يضر

 مايأ ة ةثالث انثيلو « رّجحب بوصعم ةنطبو ماق مث . HAE لاقف قدنخلا يف تّضرع ٌةَيْذُك هذه

 :تلقف . مّيهأوأ ليها ًابيثك داعف « ةيدكلا يف برضف لّوْعِملا لي ئيبنلا ّدخأف ٠ ًاقاوذ ٌقوذن ال

 كلذ ىف ناك ام ًائيش لب ىبنلاب ثيأر :ىتأرمال ٌتلقف .تيبلا ىلإ ىل نذئا هللا لوسر اي

 ىتح « َريعشلا تّتحطو « قانعلا ثحبذف . قانعَو ريعش يدنع : تلاقف ؟ءيش كدنعف « ربص

 نأ تّداك دق َيفاثألا نيب ةمربلاو « رسكنا دق ْنيِجعلاو ةا ئبنلا ثئج مث د مرق سلتا لحج

 e e ا کک يعط : ٌتلقف <

 لك نل E . كحيو e ا اا ماقف .اوم 1

 اولخدا :لاقف .معن :ٌُتلق ؟كلأس له :تلاق .مهعم نّمو راصنألاو 50

 « هنم ذخأ اذإ َروُنتلاو ةمربلا ُرّمْخُيو « محللا هيلع لعجَيو ٌربخلا ٌرسكَي لعجف .اوطغاضت الو

 : لاق « ٌةيقب يقبو « اوعبش 'ىتح فرغيو زبخلا ريكي لري ملف « عزتي مث هباحصأ ىلإ ُبّرقيو
 01/١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةعاجَم مهتباصأ َسانلا ناف « يِڍهأو اذه يلك

 انربخأ َنايفس يبأ نب ةلظنح انربخأ مصاع وبأ انئَّدح ىلع نب ورمع ينئّدح - 7
 ُثيأر قدنخلا َرْفُح امل» : لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب َرباج ٌتعمس :لاق َءانيم نب ٌديعس عا م و 3 0

 تيأر ىنإف ؟ءىش كدنع له :ٌتلقف ىتأرما ىلإ ٌتيفكناف « ًاديدش ًاصَمَح ةي عيبنلاب
 نجاد ةميهُب انلو « ريعش نم عاص هيف ًابارج ىلإ ثّجرخأف .ًاديدش ًاصمخ هب هللا لوسرب

 ىلإ تيلو مث .اهتّمرُب يف اهّتعطقو « يغارف ىلإ ثغرفف « َريعشلا ٍتّحطو « اهتخبذف

 :تلقف ةترَراسف ةتئجف .هعم نمبو ةي هللا لوسرب ىنحضفت ال :تلاقف .ِلك هللا لوسر

 « كعم رفنو تنأ لاعتف « انّدنع ناك ريعش نم ًاعاص اًنحطو انل ةمْيهُب انحبذ هللا لوسر اي

 لاقف .مكب اله َيحف ارو نهدف ارا اإ يلا لف : ب عوبنلا حاصف

 ءاجو تئجف . ءيا ی عكيجع ريع الز + مكسرب لر ال : لک هللا لوسر

 يذلا ُتلعف دق :تلقف .كبو كب :تلاقف يتأرما ٌُتئج ىتح « َسانلا مدي ةا هلل هللا لوسر

 عدا :لاق مث . كرابو قصبف انِتمرُب ىلإ دمع مث « كرابو هيف قصبف « ًانيجع هل تجرخأف . تلق

 0 aS GL كمر نيايختناو# . يعم زبختلف ةزب

 E د اور ا رم لوو اولا وا

 5١١١[. « ۳۰۷۰ : ثيدحلا رظنا]
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 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌةدبَع انثّدح ةبيش يبأ نب ُنامثع ينئّدح - 4۰۴۳
 7 یم ررر ويس 8 ر

 « ٌرجاكحلا بولا تمل رصبألا ٍتْءاَر ذِإَو نم قس نهو مكون مو عاج ذِإ » : اهنع
 . «قدنخلا موي كاذ ناك : تلاق

 هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ةبعش انثَدح ميهاربإ نب , ٌملسم انئّدح رح - 4
 :لوقي- هنطب بغا وأ - بطب رمغأ ىتح قدنخلا موي باتا لقي ةي ئيبنلا ناك» : لاق

 اْنْْلَصالوانقتصت الو انيدتهاام هللا الول هللاو

 او نإ مات ألا و اع ف لتا ف

 ا ا و و وحس نإ

 ۳٠٣١٤[. « ۲۸۳۷ ۰ ۲۸۳۲ :ثيدحلا رظنا] . انيأ « اني : هتوص اهب عفريو

 نع ٍدهاجم نع ٌمكحلا ينئّدح : لاق ةه دحج نو چی اك دج ام انا 10٥

 .«روبّدلاب داع ثّكِلهُأو « ابّصلاب ٌترصُتا : لاق ال ئبنلا نع امهنع هللا يضر ساّبع نبا

 ۳۳٤۳[. 2 7١١1ه : ثيدحلا رظنا]

 َفسوي نب ُميهاربإ ينثّدح :لاق ةملسُم نب يرش اتد ٌناَمَتَعَ وب دمحلا تلد 2-5

 بازحألا موي ناك امل» :لاق ُتَّدحُي ءاربلا ثعمس :لاق ٌقاحسإ ا ىنئّدح :لاق

ENطي هداج ارت يع  

 اوت الا دب اورق ارز تادنك دري ةتعمسف - ا

GEايوب نإ مادقألا تلو ا 1  

 ا يملا ف اودازآ نإ و يعتق اا

 41١4[: 7054 ۰ ۲۸۳۷ ۰ ۲۸۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «اهرخآب هتوص دمی َّمث : لاق

 نب هللا دبع نبا وه -نمحرلا دبع نع دمصلا دبع انّنَّدح هللا دبع نب ةدبع ىنثّدح- ۷

 . «قدنخلا موي ةتدهش موي لوأ» : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع َنبا َّنأ هيبأ نع- رانيد

 نبا نع ملاس نع ٌيرهّزلا نع ِرمعَم نع ماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ ينئّدح - ٨
 ةصفح ىلع ثلخد» : لاق رمع نبا نع دلاخ نب ةمركع نع سوواط ُنبا ينربخأو : لاق .رمع

 : تلاق . ءيش رمألا نم ْلَعِجُي ملف « نيرَت ام سانلا رمأ نم ناك دق : تلق « ٌفطنت اهتاوُسّنو



 . بهذ ىتح ُهْعَدَت ملف . ةقرف مهنع ٌَكسابيحا يف دوکي نأ شخ :خأو « كنورظتني مهنإف حلا
 مد مم اه : لاق ةيواعم َبْطَخ ُسانلا ق فت املف

 يح للف هللا دبع لاق ؟هتبجأ ٌااهف : ةملسُم نب ثيبح لاق هيأ نمو هب حا نلف

 ا و ای ا نس كلي رسال هب ا :لوقأ نأ ٌتممهو
 .نانجلا يف هللا دعأ ام تركذف « كلذ ُريغ ينع لمحُيو مدلا كفستو عمّجلا َنيب قّرفت ةملك

 .«اهتاسوّنو» : قازرلا ٍدبع نع دومحم لاق .«تمصعو َتظفح ٌبيبح لاق

 لاق» : لاق ٍدَّرص نب ناميلس نع ٌقاحسإ يبأ نع ٌنايِفُّس انئَّدح مين وبأ انثّدح - ۹
 41٠١[. :يف هفرط- 41١5 ثيدحلا] .«اننوزغَي الو مهوزغت : بازحألا موي لي ئبنلا

GIL ا كام هك E 4٠ 

 هنع ٌُبازحألا يلجأ يح لوقي ةي ىبنلا ٌتعمس» :لوقي رص نب ناميلس تعمس :لوقي :

 :ثيدحلا رظنا] .«مهيلإ ُديسن نحن اننوزغي الو مهوزغت نآلا 41١5[.

 ُهللا يضر ّيلع نع ةديبَع نع ٍدمحم نع ماشه انثّدح حور انثَّدح ٌقاحسإ انثدح - ١

 نع انولّعش امك ًاران مهروبقو مهتويب مهيلع هللا َالَم : قدنخلا موي لاق هنأ ةا ئبنلا نع» : هنع

 .[۲۹۳۱ :ثيدحلا رظنا] . «سمشلا تباغ ىتح 'ئطسٌولا ةالصلا

 نب رباج نع ةملس يبأ نع ىبحي نع ٌماشه انئّدح ميهاربإ نب ٌميكملا انئَّدح - ؛
 ل يا : هللا دبع

 تبْرغت نأ ُسسمشلا ٍتّداك ىتح يلصأ نأ تدك ام « هللا لوسر اي ؛لافو نشير رافك كسي

 هدير فعلا ناك اهل انَأَّضوتف « َناحطُب لكي عوبنلا عم انلّزنف . اهتيلص اموللاو : : يب يبنلا لاق

 ٦٤۱ ٩٤١[. « 0۹۸ 595 :ثيدحلا رظنا] . ةٌترغملا اهدعب ىلض و « ٌسسمشلا ٍتبرغ ام

 ”لوقي ارباح تعما لاق ٍردكنملا نبا نع ٌنايفس انربخأ ٍريثك نب دمحم انثّدح - 1۳
NERانيتأي نم : لاق مث .انأ : ديزل لاقف ؟موقلا ربخب انيتأي ْنَم :  

 َّنِإ :لاق مث .انأ :ٌريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب انيتأي نم :لاق مث .انأ : ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب
 .[؟/15 7991 , ۲۸۳٦۹ ۰ ۲۸٤۷ :ثيدحلا رظنا] . «ريبزلا يراوح َّنإو « يراوح ئین لكل

 ةريره يبأ نع هيبأ نع ٍديعس يبأ نب ٍديعس نع ُثيللا انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انئّدح - 5
 « ةدبعدصتو « ةدنج رعأ هدو هللا الإ لإ ال :لوقي ناك كلو هللا لوسر نأ هع نا يضر

 .«هدعب َءيش الف « هدحو َبازحألا َبلغو



 ٤ يزاغملا باتك- ۱

 ُتعمس :لاق ٍدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةدبعو ُيِراّرَفلا انربخأ دمحم ينئّدح غ6

 72 :لاقف بازحألا ىلع ةا هللا لوسر اعد» :لوقي امهنع هللا يضر ئفوأ ىبأ نب هللا دبع

 .«مهلزلزو مهُمزها مهللا . بازحألا مزها « باسحلا عيرس باتكلا لزنُم

 To] > 410 لا : ثيدحلا رظنا]

 نع عفانو ملاس نع ةبقع نب ئسوم انربخأ هلا دبع انربخأ يلئاقم نب دمحم انئّدح 4
 ريكيف أدبي ةرمعلا وأ جحلا وأ وزغلا نم لفق اذإ ناك ال هلل لوسر نأ : هنع هللا يضر هللا دبع

 ىلع وهو « دمحلا هلو « كلملا هل « هل.َكيرش ال ُةّدحو هللا الإ هلِإ ال :لوقي مث ٍرارم ثالث
 « هّدعو هللا قَدَص .نودماح انّبرل « نودجاس « نودباع « نوبئات « نوبيآ .ريدق ِءيش لك

 .[5084 21496 , ۱۷۹۷ :ثيدحلا رظنا] . (هدحو بازحألا مزهو « ٌةدبع َرصنو

 بازحألا َنم لَك يبنلا عجرم باي

 مهاّيِإ هتّرصاحمو « ةظيَرُق ينب ىلإ هجرخمو
 يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٍريمُت نبا انثّدح ةبيش يبأ نب هللا دبع ينئّدح _ ۷

 هيلع ٌليربج ُهاتأ « لستغأو حالسلا عّضّوو قدنخلا نم يب ئيبنلا عجر امل» : تلاق اهنع هلا
 : لاق ؟نيأ ىلإف : لاق « مهيلإ جُرخاف « هانعضَو ام هللاو « حالسلا تعضو دق :لاقف مالسلا .

 .[۳۹۰۱ ۰۲۸۱۳ « 457 : ثيدحلا رظنا] . (مهيلإ هي ئبنلا جرخف ٠ ةظيرق ىلإ راشو انه اه

 هنع هللا يضر سن نع لاله نب ٍديمح نع مزاح نب ٌديرج انثّدح ىسوم انئّدح 1

 كي هللا وسر راس نيح ٌليربج بكوم « مْنَع ينب قاق يف ًاعطاس رابعا ىلإ ئظنأ ينأك» : لاق

 . «ةظيرق ينب ىلإ

 َرمع نبا نع عفان نع ءامسأ نب ةيريوج انّثَّدح َءامسأ نب دمحم نب هللا بع انئّدح - 44
 « ةظيرق ينب يف الإ رصعلا ٌدحأ َنيلصي ال : بازحألا موي ةا ئبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر
 لب : : مهّضعب لاقو « مهينأن ىتح يّلصن ال : مهضعب لاقف قيرطلا يف ٌرصعلا ٌمهضعب ب كردأف

 .[955 : ثيدحلا رظن ] . «مهنم ًادحاو تعي ملف ةا ةيبنلل كلذ ركذف . كلذانم ْدرُي مل < « يلصن

 : لاق متعم انَثَّدح ةفيلخ ينثّدحو . ج < .رمتعم انثّدح دوسألا يبأ نبا ينثّدح ل

 حتتفا ىتح « ٍتالخنلا ةي ئبنلل لعجي لجرلا ناك» : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يبأ ٌتعمس

 ناكو « هّضعب وأ ٌةوطعأ اوناك يذلا هلأسأف لي يبنلا يتآ نأ ينورمأ يلهأ َّنإو . ريضُتلاو ةظيرَ
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 يذلاو الك : لوقت يقنُع يف بوثلا ٍتلعجف َنميأ ٌمأ تءاجف « َنميأ َّمأ ٌءاطعأ دق الب خيبنلا

 :لوقتو « اذك كل :لوقي كي ئئبنلاو - تلاق امك وأ - اهيناطعأ دقو مكيطعُي ال « وه ًالإهَلِإ ال

 . «لاق امك وأ . هلاثمأ ةرشع لاق هنأ ٌتبسح اهاطعأ 'ىتح « ىهللاو الك

 .[1 ١:7٠ ۳۱۲۸ ۰ ۲۹۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 اا انآ تحسي لاق دنس وع ف اا غ انا ني ج دعما
 نب ٍدعس مكح ىلع ةظيرق لهأ لزن» :لوقي هنغ هللا ضر ئردخلا ريعس اب تحمس: لاق

 اوموق : راصنألل لاق دجسملا نم اند املف « رامح ىلع 'ىتأف دعس ىلإ ةي ئبنلا لسرأف « ذاعُم

 يبستو « مهتلتاقُم َلثَقَت : لاقف كمكح ىلع اولزن ِءالؤُه :لاقف - مكريخ وأ - مكدّيس ىلإ
 ٠47 YANE] :ثيدحلا رظنا] .«كلملا مكحب : لاق امبرو « هللا مكحب تيضق :لاق . مهيرارذ

 ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انثّدح ريم نب هللا دبع انئّدح ىبحي نب ءايركز انئَّدح - 1۲

 نب ُناّبِح هل لاقي ٍشيرُق نم ٌلجر هامر « قدنخلا موي ٌدعس َبيِصَأ» :تلاق اهنع هللا يضر

 عجر املف . بيرق نم ُهَدوعَيل دجسملا يف ةميَح اي ئبنلا برضف « لَحكألا يف ٌهامَر « ةقرعلا

 ُهَسأر ضفتي وهو ٌمالسلا هيلع ُليربج ُهاتأف « لستغاو حالسلا عضو قدنخلا نم ةي هللا لوسر
 ؟نيأف : هلك خبنلا لاق « مهيلإ ٌجُرخا « ةتعضو ام هللا ٠ حالسلا َتعضَو دق :لاقف رابغلا نم

 : لاق . ٍدعس ىلإ مكحللا ةرف « هيكح ىلع اولّرتف والا وللا لوسر مهاتأف . ةظيرت قب ىلإ راشاف

 لاق . مهلاومأ مَّسَقَت نأو « ُةّيرّذلاو ٌءاسنلا ىبسُت نأو « ةلتاقملا َلَتَقُت نأ مهيف مكحأ ينإف

 ا ا : لاق ادعس نأ ةشئاع نع يبأ ينربخأف : ماشه

 تبرحلا ٌتعضَو دق ٌكنأ ٌنظأ ينإف َمهللا . هوجرخأو َكَلوسر اوبّذك موق نم كيف مهدهاجأ

 تنك نإو « كيف مهّدهاجأ ىتح هل ينقبأف ءيش ِشيرق برح نم يب ناك ناف « مهتيبو انني

 ٍدجسملا يفو - مِهْعْدَي ملف .ِهِنَبَل نم ْتَرَجفناف .اهيف يتتوَم لعجاو اهزجفاف برحلا َتعْضَو

 نم انيتأي يذلا اذه ام « ةميخلا لهأ اي :اولاقف « مهيلإ ليي ُمّدلا الإ - رافغ ينب نم ٌةميخ
 . «هنع هللا يضر اهنم ٌتامف « ًامد حرج وذغي ٌدعس اذإف ؟مكلتق

 ثيدحلا رظنا] : ٤٦۳ , ۲۸۱۳ ۰ ۳۹۰۱ ٤۱۱۷[.
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 َءارَبلا عيس هنأ ّيِدع ينربخأ :لاق ٌةبعش انربخأ ٍلاهنِم نب َجاّجحلا انثدح _ ۳

 .«كَعم ليربجو  مهجاه وأ -مهجها : ناّسحل كي ٌئيبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر

 ۳۲١۳[. :ثيدحلا رظنا]
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 اك ليج نإ a ١ ناو YT لاق

 ٤١١۳[. « ۳۲۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 نافطغ نم ةبلعت ينب نم ةفصح براحُم ٌةوزغ يهو « عاقرلا تاذ ةوزغ باب-١

 ربيخ دعب ءاج ئسوم ابأ نأل , ربيخ دعب يهو « ًالخن َلزنف
 ل يبأ نع ريثك يبأ نب يحب نع ُراطَعلا تارمع انربخآ ءاجر نب هلا بع لاقو - 10

 ةوزغ يف ٍفوخلا يف هباحصأب ىّلص كب بلا َّنأ» :امهنع امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 .«درق يذب ٍفوخلا ةالص ينعي كي ئبنلا ىَّلص» : سابع نبا لاق «عاقٌرلا تاذ ةوزغ ةعباسلا

 .[4117. 4170. ٤۱۲۷ « 5115 : يف هفارطأ_ 4١١١ ثيدحلا]

 ا أ ئسوم يبأ نع عفان نب دايز ينثّدح ةداوَس نب ُركب لاقو - 5
 ٤٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةبلعّتو براحم موي مهب كي ئوبنلا

 ىلإ هلك و يبنلا جرخم : ًارباج تعمس َناسيك نب بهو ٌتعمس ٌقاحسإ نبا لاقو - ۷

 « ًاضعب مهضعب سانلا فاخأو « لاق نكي ملف َنافطَع نم آعمج يقف ٍلخن نم عاقّرلا تاذ

 .«فوخلا يتعكر ةي ئبنلا ىلصف

 .[415504178 :ثيدحلا رظنا] . هرقل موي لي بنلا مم ٌُتوّرغ» : ةملس نع ديزي لاقو

 نع َةدرُب يبأ نب هللا دبع نب ديرب نع ًةماسأ وبأ انثَّدح ءالعلا نب دمحم انئّدح _ ۸
 اننيب ٍرفن ةتس يف نحنو ةازغ يف ةي ئبنلا عم انجّرخ» :لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ نع ةدرب يبأ

 «قّرخلا انلُجرأ ىلع فلن انكف «يرافظأ ُتْطقَّسو يامدق تبقنو انُمادقأ تبقنف « هبقتعت كيعب

 اذهب ىسوم وبأ َتَّدحو .انلجرأ ىلع ٍقّرخلا ّنم ٌبصعن انك امل عاقّرلا ِتاذ ةوزغ تيس

 . «هاشفأ هلمع نم ءيش َنوكي نأ َهِرَك هنأك .ٌةركذأ نأب عنصأ تنك ام : لاق كاذ رك مث ثيدحلا

 نمع ٍتاَوَخ نب حلاص نع َناموُر نب ديزي نع ِكلام نع ٍديعس نب ةبيتق انئّدح - ۹4
 ةاجُو ٌةفئاطو « هّعم تّمَص ةفئاط نأ « ٍفوخلا ةالص عاقّرلا ٍتاذ موي اإ هللا ٍلوسر عم هش

 ٌودعلا ةاجو اوُمصف اوفرصنا مث ٠ مهفنأل اومأو امئاق تبث مث ٌةعكر هعم يتلاب ىّلصف « ٌردعلا

 ر اسلاج كنق د ا عش قب يتلا ةعكرلا مهب ىّلصف ىرخألا ةفئاطلا ٍتءاجو

 .«مهب ملس مث « مهسفنأل



Eيزاغملا باتك 5  

 « ٍلخنب كو يبنلا عم اتك : : لاق رباج نع ٍريبّزلا يبأ نع ٌماشه انتدح : : ٌداَعُم لاقو_ ۰
 :«فرخلا الص يف ثعمس ام سخا كلوا: كلام لاق . فوخلا ةالص ّركذف

 يف اب ميبنلا ىَّلص» : ُةثّدح دمحم نب مساقلا نأ ملسأ نب ٍديز نع ماشه نع ثيللا ةعبات

 ٤۱۲١ 411756 « ٤۱١۷[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «رامنأ ينب ةوزغ

 و ي

 نع يراصنألا ديعس نب 'ىيحي نع ُناَّطَقلا ٍديعس نب 'ىبحي انثدح دسم انئّدح دح 41١

 لبقتسم مامإلا موقي» :لاق ةمشَح يبأ نب لهس نع تاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلا

 هّعم نيذلاب يلصُيف « ّودعلا ىلإ مهُهوجو ٌردعلا لبق نم ٌةفئاطو « هَعم مهنم ٌةفئاطو ةلبقلا

 ءالؤه ُبَهْذَي مث . مهناكم يف نيّتَدجَس ًنودجسيو ٌةعكر مهسفنأل نوعكرّيف نوموقي مث ةعكر

 . «نيتدجس َنودجسيو َنوعكرَي مث « ناتنث هلف ةعكر مهب عكريف كئلوأ ءيجيف كتلوأ اقم ىلإ
 ٍتاَوَح نب حلاص نع هيبأ نع مساقلا نب ٍنمحرلا دبع نع ًةبعش نع ىبحي اند ٌددسم انئّدح

 مزاح يبأ نبا ينثّدح علل ٍديِبَع نب دمحم ينئّدح . . هلثم يب ئبنلا نع ةمثح يبأ نب لهس نع

 . هلوق ِهنَدح لهس نع ِتاَّوَح نب حلاص ينربخأ مساقلا عمس ىبحي نع

 رمع نبا نأ لاس ينربخأ : لاق ٌيرهُّرلا نع ٌبيعش انربخأ :لاق ِنامّيلا وبأ انثّدح 7

 . «مهل انْفَفاصف ودعلا انيزاوف « لجن لبق اي هللا لوسر عم ُتوّرغ» :لاق امهنعُهللا يضر
 .[947 , 4437 :ثيدحلا رظنا]

 نب ملاس نع ّيرهرلا نع ٌرمْعَم انثَّدح عيت نب ديزي انثَّدَح دسم انثّدح - ۴

 ىرخألا ةفئاطلاو « نيتفئاطلا ىدحإب ىلص ةي هللا لوسر ّنأ» : هيبأ نع رمع نب هللا دبع

 ملس مث ٌةعكَر مهب ىَّلصف َكئلوأ ءاجف « مهباحصأ ماقَم يف اوماقف اوفرصنا مث « ّودعلا ةهجاوم

 .«مهتعكر اوضّقف ءالؤه ماقو مهتعكر اوضقف ءالؤه ماق مث « مهيلع

 .[1177 2947 , 947 :ثيدحلا رظنا]

 َّنأ ةملس وبأو انس ينئّدح :لاق ٌيِرهُّزلا نع ٌبيعش انئّدح نامّيلا وبأ انئّدح دح 9 ٤

 .[۲۹۱۳ ۰ ۲۹۱۰ :ثيدحلا رظنا] . ۰ . .دجن لبق ةا هللا لوسر حم ازغ هلأ : ربخآ ًارباج

41oباهش نبا نع قيتع تع يبأ نب ٍدمحم نع َناميلس نع يخأ ينثّدح ٌليعامسإ انئّدح -  

 عم ازغ ِهّنأ» :هربخأ امهنع هلا يضر هللا دبع نب رباج نع َيلَوُدلا ٍنانس يبأ نب نانس نع

 ل حو اج ولا هاما ع ياما

 ES ِهاَضعلا يف ُسانلا َقَرْفتو اي هللا لوسر لزنف ‹ هاضعلا
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 « انوعدي ءال هللا لوسر اذإف ةمون انمنف :رباج لاق . هّفيس اهب ٌقّلعف ةرُمَس تحت هلي هللا لوسر
 « مئان انأو يفيس طّرتخا اذه َّنِإ : ةا هللا لوسر لاقف « لاج + ٌيبارعأ ٌهَدنع اذإف « ٌةانئجف

 مث . ٌسسلاج اذ وه اهف « هللا :ٌتلق ؟ينم َكُعنمَي نَم : يل لاقف « ًاتلص هدي يف وهو تظقيتساف

 .[4154 279110791١ :ثيدحلا رظنا] . ایک هللا لوسر ٌهَبقاعُي مل

  - 4۳١ًنك» :لاق رباج نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي اند ٌنابأ لاقو 6

 نم ٌلجر ءاجف . ةي يبنلل اهانكرت ةليلظ ةرجش ىلع انيتأ اذإف ء عاقرلا ِتاذب لب ئبنلا
 لاق . ل هل لاقف ؟يتفاخت : هل لاقف ةط# رتخاف « ةرجشلاب ٌقلعم ل عوبنلا ففيسو َنيكرشملا :

 ةفئاطب ىلضف ةالصلا ِتَميقأو الب عينا ٌتاحصأ هدّدهتف . هللا :لاق ؟ ىنم كعنمَي نمف

 موقللو عبرأ ايي يبنلل ناكو « نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلصو « اورخأت مث « نيتعكر
 لتاقو . ثراحلا نب ٌثّروغ لجرلا ٌمسا» : رشب يبأ نع ةناوع يبأ نع ٌدَّدسم لاقو .«ناتعكر

 :ثيدحلا رظنا] . «(ةفّصخخ تراحم اهيف ۲۹۱۰ ۰ ۲۹۱۳ , 4184 « 18 4[.

 لاقو .«فوخلا ىَّلصف لخنب لي يبنلا عم انك» : رباج نع ريل وبأ لاقو - ۷
 ىلإ ةريره وبأ ءاج امنإو .«ٍفوخلا ةالص ٍدجن ةوزغ يف ايب ّيبنلا عم ٌتيلص» :ةريره وبأ

 ٤۱۲١ 4115 :041117 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا] . ربيخ مايأ كي ئبنلا

 عيضيرفلا ةوزغ يهو ةعازخ نم قط فلا يني ءور اود ۳۲

 عبرأ ةنس : :ةبقُ نب سوم لاقو « تس ةنس َكلذو :قاحسإ نبا لاق

 عيسيرملا ةوزغ يف ِكفإلا ٌثيدح ناك :ّيرهزلا ٍنع دشار نب ٌنامعنلا لاقو
 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع رفعج نب ٌليعامسإ انربخأ ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح - ۸

 ديعس ابأ ٌتيأرف دجسملا تلخد» : لاق هنأ زيريحُم نبا نع َناَبَح نب ىبحي نب دمحم نع

 يف يب هللا لوسر عم انجرخ :ديعس وبأ لاق « لزعلا نع ةتلأسف « هيلإ ثسلجف ّيردُخلا

 ةبزعلا انيلع ْتّدتشاو َءاسنلا انيهتشاف « برعلا يبس ْنِم ًايبَس انْبَصأف ٠ ٍقلطْصملا ينب ب ةوزغ

 ؟ةلأسن نأ لبق انرهظأ َنيب لو ش ها لوسرو كزعن انلقو « َلِزعَت نأ اندرأف ٠ ا

 يهو الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك َةَمَسَن نم ام « اولعفت ال نأ مكيلع ام :لاقف كلذ نع ٌةانلأسف

 .[5547 271779 :ثيدحلا رظنا] . «ةنئاك

f 

 نع ةملس يبأ نع ٌيرِهُزلا نع رمعَم انربخأ قازرلا ٌدبع انّنَّدح ٌدومحم انتدح 9 ۹

 داو يف وهو ةلئاقلا ةتكردأ اًملف ٠ جن ةوزغ ال للا لوسر عم انوّرغ» : لاق هللا دبع نب رباج

 . نوُلِظتسي رجشلا يف ٌسانلا ٌقرفتف « هقيس َقّلعو اهب لظتساو ةرجش تحت لزنف هاضعلا ريثك



٤ SSيزاغملا باتك-  

 اذه َّنإ : : لاقف هيدي نيب دعاق ورا ا ياا دام

a Oeالك هلل هلا نوت انتا ذو لاق .  . 

 رامنأ ةوزغ باب

 نب رباج نع ًةقارُس نب هللا دبع نب نامثع انئَّدح بئذ يبأ نبا انثّدح ٌمدآ انثّدح - 4
 لبق ًاهُجوتم هتلحار ىلع يَّلِصُي رامنأ ةوزغ يف يي يبنلا ٌثيأر» :لاق ّيراصنألا , هللا دبع

 50١ ۰ ۱۹۰۲ 1١94[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاعّوطتم قرشملا

 كفإلا ثيدح باب "5

 مُهكفأو مهكفأ مهكفإ :لاقي سّحّنلاو سْخّنلا ةلزنمب « كفألاو
 مهبَّدكو ناميإلا نع مِهفَّرَص :لوقي 4مُهَكفأم :لاق نمف

Beمل راسم  

 فرص نم هنع فَّرصُي :[4 :تايراذلا] كف نمنع كفي إي : :لاق امك

 باهش نبا نع حلاص نع ٍدعس نب ميهاربإ انئّدح هللا دبع نب زيزعلا بع انئّدح - 41

 نب هللا دبع نب لا ديبُعو صاقو نب ةمقلعو ٍبّيسملا نب ٌديعسو يزل ن نب ةورُع ينثّدح : لاق

 ء اولاق ام كفإلا ّلهأ اهل لاق َنيح لكي ئبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوعسم نب ةبتع

 ‹ ًاصاصتقا هل ٌتبثأو ضعب نم اهثيدحل 'ئعوأ ناك مهضعبو اهثيدح نم ةفئاط ينئّدح مهلكو

 ٌقّدصي مهثيدح ضعبو « ةشئاع نع ينئّدح يذلا ٌثيدحلا مهنم لجر لك نع ٌثيعو دقو

 اذإ كي هللا لوسر ناك :ةشئاع تلاق» : اولاق « يضعب نم هل اىعوأ مهضعب ناك نإو « ًاضعب
 : ةشئاع تلاق . هعم و هلا لوسر اهب جرخ اهُمِهّس جرح نهتيأف « هجاوزأ َنيِب َعَرقأ ارس دارأ

 َلِزَأ ام دعب ل للا لوسر عم ُتجرخف « يمهس اهيف جرخف اهازغ ةوزغ يف انتيب عرقأف
 نم 4 هللا لوسر غرف اذإ ىتح ؛انرسف .هيف راو يجّدوم يف ُلَمحَأ ثنكف « ُباجحلا

 دق رافظ عج نم يل ٌدَقِع اذإف يردص ٌتسملف َنيلِفاق ةنيدملا ّنم انونَدَو َلْفَقَو كلت هتّوزغ

 اوناك نيذلا طهرلا َلبقأو :تلاق .هؤاغتبا ينسبحف يدقع تسمتلاف تعجرف « عطقنا

 ينأ َنوُيسْحَي مهو - هيلع ُبكرأ تنك يذلا يريعب ىلع هولَحَرف يجَدوَه اولمتحاف ينولٌحرُي

 - ماعطلا نم ةقلعلا َنلكأي امنإ « محللا ع َنهَّشْعَي ملو َنْلبِهَي مل ًافافخ ِكاذ ذإ ءاسنلا ناكو « هيف

 اوثعبف « ّنّسلا ةئيدح ةيراج تنكو « هولمحو هوعفر َنيح جدوهلا ةف ٌموقلا ركنتسَي ملف

 عاد مهنم اهب َسيلو مهّلِزانَم ُثئجف « شيجلا رمت ءمتسا ام دعب يدقع ٌتدجَوَو « اوراسف لمجلا



 1۷ يزاغملا باتك - "4

 انأ انيبف .. لإ نوعجريف ينودق دقفيس يهنأ تنو + وبا تک يذلا لوم ف بيجم الو

 ءارو نم يناوكذلا مث يِملُشلا لّطعملا نب ُناوْمَص ناكو ٠ تمف ينيع ينلَع يلزنم يف ٌةسلاج

 لبق ينآر ناكو « ينآر َنيح ينفّرعف « مئان ٍناسنإ داوس ىأرف < يلزنم دنع حبصأف « شيجلا

 انملكت ام هللاوو .يبابلجب يهجو ُترّمخف « ينفرع َنيح هعاجرتساب تظقيتساف « باجحلا

 ءاهدي ىلع ءىطوف « هتلجار خانآ ىتح یوهو « هعاجرتسا ريغ ةملك هنم ُثعمس الو «ةملكب

eيي ا 0  

 n .هيشوتسيو هعمتسو هي ٌةقنع هب تحس عاش ناک هنأ ثربخأ : ورع

 سان يف شح تنب ةنمَحو َةاثأ نب حطسمو تباث نب ُناّسح الإ ًاضيأ كفإلا لهأ نم مسي مل

 نب هللا دبع :لاقُي كلذ َرْبك َّنإو - ىلاعت هللا لاق امك - ٌةبصُع مهنأ ريغ « مهب يل ملع ال نيرَخآ

 : لاق يذلا هنإ لوقتو ُناََسَح اهدنع ّتَسي نأ هّركت ةشئاع تناك : ةورع لاق . لوس حياك

 انيق ت ا رجا يضرزعو هدلاوو يبأ َّنإف

 ٍلوق يف وضيفي ُسانلاو « ًارهش ثمدق َنيح تيكتشاف « ةنيدملا انمِدَقف : ةشن ءاع تلاق

 نم فرعأ ال ينأ يعجَو يف ينبيري وهو « كلذ نم ٍءيشب ُرعْشأ ال < كفإلا باحصأ

 ملف ةي هل | لوس يلع لدي امنإ « يكتشأ َنيح هنم ئر تنك يذلا فطللا كيلا لوسر

 نيح ُتجرخ ىتح « ٌرشلاب د ُرْعشأ الو ينثيرَي ٌكلذف « فرصني مث ؟مكيت فيك :لوقي مث

 ىلإ ًاليل الإ م -رخن ال اًنكو « انّرَيِبَتُم ناكو عصانملا لق حطسم ّمأ عم ُتِجَرَكَف « ته

 ةيّربلا يف لوألا برعلا ُرمأ انرمأو : تلاق « انّيويب نم ًابيرق فنكلا ذخّتن نأ لبق كلو - ليل

 حطسم أو انآ ُتقلطناف : تلاق .انتوي دنع اهذخ نأ ِفّيكلاب یان انکو « طئاغلا لبق

 E 1 ا

 در a ير

 ىلإ ٌتعَجر املف . يضَرَم ىلع ًاضّرم ٌتددزاف : تلاق . كفإلا لهأ ٍلوقب ينتربخأف ؟لاق ام

 ؟ ّيَوَبَأ أ يتا نأ يل نذأتأ : هل ٌتلقف ؟مكيت فيك : لاق مث ملسف < ‹ كي هللا لوسر يلع َلَخَد يتيب

 :يمأل تلقف . كو هللا لوسر يل َنذأف : تلاق . امهلبق ْنِم َربخلا َنقيَتسأ نأ ٌديرأو : تلاق

 طق اتا ملكت ا . كيلع ينوه « ةينب اي :تلاق ؟ئمانلا ُثّدحتَي اذام « هاتم اي



 يزاغملا باتك- 1۸ ٤

 ٌثّدحت دقل وأ « هللا احبس : تلقف تلاق .اهيلع َنرثكأ الإ * ُرئارَض اهل اهبحي لجر دنع ةئيضَو

 مث مونب لحتكأ الو عمد يل أقرب ال ٌتحبصأ ىتح ةليللا كلت ُثيكبف : :تلاق ؟اذهب ٌسانلا

 َتَبلَتسا َنيِح ٍديز نب ٌةماسأو بلاط يبأ نب يلع ي هللا لوسر اعّدو : تلاق . يكبأ ٌتحبصأ

 اک هلل هللا ٍلوسر ىلع ٌراشأف ةماسأ امأف :تلاق .هلهأ قارف يف امهريشتسُيو امهلأسي ميحولا

 الإ ملعن الو « َكّلهأ هي را م

 ٍلَسو « ريثك اهاوس ٌءاسنلاو « كيلع هللا ٍقِّيضُي : « هللا لوسر اي :لاقف مولع امأو

 ِءيش نم ٍتيأر له « ةريرَب يأ : لاقف ٌةريرت 456 هللا لوسر اعدف :تلاق 000

 اهنأ غا + ةنضوغأ طق ارم الع تیار ام قحلاب تم ئدلاو: :ةريربةل تلاق تی
 نم ةا هللا لوسر ماقف :تلاق . هلكأتف ْنِجادلا يتأتف اهلهأ نيجَع نع مانت ٌّنسلا ةثيدح ةيراج

 ينرذعي ْنَم نيملسملا رشعم اي :لاقف  ربنملا ىلع وهو - يأ نب هللا دبع نم ٌرّدعتساف هموي

 ر اوردو .ًاريخ الإ يلهأ ىلع ٌتملع ام هللاو « يلهأ يف ٌءاذأ هنع هنع نب دق لجر نم
 وخأ  ذاعُم نب دعس ماقف :تلاق . يعم الإ يلهأ ىلع لخدي امو « ًاريخ الإ هيلع ٌتملع ام

 نإو « هقنع ٌُتبرض سوألا نم ةئ ناك كر دعا هللا نور ااا كافي لهشألا دبع ب

 أ تاکو جرزُّخلا َّنم ٌلجر ماقف : تلاق . كرمأ انلعفف انترمأ جّرزخلا نم انناوخإ نم ناك
 كلذ لبق ناكو : تلاق . جرزخلا دّيس وهو ةدابع نب ٌدعس وهو هذخف نم همع َتنب َناّسح

 ىلع ُرِدقت الو ُهلتقت ال « هللا ُرْمعَل َتبّذك : دعسل لاقف ةّيمحلا هتلمَتحا كلو ء احلاص الجر

 - دعس مع نبأ وهو - ريض نب ديَسَأ اقف .لَبقُي نأ تبّبحأ ام كطهَر نم ناك ولو « هلتق هلتق

 :تلاق . نيقفانملا نع لداجت ٌقفانم َكنإف « هّئلتقنل « هللا رمعل َتبذك :ةدابع نب دعسل لاقف

 :تبلاق", ربنملا ىلع مئ ة كو هللا لوسرو اولتتقي نأ اوكه ىتح « جرزخلاو سوألا ٍناّحلا َراثف

 اقري ال هلك كلذ يموي تيكبف : تلاق . تكسو اوتكّس یتح مهُضُفْحُي كي هللا وسر لری ملف

aEعمد يل اقري آل اونو نابل تيك دقو. يدع ياوبأ حیا حلاق  

 يكبأ انأو يدنع ناسلاج ّياوبأ انيبف . يديك قلاف َءاكببلا نأ ٌرظأل ينأ ىتح < مونب لحتكأ الو

 ىلع نحن انيبف :تلاق . يعم يكبت تّسلجف « ءالهل تنذأف < راضنألا نم ٌةآرما جلع دانا

 َليق ام ليق ذنم يدنع سجي ملو :تلاق . سّلج مث ملسف انيلع اب هللا لوسر لخد كلذ
 نيح ةي هللا لوسر َدّهشتف :تلاق .ءيشب ينأش يف هيلإ ىحوُي ال ًارهش ثبل دقلو « اهلبق
 نإو « هللا ِكئيبَسَف ٌةئيرب تنك نإف « اذكو اذك كنع ينّغلب هنإ ةش ةشئاع اي دعب امأ :لاق مث سلج
 . هيلع هللا بات بات مث ٌفرتعا اذإ َدبعلا َّنِإف « هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف بنذب ٍتمملأ ٍتنك



 : يبأل ُتلقف « ةرطق هنم ٌنسِحَأ ام 'ىتح يعمد َّصَلق هتلاقم و هلل هللا لوسر 'یضق املف :تلاق

 تلقف . كك هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ام هللاو : يبأ لاقف « لاق اميف ينع كَ هلل هللا لوسر بجا

 . لَك هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ام هللاو : يمأ تلاق . لاق اميف هي هلل هللا لوسر يبيجأ يال

 اذه متعمس دقل ُثملع دقلوللاو ينإ :- اريثك نآرقلا نم أرقأ ال ّنسلا ةثيدح ٌةيراج انأو - ٹلقف

 نئلو « يننوقٌّدصُت ال ةئيرب ينإ مكل تلق نئلف هب متقدصو مكىيفنأ يف ٌرقتسا ىتح ثيدحلا
 ها ا هيرب هلم أ ملعب ار مل تدرتعا

 لع عجم اف كرا د الع لا ف لع ظن 0اف نيب وب ان
 هللا َّنأ نظا تنك ام هللاو ّنكلو . يتدارب يمل او « ربانی ينأ ملعي لاو ىشارف

 نكلو « رمأب يف هللا ملكتي نأ نم ّرقحأ ناك يسفن يف ينأشل « ىلتُي ايحو ينأش يف ٌلزنم ىلاعت
 لكك هللا لوسر مار ام هللاوف « اهب هللا ينئْربُي ايوُر مونلا يف يب هللا لوسر یری نأ وجرأ تنك
 « ءاَحَرْتلا نم ةذخأي ناك ام ٌهذَحأَف « هيلع لزنأ ىتح تيبلا لهأ نم ٌّدحأ جّرخ الو هّسلجم هّسلجم

 . هيلع لزنأ يذلا لوقلا ٍلَقُث نم - يا موي وفود املا اق قولا نم دوعن هنإ یک

 :لاق نأ اهب ملكت ٍةملك َلّوأ تناكف ٠ ٌكَحِضَي وهو هيي هللا لوسر نع َيْرُسف. :تلاق

 موقأ ال اوال : : تلقف « هيلإ يموق :يمأ يل تلاقف :تلاق .كأرب دقف هللا اّمأ « ةشئاع اي

 ٌةبصع كالا وُملَج نزلا إ3 :ىلاعت هللا لزنأو :تلاق . لجو زع هللا الإ ٌدمحأ ال ينإف « هيلإ

 ركب وبأ لاق . يتءارب يف اذه ىلاعت هللا لزنأ مث .تايآلا رْشعلا ١١[ :رونلا] €. . . كنم

 ائيش حطسم ىلع ُقفنأ ال لاو E نم رخارتل 201 عظفو ناع دو باكو قيدصلا

 ىلإ © ا ارثوأ لتأت لَو و # :ىلاعت هللا َلّرنأف ا ةشئاعل لاق يذلا َدعب ًادبأ

 هلا َرْفغَي نأ ٌبحأل ينإ « هللاو ىَلَب :قيّدصلا ركب وبأ لاق .[۲۲ :رونلا] مح ٌدوُنَع# : هلوق

 تلاق .ادبأ هنم اهعزنأ ال هللاو :لاقو هيلع َقِفَنُي ناك يتلا ةقفنلا حطسم ىلإ عجرف ا

 يآ تضلعاذ اه َبنيزل لاقف « يرمأ نع شحج تنب بنيز لأس ةي هل هللا لوسر ناكو : ةشئاع

 :ةشئاع كلا اري الإ تمل اس لاو < يرصبو ىعمس يما اللا لوسر اي :اكلاقف ؟اكيأَ

 اهتخأ تَقِفَطَو :تلاق .عّرَولاب هللا اهّمّصعف « ب بنا جاوزأ نم ينيِماسُت تناك يتلا يهو

 ثيدح نم ينغلب يذلا اذهف :باهش نبا لاق .«كله نميف ثكلهف « اهل ُبراحت ٌةنمح

 لوقا لبق ام ل يذلا لجرلا نإ فاو ةشئاع تلاق» :ةورع لاق مث . طُهَولا ءالؤه

 يف كلذ دعب لق مث : تلاق . طق ىثنأ فتك نم ٌتفشك ام هديب يسفن يذلاوف « هللا ناحبس
 [1: ١755 ۰, ۲۸۷۹ ۰ ۲۹۸۸ 1551 ۲۹۳۷ ‹ ۲۹۳ : ثيدحلا رظنا] . «هّللا ليبس



 يزاغملا باتك- "4 5-0

 انربخأ» : لاق هظفح نم ففسوي نب ماشه ىلع ىلمأ :لاق دمحم نب هللا دبع ينئّدح- 7
 ؟ةشئاع َفّذق نميف ناك ًايلع َّنأ كّعَلِبَأ كلملا ٍدبع نب ُديلولا يل لاق :لاق ٌيرهُزلا نع ٌرمعم
 نب ٍركب وبأو نمحرلا دبع نب ةملس وبأ - ٌكموق نم نالجر ينربخأ دق نكلو ءال :تلق

 « اهنأش يف ًامّلسم عولع ناك : امهل تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع نأ - ثراحلا نب نمحرلا دبع

TS e 

gg TT 

 تلاقف .نالفب لعفو نالفب هللا لعف : تلاقف راصنألا نم ةأرما ِتجلَو ذإ ةشئاعو انآ ةدعاق

 .اذكو اذك :تلاق ؟كاذ امو : تلاق . ثيدحلا َتَّدح ْنَميف ينبا :تلاق ؟كاذ امو :نامور ّمأ

 0 : تلاق . e TT و

 يف لعلف :لاق . اا با م تلق ؟هذه ناش ام : لاقف ا نیلا

 نئلو « ينوقّدصُت ال تفلح نئل هللاو : تلاقف ةشئاع تدعقف . e : تلاق ؟هب َثّدحُت ثيدح

 :تلاق .نوفصت ام ىلع ٌناعتسملا هاو « هينبو بوقعيك مكلثمو يلم ينورذعت ال تلق

 .«كدمحب الو ٍدحأ ٍدمحب ال « هللا دمحب : تلاق .اهّرذع هللا َلّرنأف « ًائيش لقي ملو فّرصناو

 .[۳۳۸۸ :ثيدحلا رظنا]

 ن انا نعي ننام ل

 نبا لاق . بذكلا :ّقْلَّولا :لوقت و ٠١[ :رونلا] 4في َُوَقْلم ذإ» : أَرقت تناك» :اهنع
 .[5767 : يف هفرط_ 4١44 ثيدحلا] . «اهيف َلّرن هنأل كلذب اهريغ نم ملعأ تناكو :َ ةكيلم يبأ

 ُبسأ ُثبهذ» :لاق هيبأ نع ماشه نع ةدبع انّئَّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انئّدح لح 6
 : ةشئاع تلاقو .ک للا لوسر نع حفانُي ناك هنإف « هست ال :تلاقف ةشئاع دنع َناسمح

 لامك م كسا : لاق ؟يِبَسنب فيك : لاق ٠ نيكرشملا ءاجه يف ايب يبنلا َنذأتسا

 : جعلان ةرعشلا

 ناكو « َناَّسح ٌتبِبَس» : لاق ِهيبأ نع ًاماشه تعمس قرف نب ٌنامثع انَّدح : دمحم لاقو
 ی قا. اهيلع ذك خفف

 نع َناميلس نع ةبعش نع ٍرْفعَج نب دمحم انربخأ ٍدلاخ نب رشي ينئّدح - 5



 تباث نب ُناّسح اهدنعو « اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع انلخد» :لاق يتورسم نع ىحّضلا يب

 : لاقو هل تايبأب ُبْبْشُي ار عش اهدشني

 ٍلفاوغلا موحل نم ئئْرع ٌحبصتو SS زا

 لخدَي نأ هل ينذأت مل :اهل ٌتلقف :ٌقورسَم لاق .َكلذك تسل َكّنكل : ةشئاع هل تلاقف

 ُيأو :تلاقف ١ : رونلا] € مَع ٌباَذع مل منم هربك كلَ هّيلاو# : ىلاعت هللا لاق دقو كيلع

 . (ِكَكِهْللا لوسر نع- يجاهُي وأ  حفانُي ناك هنإ :هل تلاق .ئمَعلا نم دش باذع
 .[41795 . ٤۷٥٥١ : يف هافرط_ 5١55 ثيدحلا]

 :ىلاعت هللا لوقو « ةيبيّدُحلا ةوزغ باب"

 ١8[ :حتفلا] ورجل تح كئوُعيابْذِإ نِمْؤُمْلا نع هَ وَر ذم # 7

 نع َناسيك نب ٌحلاص ينثّدح : لاق لالب نب ٌناميلس انّدَّدح دلُحَم نب دلا انثَّدح - س ۷

 ماع وايئ هللا لوسر عم انجرخ» :لاق هنع هللا يضر ٍدلاخ نب ديز نع هللا دبع نب هللا ديّبع

 نوردتأ :لاقف انيلع َلبقأ مث « َحبصلا ةي هللا لوسر انل ئلصف ةليل ٌتاذرطم انباصأف ةيبيَدُحلا

 رفاكو يب ٌنمؤم يدابع نم َحبصأ : هللا لاق :لاقف « ملعأ هّلوسرو هللا :انلق ؟مكُير لاق اذام

 امأو ٠« بكوكلاب فاك يب ٌنمؤم وهف هللا لضفبو هللا ٍقزربو هللا ةمحرب انرطُم : لاق نم امأف . يب
 ١١48[. 2847 :ثيدحلا رظنا] . «يب رفاك بكوكلاب ٌنمؤم وهف اذك مجنب انرطُم :لاق حرف

“e ىو 

 ُةَربخأ هنع للا يضر أسنأ َّنأ ةداتق نع ٌمامه انثّدح دلاخ نب ةبدُم انئّدح - 2

 :هتجح عم تناك يتلا الإ « ةدعّقلا يذ يف َنهّلك َرَمُع َميرأ كي هللا وسر َرمتعا» : لاق

 نم ةرمعو <« ةدعقلا يذ يف لبقملا ماعلا نم ةرمعو ¢ ةدعقلا يذ يف ةيبيّدُحلا نم ة هرمع

 .«هتُجَح عم ةرمعو « ةدعقلا يذ يف نيتح مئانغ مسق ثيح ةنارغجلا

 ا ا اي

 .» TET TT لاق هتد ةابآ نأ

 ]141€ .۲A0 ۲2۷۰ ل455 1۸۲۳ ‹ 1۸۲۲ ‹ ۱۸۲۱ :ثيدحلا رظنا]

 هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ىسوم نب هلل ذيع انثّدح - ١
 اهيف كرتن ملف اهانحّرتف « ذئب ةيبيدحلاو « ةئم ةرشع برأ هلي ةربنلا حم انك :ةيبيَدُحلا موي ا ا حول نام ع ا ناوضّرلا ةعيب َحتفلا ٌدعن نحنو « ًاحتف ةكم متف ناك دقو « ةكم تف حتفلا ُجتنأ نوُدعت» : لاق



 يزاغملا باتك- ۲ ٤

 مث ًاًضوتف ءام نم ِءانإب اعد مث « اهريفش ىلع َسّلجف اهاتأف « ةي يبنلا كلذ غلبف « ةّرطق
 . «انّياكرو نحن انئش ام انتردصأ اهنإ مث « ديعب ريغ اهانكرتف « اهيف ُهَّبَص مث « اعدو ضَمْضَم

 .[7هالال : ثيدحلا رظنا]

 ٌيناّرحلا يلع وبأ َنيعأ نب ٍدمحم نب نسحلا انثدح ّبوقعي نب لضف ينثدح - ١

 عم اوناك مهنأ امهنع هللا يضر بزاع نب ٌءاربلا انأبنأ :لاق ٌقاحسإ وبأ انئّدح يهز انئّدح

EG I ST 

 :لاق مث « اعَدف َقّصِبف « هب يټأف « اهئام نم ولّدب ينوتنا : لاق مث اهريفش ىلع ّدعقو ٌرئبلا ئت

RT.[ة١6١ . "هالال : ثيدحلا رظنا] . (اولحترا 'یتح  

E نع لاي ع ريس دج ل دف ب انا ربع نإ تعرب كا {1o۲ 

 مث « اهنم ًاّضوتف « ٌةوكَر هيدي نيب وللا لوسرو « ةيبيدحلا موي ُسانلا شع : لاق هنع هللا

 اموت ام اندنع سيل مفا لوسر اي :اولاق ؟مكلام :رفا الوسر لاقف « ةوحن سالا لبق

 نم روي ُءاملا لعجف « ةوكّرلا يف هّدَي ةي ئيبنلا عضوف :لاق . كتّوكَر يف ام لإ برشن الو هب
 ول :لاق ؟ذئموي متنك مك :رباجل تلقف .انأضوتو انبرشف :لاق « نويغلا ٍلاثمأك هعباصأ نيب

 :ثيدحلا رظنا] . (ةئم ةرشع سمح انك « انافكل فلأ ئم انك ۳٠۷١[. ٠

 نب ٍديعسل تلق َةداتَق نع ٍديعس نع عيَرز ْنب ديزي انتَّدح ٍدمحم نب ُتلَّصلا انئَّدح - ۴۳

 :ديعس يل لاقف « َةئم ةرشع عبرأ اوناك :لوقي ناك هللا دبع نب َرباج نأ ينغلب :بّيسملا

 . «ةيبيدحلا موي لك ئبنلا اوعياب نيذلا ةئم ةرشع سمح اوناك ٌرباج ينئّدح

 اس دواد وبأ انثَّدح» أشم نب دمحم هعبات . «ةداتق نع ةهّرف ةَّرق انثّدح» :دواد وبأ ةعبات

 ۳٠٣۷٠١ ٤١٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةيعش

 امهنع هللا ىضر هللا دبع نب َرباج تعمس :ودمع لاق ٌنايفس انّثَّدح عولع انثّدح - 4
 ولو . ةئمعبرأو ًافلأ اًنكو . ضرألا لهأ ُريخ متنأ : ةيبيدُحلا موي ايب هللا لوسر انل لاق» :لاق

 ًافلأ ًارباج عمس ًاملاس عمس» شمعألا ةعبات .«ةرجشلا ٌناكم مكتيرأل مويلا ٌرصبأ تنك

 ٤٠١١[ , 4167 , 01/5 :ثيدحلا رظنا] . «ةئمعبرأو

 ينثّدح ةَرَم نب ورمع نع عش انثَّدح يبأ انثّدح ذاعم نب هللا دیبع لاقو - ٥

 ٌملسأ تناكو « ةئمثالثو ًافلأ ةرجشلا ٌباحصأ ناك» :امهنع هللا يضر ئفوأ يبأ نب هللا دبع

 .«نيرجاهملا َنمث



 ١٠١ ىزا اک

 . (ةبعش انثَّدَح دواد وبأ انثّدح» ا دمحم ةعنأت

 ًاسادرم عمس» هنأ سيق نع لعام نع یتیم انزبخأ یوم نب ميهارب] اتالم 42

 ةلافخ !ىقبتو + لوألاف لوألا نوحلاصلا ضيق : ةرجشلا باحصأ نم ناكو لوقي يملسألا

 .[1417 4 : يف هفرط_ 4151 ثيدحلا] ٠ «ًائيش مهب هللا ابغي ال ريعشلاو رمتلا ةلافحك

 َناورم نع ةورع نع ّيرهلا نع نايفس انئّدح هللا دبع نب ولع انئّدح_ 0۷ 4١58

 املف « هباحصأ نم ثم ةرشع عضب يف ةيبيدحلا ماع لكي ئيبنلا جرحا : الاقةمرخم نب ٍرّوْسِملاو

 اوت هدام نم هسک حا ا « اهنم مرحأو رعشأو يذهلا َدلق ةفيلُحلا يذب ناك

 راعشإلا عضوم : ينعي يردأ الف ٠ ‹ ديلقتلاو راعشإلا ٌيرهُزلا نم ظفحأ ال :لوقي هتعمس

 . «هلك ثيدحلا وأ « ديلقتلاو

 ۲۷٣۳۲[. « ۲۷۱۱ ۰ ۱۹۹۰ :ثيدحلا رظنا][ ٤٠٥۷ : ثيدحلا]

 YVTY]. ال١524 ا رظنا][ 17 :ثيدحلا]

 نع َءاقرَو رش يبأ نع َفسوي نب ٌقاحسإ انئّدح : لاق فل نب ٌنسحلا انثّدح_ 410۹

 نأ ةرجُع نب بعك نع» ئليل يبأ نب نمحرلا دبع ينئّدح :لاق دهاجم نع حيجت يبأ نبا
 ا . معن :لاق ؟كُماوه كيذؤيأ و ىلع ا و هآر ي هللا لوسر

 نأ عّمط ىلع مهو اهب نولِحَي مهنأ مهل ْنّيَبي بُ مل « ةيبيدحلاب وهو قلحَي نأ ةه هللا لوسر
 وأ + نيكاشم قس نيب ارد تلک انآ ةلك دل ارو ا ھا اغ كما ول

 .[۱۸۱۸ ۰۱۸۱۷ ۰ ۱۸۱٤ ‹ ۱۸۱۰١ ۰ ۱۸۱٦1 :ثيدحلا رظنا] .«مايأ ةثالث موصي وأ ةاش َيِدهُي

ITI 0°هيبأ نع ملسأ نب ديز نع كلام ينئّدح : لاق هللا دبع نب ليعامسإ انئّدح_  

 ةّباش ةأرها دمع ُتَقَحْبَلَف « ٍقوسلا ىلإ هنع هلا يضر ٍباطخلا ٍنب رمع عم ُتجرخ» : لاق

 مهل الو اعارك دوجضنُب ام هنو ًاراغص ةينِص رتو يجوز كله « نينمؤملا ريمأ اي : تلاقف

 َدهش دقو ّيرافغلا ًءاميإ نب فافخ ُثتنب انأو ‹ عبضلا مهلكأت نأ ٌتيِشَحو عرض الو عز

 مث . بيرق بسنب ًابحرَم :لاق مث « ضمَي ملو ُرمع اهعم فقوف . يب ئبنلا عم ةيبيدحلا يبأ
 امهنيب لمحو اماعط امهألم نيترارغ هيلع لمحف رادلا يف اطوبرم ناک ربهظ ريعب ىلإ فرصنا
 :لجر لاقف . ريخب هللا مكيتأي یتح محا نمي نلف « ةيدانقا لاق مث هماطخب اهلوان مث « ًابايثو ةقفن

 دق اهاخأو هذه ابأ ئرأل ينإ هللاو « َكْمَأ َكْئَلِكَت :رمع لاق « اهل ترثكأ نينمؤملا ريمأ اي
 .«هيف انّنامهس ٌءيِفتسَن انحبصأ مث « ٌءاحتتفاف ًانامز انصح ارصاح



 ئداغملا تانک 4 00

 ا 3 ةرجشلا تيأر دقلا : 0 يمس نعد

 .[4138 + 4114 ٠ 4158 : يف هفارطأ- 4177 ثيدحلا] ٠ «دعب اهتيسْنأ من :دومحم

 :لاق نمحرلا ٍدبع نب يقراط نع َليئارسإ نع هلل ُديبُع انثّدح ٌدومحم انثّدح - ۳

 عياب يح ةرجشلا ذه : اولاق ؟دجسملااذه ام : تلق « نوُلصي موقب ٹررمف اًجاح ُتْقَلطنا»

 هنأ يبأ ينثّدح : ٌديعس لاقف « هتربخأف بّيسملا نب ٌديعس ُتيتأف .ناوضآا ةعيب لي هللا لوسر

 رقت ملف اهانيسّن لبقملا ماعلا نم انجرح املف :لاق «ةرجشلا تحت لكي هللا لوسر عياب نميف ناك

 .«! ملعأ متنأف ؟متنأ اهومتملعو « اهوملعَي مل كك دمحم َباحصأ نإ :ديعس لاقف .اهيلع

 11١5157[. :ثيدحلا رظنا]

 ناك هنأ هيبأ نع بّيسملا نب ديعس نع ٌقراط انّئَّدح َةناوَع وبأ انثّدح 'ئسوم انئَّدح 4
 .[4137 « 4137 :ثيدحلا رظنا] E E ٠ عع هنابزعب

 كسلا نب اليعس دنع تد :لاق قراط نع ُنايفس انتَدح ةصيبق انئّدح - ٥

 LONE EY OT A ظنا 2: . اهدهش ناكو يبأ ينربخأ : لاقف ٌكِحَّضف لا

 نب هللا دبع تعمس : لاق َةَرُم نب ورمع نع ٌةبعش انّثَّدح سايإ يبأ نب ب مدآ انثّدح £۱“

 لص هللا : EG لاق ةرجشلا باحصأ نم ناكو ئفوأ يبأ

 .[14917 :ثيدحلا رظنا] . ”ىفوأ يبأ لآ ىلع لص مهللا : لاقف هتقدصب يبأ هاتأف « مهيلع

 eae Uh ا نع ماري انام

 نبا عيابي ام ىلع :ٍديز نبا لاقف  ةلظنح نب هللا بعل َنوعيابُي نسانلاو  ةّرحلا موي ناك امل»

 ناكو . كي هللا لوسر َدعب ًادحأ كلذ ىلع عيابأ ال :لاق . توملا ىلع : هل ليق ؟سانلا ةلظنَح

 .[1908 :ثيدحلا رظنا] 0

 هد ال لاق ول : لاق عوكألا

 . «هيف ٌلظّتسن ٌلظ ناطيحلل سیلو ٌفرصنن

 نب ةملَسل ُتلق» :لاق ٍديَبُع يبأ نب ديزي نع متاح انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انئَّدح _ 8

 .«توملا ىلع :لاق ؟ةيبيدحلا موي لكي هللا لوسر متعياب ٍءيش يأ ىلع : عّوكألا

 795٠[. :ثيدحلا رظنا]



 ٤ - يزاغملا باتك : ه١١

 هيبأ نع بّيسملا نب ٍءالَعلا نع ليَضف نب دمحم انَثَّدح باكشإ نب ٌدمحأ ينئّدحس- ٠١

 هتعيابو لكك عيبنلا تبحص « كل ىبوط : تلقف امهنع هلا يضر بزاع نب ءارّبلا ٌثيقل» :لاق
 .«هدعب انثدحأ ام يردت ال تن « يخأ َنباي :لاقف . ةرجشلا تحث

 نع ماس نبا وه - ةيواعُم انثّدح : :لاق حلاص نب ییحپ اندح ٌقاحسإ انثّدح- 1
 . «ةرجشلا تحت ايب يبنلا عياب هنأ ةربخأ كاگضلا نب تباث نأ) :ةبالق يبأ نع 'ىيحي

 .[ 17517 : ثيدحلا رظنا]

 نعا :ةداتق نع ٌةبعش انربخأ مع نب ٌنامثع انثّدح قاحسإ نب دما نئ 4127
 ٠ ائيرَمائينَه :هباحصأ لاق .ةيبيدحلا : لاق اشا ق تتإ  هنع لا يضر كلام نب سنأ
 ُتمدَقَف : ةبعش لاق € رل ابحت نم رج بنج تتر لاو نيمو ضنا اء : هللا لّرنأف ؟انل امف

 هایم احن كل انحف اَنإ 88 مآ : لاقف < هل ٹرکذف تجر مث < ةداتق نع هلك اذهب ٌتْثَّدحف ةفوكلا

 .[147 4 : يف هفرط_ 4١17 ثيدخلا] . ةم ركع نعف ارایه » امأو < سنأ نعف

 رهاز نب َةَأَرْجَم نع ليئارسإ انثّدح رماع وبأ انثّدح دمحم نب هللا دبع انئثّدح - ۳

 ذإ « رمُحلا موحلب رْدقلا تحت ٌدِقوأل ينإ» : لاق - ةرجشلا دهش نمم ناكو  هيبأ نع ّيملسألا
 . «رمحلا موحل نع مكاهني الفا لوسر نإ : الثا لوسر يدانُم ىذا

 ناكو « ٍسوأ نب ا ةمسا ةرجشلا باحصأ نم مهنم لجر نع ةأَرْجَم نعو- <64

 . ةداسو هتبكر تحت لحج دجس اذإ ناكو « هئبكر !يكتشا

 ال هللا لوسر ناك» :لاق ةرجشلا باحصأ نم ناكو نامعُتلا نب ديَوُس نع راسي نب ريش

 . «(هوكالف قيوَّسب اوتأ هباحصأو

 .[۲۹۸۱ 0738 , ۲۰۹ :ثيدحلا رظنا] . ًةبعش نع ذاعُم هعبات

 :لاق ةرمَج يبأ نع ةبعش نع ٌناذاش انئّدح عيزَي نب تاح نب دمحم انئّدح - 5
 له :ةرجشلا باحصأ نم ةي ييبنلا باحصأ نم ناكو هنع هللا يضر ومع نب ذئاع تلأس»

 . (هرخآ نم زتوت الف هلّوأ نم ترتوأ اذإ : لاق ؟- ُرتولا ضَقنُي

 نأ» :هيبأ نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ ٌتفسوي نب هللا دبع ينثّدح - ۷

 نب رمع ُهلأسف  ًاليل هعم ريسي باطخلا نب رمعو  هرافسأ ضعب يف ُديسي ناك ةي هلا لوسر



 يزاغملا باتك ۲٦ ٤

 َكْتَلِكُت : باطخلا نب رمع لاقو .ُهبجي ملف هلأس مث ةي هللا لوسر هبجُي ملف ءيش نع باطخلا
 تكّحف :ُدمع لاق . كبيجي ال كلذ لك ٍتاّرم ثالث هل هللا لوسر َترَّزَت « رمع اي كما

 ًاخراص ٌتعمس نأ ٌتبشَت امف . نآرق حيف لزني نأ ُتيِشَحو « نيملسملا مامأ ُتمّدقت مث يريعب

 تملسف و هللا لوسر تئجو . نآرق يف لزن لوکی نأ تیشخ دقل :تلقف لاق « يب ځرصي

 : أرق مث « سمشلا هيلع تعّلَط امم لإ ٌبحأ يهل ةروس ةليللا يلع ْتَلِرْنَأ دقل :لاقف « هيلع
 .[90317 « ٤۸۳۳ : يف هافرط ٤۱۷۷ ثيدحلا] . ايما ف اإ »

 ثّدح َنيح ّيرهّزلا تعمس : لاق ٌنايفس انَّّدح دمحم نب هللا دبع انثَّدح - £1۷4. 2

 ةمرُخَم نب ٍرَوْسِملا نع ريبرلا نب ةورع نع ُدمعَم يتتيَتو « هّضعب ُتظفح ثيدحلا اذه

 عضب يف ةيبيّدحلا ماع الب ئيبنلا جرخ" : الاق- هبحاص ىلع امهدحأ ديزي - مكحلا نب د ناورمو

 ثعَبو « ةرمعب اهنم مَرْخأو « ُةَرَعشأو َيْدَهلا دلق َةفيَلُحلا اذ ىتأ املف . هباحصأ نم هئم ةرشع

 اوعمج ًاشيرق نإ :لاق هنيع ُهاتأ طاطشألا ريدّعب ناك ىتح يب ئبنلا راسو . ةعازخ نم هل آنيع
 .كوعنامو تيبلا نع كوّداصو كولتاقُم مهو < شيباحألا كل اوعمج دقو <« ًاعومج كل

 نأ نوديري نيذلا ءالؤه ٌيرارذو مهلايِع ىلإ ليمأ نأ نورت تأ يلع ُسانلا اهّيأ اوريشأ : لاقف

 مهانكرت ًالإو « َنيكرشملا نم ًانيع عطق دق لجو زع هللا ناك انوتأي نإف « تيبلا نع انوُدصَي
 تبرح الو دحأ ّلتق ٌديرت ال تيبلا اذهل ًادماع تجرح هللا لوسر اي : ركب وبأ لاق . نیبورحَم

 . هللا مسا ىلع اوُضُما :لاق .هانلتاق هنع انَّدص نمف « هل هجوتف « دحأ

 ثيدحلا] :٤۱۷۸ :ثيدحلا رظنا1[ 15954 , ۱۸۱۱ ۰ ۲۷۱۲ ۲۷۳۱١ ٤١٥۸[.

 ٤٠١۷[. ء۲۷۳۲ ۰ ۲۷۱۱ ۰ 1598 :ثيدحلا رظنا][۱۷۹٤ :ثیدحلا]

IAI ۸°ِهمع نع باهش ِنبا يخأ نبا ينئّدح ٌُبوقعي انربخأ قاحسإ ينئّدح -  

 ربخ نم ًاربخ ناربخُي ةمرخُم نب رّوشولاو مكحلا نب ناورم عمس هنأ ريبزلا نب ةورع ينربخأ
 َبتاک امل» هنأ: اجه ةر ينربخأ اميف ناكف ‹ ةيبيدخلا ةرمع يف هيَ هللا لوسر

 نب ليه طرتش ا اميف ناكو ةّدملا ةيضق ىلع ةيبيَدُحلا موي ورمع نب ليهس ةي هللا لوسر
 و هنيبو انني تلح انيلإ ندد الإ َكنيِد ىلع ناك نإو ّدحأ امم َكيتاي.ال : لاق هنأ ورمع

 « هيف اوملكتف اوضعًماو كلذ َنونمؤملا ةركف . كلذ ىلع الإ لكك هللا لوسر يضاقُي نأ ٌليِهُس

 ًدرف < راي هللا لوسر ةبتاك كلذ ىلع ألإ يب هللا لوسر ّيضاقُي نأ ليهس ئبأ املف

 كي هللا لوسر ِتأي ملو . ورمع نب ليه ةيبأ ىلإ ٍذئموي ٍليِهُس نب ِلَدنَج ابأ ةي هلا لوسر

 ‹ ِتارجاهُم تانمؤملا تءاَجو : املس ناك نإو ملا كلت يف هدر الإ لاجفلا نم دحا



 كح يزاغملا باتك- 4

 ًءاجف « قتاع يهو يئ هللا لوسر ىلإ َجَرَخ نمم طيعُم يبأ نب ةبقع ُثنب موثلك ّمأ تناكف

 . «لزنأ ام تانمؤملا يف ىلاعت هللا لزنأ ىتح « مهيلإ اهَعِجرَي نأ ةا هل | نوسر نرل اهلها

 ثيدحلا] : ٤۱۸۰ ثيدحلا رظنا1[ : ۱۹۹۰٩ ۰ ۲۷۱۱ ۰ ۲۷۳۲ ۰ ٤۱٥۷ « ۱۷۹[.

 ١:[. ل١825 ه8. ۲۷۴۱ ۰ ۲۷۱۲ ۰ ۱۹۹٤ :ثيدحلا رظنا] ٤۱۸۱[ :ثيدحلا]

 للك ئبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ ريبّرلا ¿ نب ةورع ينربخأو : باهش نبا لاق. ۲

 ك1 هاج اذ یَا اأ 8 : ةيآلا هذهب تانمؤملا نم َرجاه نَّم ٌنحتمَي ناك ةي هللا لوسر َّنِإ» :تلاق

 و د نأ للك ةلوسر هللا زما نيج اكلي لاق همع نعو .[١؟ : ةنحتمملا] € َكَنَعِيَبي ٌتَئِمْؤُمْل

 .«هلوطب ةركذف . . . ريصت ابأ َّنأ انَّعلَبو « مهجاوزأ نم ّرجاه ْنَم ىلع اوقفنأ ام َنيكرشملا ىلإ

 .[7الالا# « ۲۷۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 ان ا ذان نع كلام نع ٌةبيتق انئَّدح 4 ١6
 نم ةرمعب لهأف « كي هللا لوسر عم انعتص امك انعنَص تيبلا نع ٌتدِدَص نإ :لاقف ةنتفلا يف

 ء۹۹۳٠ 2154٠ ۰ ۱۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] . (ةيبيدخلا ماع ةرمعب له ناك يَ هللا لوسر نأ لجأ

 0 ل لل ا ا يللا ا 4 للا ا 1۷۲4 ¢ 1°۹۸

CIAنإ : لاقو له هنأ رمع نبا نع» : عفان نع هللا ِيبَع نع ىبحي انّثّدح ٌدّدسم انئّدح  

eکلن دق » :  
 ۱۹٤۰ ۱1۹۳ ۱۷١۸ ۱۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] .[۲۱ : بازحألا] 4 ُةَئَسَح ٌةَوَسأ هللا لوسر

CIA °V c<IA °1 + ۷۹المحمل  LEAT cIAIYT cIAIY CIA1° 

 نب هللا ديبع نأ» : : عفان نع ةيريَوُج انثّدح ًءامسأ نب ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح - 52ه

 زن تعوم ان دك :ةمع ني هلا دبع املك امهنأ ةاريخأ 2-4 لامر لا دع

 ٌفاخأ ينإف « ماعلا َتمقأ ول : هل لاق هللا ٍدبع ينب ضعب َّنأ» : عفان نع ٌةيريَّوُج انثّدح ليعامسإ

 َرحنف « تيبلا َنوُد شيرق راّقك لاحف « لكي يبنلا حم انجرح : لاق :تيبلا ىلإ لصت ال .نأ

 نيبو ينيب ىلخ نإف ةرمع ُتْبَجوأ ا لاقو هباحصأ َرّصقو َقلَحو ُهايادَم ب بتلا

 مث ةعاس ٌراسف .ةلك وللا لوسر َمَنَص امك ّثعَّتَص تيبلا نيبو ينيب ليج نإو « ُتْفُط تيبلا

 ًافاوط فاطف . .يترمع عم ٌةجَح تبّجوأ دق ينأ مكدهشأ  ادحاو لإ امهتأش ىرأ ام :لاق

 ء۱۷۰۸ 21598 ۰۱٦٤١ ۱۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «ًاعيمج امهنم لح 'یتح ًادحاو ًايعّسو ًادحاو

 8 را لا ل ا لا ل ا للا ا ل الا + ۹



 ئذافسلا ناتك 4 امه

 ن١ :لاق عفان نع رخص انثّدح ٍدمحم نب رضْنلا ٌعمَس ٍديلولا نب عاجش ينئّدح 4185

 لسرأ ةيبيّدخلا موي دمع ْنكلو « كلذك سيلو « رمع لبق ملسأ رمع َنبا نأ نوثّدحتي سانلا
 «ةرجشلا دنع عيابُي كي هللا لوسرو - هيلع لتاقيل هب ينأي راصنألا نم لجر دنع هل سرف ىلإ هلل دبع

 «لاتقلل ُهِئلَتْسَي ٌرمعو َرمع ىلإ هب ءاجف سّرفلا ىلإ بهذ مث « هللا ٌدبع هع ةعيابف - كلب يردي ال معو

 ‹ لكي هللا لوسر عياب ىتح هعم بهذف قلطناف :لاق ةرجشلا تحت عيب ي هللا لوسر َّنأ هّربخأف

 .[8915 :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟رمع لبق ملسأ رمع َنبا نأ ٌسانلا ٌثّدحتي يتلا يهف

 ينربخأ ٌُيرَمْعلا دمحم نب ُرمع انئّدح ملسم نب ٌديلولا انثّدح راكع نب ماشه لاقو _ ۷
 ٍلالِظ يف اور ةيَدحلا موي يبنلا عم اوناك نمانلا أ١ : امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفا
 اوقدحأ دق سانلا نأش ام زظنا « هللا دبع اي :لاقف « يب يبنلاب نوقدحُم ثرمانلا اًذِإف « رجشلا

 . «عيابف جّرخف رمع ىلإ عجر مث َعَيابف َنوعيابُي مهدَجوف . لكلا لوسرب
 :ثيدحلا رظنا] 79١15 ٤١۱۸١[.

IAAىفوأ يبأ نب مثلا دبع تعمس : لاف ليغامتسإ اند ردت اتد ويمن نبا اح د  

 هعم انيلصو ىلصو 2 هعم انفطف ٌفاطف رمتعا َنيح و يبنلا عم اتك : لاق امهنع هللا يضر

 «ءيشب ٌدحأ هبيصُي ال ةكم لهأ نم هر رتسن اًتكف « ةورملاو افصلا نيب ىعَسو

 ش .[۱۷۹۱ ۰ ۱٣۰۰ :ٹیدحلا رظنا]

 :لاق ٍلَوْغِم نب كلام انَتَدح يتباس نب دمحم انّثّدح قاحسإ نب ب نسحلا انئثّدح - ۹

 ٌةريختسُن ُهانيتأ نيفص نم ِفيْنُح نب ٌلِهَس َّمِدق امل» :يلئاو وبآ لاق : لاق نيصخح ابأ تعمس

 هّرمأ ةا هللا لوسر ىلع درا نأ عيطتسأ ولو لدنَج يبأ موي ينثيأر دقلف « يأرلا اومهتا :لاقف

 ىلإ اب اوس ار فايز ركأل  ”رع راع انام انو امو « ملعأ ةلوسرو ُهللاو « ُتدَدَرِل
 . «هل يتأن فيك يردن ام مص انيلع جفت الإ ًامضخ اهنم دست ام : رمألا اذه لبق « هفرعت ٍرمأ

 .[۳۱۸۲ 2 ۳۱۸۱ : ثيدحلا رظنا]

 نبا نع ٍدِهاجُم نع بويأ نع ليز نب ُدامح انّئَدح برح نب ٌناميلس انئّدح - ۹°

 ٌلمَقلاو ةيبيدحلا َنمز اإ ئبنلا يلع ىتأ» : لاق هنع هللا يضر رجع نب بعك نع ئليل يبأ

 2 مايأ ةثالث مصو قلحاف :لاق . معن : تلق ؟كسأر ماوه كيذؤيأ : لاقف يهجَو ىلع ٌرئان دي

 .«أدب اذه ّيأب يردأ ال :بويأ لاق . ةكيسن كنا وأ < َنيكاسَم ةتس معطأ وأ

 ثيدحلا رظنا] : ۱۸۱۴ . ۱۸۱۰١ (< ۱۸۱7٦ ۰ ۱۸۱۷ 4١155214818 [.

 1 75 59 ت ۳ 35 و هک
 نع ٍدهاجم نع رشي يبأ نع ميشه انثّدح هللا دبع وبأ ماشه نب دمحم ينثّدح _ ۱



 ۹ یزاغملا باتك "5

 نحنو ةيبيدحلاب كي للا لوسر عم اًنك» :لاق ةرجع نب بعك نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 ىلع طقاّست ٌماوهلا ِتلَعَبف ةرفَو يل تناكو :لاق تكلا انرّصَح دقو ‹ نومرحم

 ن # : ةيآلا هذه ثلزنأو . يعل نب كك ولا لاقف كي ئبنلا يب رمف « يهجَو

 1١95[. :ةرقبلا] ص وأ ْةَفَدَص وأ ٍماَيِصْنَي ٌةَيْذَِم وا ني ىذأ وہ وا اًصيِرَم کنم ناک

 ]14۰£ > 104£ لخط مخ( طماط المالك لم Af : ثيدحلا رظنا]

 ةنيَرُعو ٍلكُع ةصق باب_-5

 ًاسنأ نأ ةداتق نع ٌديعس انَنَدح عيَرز نب ديزي انّنَّدح واح نب ىلعألا دبع ينئّدح _ 4۲

 اوملكتو لل يبنلا ىلع ةنيدملا اوميق ًةنيَرُعو ٍلكُع نم ًاسان َّنأ مهئّدح هنع هللا يضر

 . ةنيدملا اومّحوتساو « فير لهأ نكن ملو ٍعْرَض َلهأ انك نإ هللا يبن اي : اولاقف « مالسإلاب

 .اهلاوبأو اهنابلأ نم و و نأ مهّرمأو ود دوب ل هللا لوسر مهل ٌرمأف
 اوقاتساو « لب يبنلا يعار اولتقو « مهمالسإ دعب اورفك ةّرحلا ةيحان اوناك اذإ ىتح « اوقلطناف
 . مهّيديأ اوعطقو مهئّيعأ اورّمسف مهب َرمأف « مهراثآ يف َبلطلا ثعبف « ةي يبنلا غلبف . دولا

 .«مهلاح ىلع اوتام 'ىتح ةّوحلا ةيحان يف اوكرتو

 لاقو . ؛ِةلْثملا نع ىهنيو ةقّدصلا ىلع تحي ب ناك كلذ دعب لكي يبنلا نأ انغّلب١ :ةداتق لاق
 ةبالق يبأ : نع ٌبويأو ٍريثك يبأ نب ىيحي لاقو . «ةنيرع نم) ةداتق نع : ٌداَّمَحو نابأو ةبعش

 .[۳۰۱۸ 1501 377+ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟لكُش نم فن مدق»

 انثَّدح ئيضوحلا رمع وبأ رمع نب ُصْفَح انئّدح ميحرلا ٍدبع نب محم ينئّدح _ ۹۳
 ناكو - ةبآلق يبأ لوم ءاجر وبأ ينّدح : :لاق ٌفاوصلا جاًجحلاو ُبويأ انثدح ديز نب ُداّمح

 ؟ةماسقلا هذه يف نولوقت ام :لاق ًاموي َسانلا ٌراشتسا زيزعلا ٍدبع نب ّرمع نأ - . ماشلاب ةعم

 يلع توا لاق . كليف اا و لوسراهب نعت( نحت اولاقف

 ةئّدح َياّيِإ :ةبالق وبأ لاق ؟نيينرعلا يف سنأ ثيدح َنيأف :ٍديعس نب ةسبنع لاقف :هريرَس

 نع ةبالق وبأ لاقو « «ةنيرُع نم» :سنأ نع بيض نب زيزعلا دبع لاق .«كلام نب ُنسنأ
 .[4197 ۰۳۰۱۸۰۱۵۰۱ #77 :ثيدحلا رظنا] ٠ "ةصقلا ركذ . . لكع نم" ؛ سنأ

 دّرقلا تاذ ةوزغ باب -

 ثالثب َربيُخ لبق هي يبنلا عاقل ىلع اوراغأ يتلا ةوزغلا يهو

 تهس :لاق ديبع یا نب ديزي نع باح اج اليس نب ةف اک د ا



 يزاغملا باتك- ٤ فر

ETمرت هلا لوسر حقل تناكو ٠ ىلوألاب وب نأ لبق تجرم  

 i ا ل :لاق .ناّمطغ : لاق ا : تلق

 نم َنوقتسَي اوذخأ دقو مهتكردأ ىتح يهجَو ىلع ٌُتعفّدنا مث . ةنيدملا يتبال نيب ام ٌثعمسأف

 :لوقأو  ًايمار ٌتنكو -يلبنب مهيمرأ تلعجف « ءاملا

 ع دالا م لا عال جتا تلا

 الك غينلا ءاجو : لاق .ًةدرُب َنيثالث مهنم تئّلتساو « مهنم حاقّللا ثذقنتسا 'ىتح زجترأو

 .ةعاسلا ُمهيلإ ثّعباف « شاطع مهو َءاملا ّموقلا ٌتيِمَح دق « هللا يبن اي :تلقف « ُساّنلاو

 هتقان ىلع ةي هللا لوسر ينفدرُيو « انعّجر مث :لاق .ْحِجْسأف َتكَلَم « عّوكألا نباي :لاقف
 5١ 7١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةنيدملا انلَخَد ىتح

 َرِبيخ ةوزغ باب

 َّنأ راسي نب ٍريشُب نع ٍديعس نب يحي نع ِكلام نع َةملسَم نب هللا دبع انئّدح _ ٥
 نم يهو - ءابهصلاب انك اذإ ىتح ربح ماع ل يبنلا عم جرخ هنأ :ةربخأ نامعنلا نب

 لكف « يف هب رمأف « ٍقيوّسلاب الإ َتْوُي ملف داوزألاب اعد مث < فلا "نع 0

 . «أضوتي ملو ىلص مث « انضَمضمو ضمضمف برغملا ىلإ ماق مث « انلكأو

 YTAAI  7/6 ١:[. ا” ه8 : ثيدحلا رظنا]

 نع ٍديَِبَع يبا نب , ةيزي نع اسا قب زكا ككل ا عرقا ا اع ٤۱۹٦

 ٌلجر لاقف « ًاليل انرسف « ربيخ ىلإ لَو ئبنلا عم انجرخ» : لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس
 ودحَي لَرنف « ًارعاش اجر ماع ناكو ؟كتاهيتُه نم انعيست الأ رماع اي :رماعل موقلا نم

 :لوقي موقلاب

 اوا او اوا ا
 انسيقال نإ مات قال اع و ااتقتااسم كلل افر فغا

 اا ات ا ااا توا و تقلا

 انيلعاولو حايصلابو

 لاق .هللا همحري : :لاق « عوكألا نب ٌرماع : اولاق ؟قئاسلا اذه ْنم : لَو هللا لوسر لاقف



 ٤ يزاغملا باتك- ۰۳۱

 انئباصأ ىتح « مهانرصاحف ربيخ انيتأف .هب انتغتمأ الول « هللا يبن اي َتَبَجَو : : موقلا نم ٌلجر
 تحف يذلا مويلا ءاسم ُسانلا ئىسم أ املف . هيلع اهحتف ىلاعت هللا نإ مث ةد ةضيحم

dg My 

 اهوقيرهأ : يب ئبنلا لاق .ةيسنإلا رمح محل :اولاق ؟محل ّيأ ىلع :لاق « محل ىلع

 فايع الفاو .كاذ وأ :لاق .اهلسغنو اهقيرهن وأ « هللا لوسر اي :ٌلجر لاقف .اهورسكاو
 باصأف هقيس ُبابذ ٌعجريو « هبرضيل ٌيدوهي قاس هب لوانتف « ًاريصق ٍرماع ُفيس ناك موقلا

 . يديب ذخآ وهو واي هللا لوسر ينآر : ةملس لاق اولفق املف :لاق . هنم تامف رماع ةبكُر َنيع

 نم بك : اهب ئيبنلا لاق . هلمع طبَح ًارماع نأ اومعز « يمأو يبأ كادف : هل تلق ؟َكلام : لاق

 . «هلثم اهب اىشم ةيبرع لق « دهاجم ٌدهاجل هنإ  هيعبصإ نيب عمجو  نيّرجأل هل نإ « هلاق
 . ۲٤۷۷[ :ثيدحلا رظنا] . «اهب أَسّن١ : لاق متاح انئّدح « ةبيتق انثدح

 هنع هللا يضر سنأ نع ليوطلا ٍديَمَح نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انئّدح - ۹۷

 حبصأ املف- حبصُي ىتح مهبرقي مل لیلب ًاموق ىتأ اذإ ناكو - اليل َربيخ 'ىتأ ةا هللا لوسر َّنأ»

 . سيمخلاو دمحم « هللاو دمحم :اولاق ٌةوأر املف « ‹« مهلتاکَمو مهيحاسمب دوهيلا تّجرخ

 .«نيرذنملا َحاِبَص ءاسف موق ةحاسب انلّرن اذإ انإ « ٌربيخ تّيرخ : ةا ئبنلا لاقف

 :ثيدحلا رظنا] ۰۳۷۱  TAET «AAT (AA e ۲۲۲۸ ۹٤۷ 516١ل555 05550 `

 .[(ة ١ خذلك CAT "كلل CTTTY "دالك "مم >4۹ ۱

 نع َنيريس نب ٍدمحم نع ٌبويأ انثَدح ةنيُع نبا انربخأ ٍلضفللا نب ُةَقَدَص انربخأ - 6

 اورّصَب املف < يحاسملاب اهّلهأ جرخف « ةركذ ي انخيسا لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 « ٌربيخ تّبرخ « ُربكأ هللا : كي ئبنلا لاقف . ٌسيمخلاو دمحم « هللاو دمحم : اولاق لكي عربنلاب

 يدانُم ىدانف « رمحلا موحل نم انْئَّصأف .نيرذنملا ٌحابَص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ اإ
 . «نسجر اهنإف < ٍرمحلا موحل نع مكئايَهْنَي ةّلوسرو هللا لإ : يك يبنلا

25559١235560+ YEY CYAQY CYAAA عم ووو ٩٤۷ » ٦۱١ . ۳۷۱ [ثيدحلا رظنا: 

[AV EAE GOAT تزال" CTTY CTA (FAO 

 نع ٍدمحم نع ُبويأ انثَّدح باهولا دبع انّثَّدح ٍباَّمولا ٍدبع نب هللا بع انثّدح - 44

 مث ٠ .تكسف « محلا ِتّلكأ : لاقف عاج ٌةءاج كَ هللا لوسر َّنأ» : هنع هلا يضر ِكلام نب سنا

 یدانف ًايدانُم لا لاقف ةثلاثلا هات مث . ا لاقف ةيناثلا هاتأ



 يزاغملا باتك °۲ ٤

 2 2 كلا مو 6 و ثا 3
 روفتل اهنإو « رودقلا تئفكأف . ةيلهألا رمحلا موحل نع مكنايهني ةلوسرو هللا نإ : سانلا يف

 TEE cCYTAET CYTAAT CYTAA A 275505 CYTYTYTA cCAEY ىلع !CTY : ثيدحلا رظنا] .«محللاب

LEIA EVAV كل١ءة o GOAT 5مل" CTTIY لدلك دم <41 4° 

 هنع هللا يضر سنا نع ِتباث نع ٍديز نب ُدامح انٿدح برح نب ُناميلس انئّدح - ۲

 اذإ اّنِإ « ُربخ تبرَح « ُربكأ هللا : لاق مث ٍسلَعب َربيَح نم ًابيرق َحبصلا لكي يبنلا ىَّلص» :لاق

 لَك ئبنلا لتقف < ‹ ككّسلا يف نوعسُي اوجرخف « نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلّرَن

 ىلإ تراص مث < يبلكلا ةيحد ىلإ تراصف ةيفص يبسلا يف ناكو « ةيرّذلا ئبس و « ةلتاقملا

 تلق تنآ دمحم ابأ اي: تباثل بيهص نب زيزعلا دبع لاقف . اهقادص اهقتع لعجف ٠ لكي ئبنلا

 .«هل اقيِدصَت هّسأر ٌثباث كرحف ؟اهقّدصأ ام : سنأل
«Y0 CTAEE YAEL “TAAT «AA «° «1۲۲۸ 294107 250٠١ › ۷1 [ثيدحلا رظنا: 

[144 EAA CEI QV EAE LAT TILEY (PTV لدلك cT ‘A0 < 44۱ 

 كلام نب َسنأ ٌتعمس : لاق بيَّهَص نب زيزعلا ٍدبع نع ةبعش انّنّدح ٌمدآ انئّدح - ١

 ؟اهقدصأ ام : سنأل تباث لاقف « اهّجَّوزتو اهقتعأف ةيفص ةي ئبنلا ىبَس» : لوقي هنع هللا يضر

 . «اهقتعأف اهّسفن اهقدّصأ :لاق
 كوزم و114 TAET كرف" TAA» ل780 »11۲۸ EY» »°11 لالالا :ثيدحلا رظنا]

 21 C1۹۹۱م ل شمال "كمل لالالالا دلك الدلم /ا1١9: 55211١5842 ١: :1731١١٠ |.

 هللا يضر ّيدعاسلا ٍدعس نب ٍلهَس نع مزاح يبأ نع ُبوقعُي انتدح ةبيتق انئّدح - ۲
 هركسع ىلإ الب هللا لوسر لام املف « ًاولتتقاف ّنوكرشملاو وه ىقتلا ايب هللا لوسر َّنأ» هنع
 هداف الو ةَذاش مهل ُعَدَي ال ٌلجر ال هللا لوسر باحصأ يفو - مهركسع ىلإ نورخالا لامو

 : كي هللا لوسر لاقف « نالف أَّرجأ امك ٌدحأ مويلا ام ًاّرجأ ام : ليقف - هفيسب اهبرضَي اهعجتا لإ

 فقو فقو املك هعم جرف :لاق .هبحاص انآ : موقلا نم لجر لاقف .رانلا لهأ نم هنإ امأ

 عضوف « توملا َلُجعتساف « ًاديدش ًاحرُج لجرلا حرُجف :لاق . هعم عرسأ ٌحرسأ اذإو « هعم

 al ‹ هسفن لتقف هفيس ىلع لّماحت مث ؛هِئيدَت نيب ُهَباَبْدو صضرألاب ُهَفيس

 هنأ امنا تركذ يذلا لجرلا :لاق ؟كاذ امو :لاق .هللا لوسر كنأ ٌدهشأ :لاقف ةي هللا لوسر

 .ًاحرج حرج مث « هبلط يف ُتِجَرَخف « هب مكل انأ :ُتلقف « كلذ ُسانلا مظعأف « رانلا لهأ نم

 هيلع لّماحت مث « ِهبيدث نيب ُهَبابدو ضرألا يف هفيس لصن عضوف « ٌتوملا لجعتساف ًاديدش

 ودبي اميف ةنجلا لهآ لمع ُلمعَيل َلجرلا َّنِإ :كلذ دنع لك هللا لوسر لاقف .هسفن لتقف



 ۳ يزاغملا باتك- "4

 نم ّوهو « سانلل ودبي اميف رانلا لهأ لمع لمعيل لجرلا َّنِإو « رانلا لهأ نم وهو « سانلل

 .[۲۸۹۸ : ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا ٍلهأ

 نأ بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخخأ ناميلا وبأ انئّدح _ ٠۴ ٠۲
 فا ا نم لجرل ةي هللا لوسر لاقف « ربيخ انذهش» :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ
 هب ترثك ىتح ِلاتقلا ّدشأ لجرلا لتاق لاتقلا ّرضح املف .رانلا لهأ نم اذه :مالسإلا
 هتنانك ىلإ هديب ئّوهأف « ةحارجلا ملأ لج لجرلا دجوف « ُباتري سانلا ضعب داكف « ةحارجلا

 وللا لوسر اي : اولاقف نيملسملا نم اجر ٌدتشاف « هّسفن اهب ّرحنف أمّهسأ اهنم جّرختساف
 آلإ ةن ةنجلا ُلُخْدَي ال هنأ ْنَذأف ٌنالف اي مق :لاقف .هسفن لتقف نالف رحتنا « كتيدح هللا ٌقَّدص

 ٠٦۲[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ّيرهّزلا نع رمعَم هعبات .«رجافلا لجرلاب َنيّدلا ديوي هللا نإ « نمؤُم

 ني نمحرلا ٌدبعو بيسملا نبا ينربخأ باهش نبا نع ئوي نع ٌبيبش لاقو _ 4
 نع كرابملا نبا لاقو . «انينح ال يبنلا عم اندهش» :لاق ةريره ابأ نأ بعك نب هللا ٍدبع

 : ٌيديبُزلا لاقو .ّيرهُزلا نع حلاص ةعبات . يب ئبنلا نع ٍديعس نع ّيرهزلا نع َسنوي
 ق ا ا بدك ب نحول عبدا ا

 . للك يلا نع ٌديعسو هللا دبع نب هللا دبع ينربخأو : يرهلا لاق . ربيخ كي يبنلا عم
 ,[1707 « ۳۰۹۲ : ثيدحلا رظنا]

 نع َنامثع يبأ نع مصاع نع ٍدحاولا دبع انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _ 0

 ةّجوت امل :لاق وأ ربيخ ل هللا لوسر ازغ امل» :لاق هنع هللا يضر ّيرعشألا ئسوم يبأ

 َهلإ ال .ربكأ ُهللا «ذبكأ هللا « ريبكتلاب مهتاوصأ اوعفرف داو ىلع نمانلا فرشأ - لكي هللا لوسر
 مكنإ « ًابئاغ الو ٌمصأ وعدت ال مكنإ ٠ مكسفنأ ىلع اوعترا ةي هللا لوسر لاقف . هللا لإ
 لوح ال : .لوقأ انأو ينعمسف « ال هللا لوسر ةباد َفلَخ انأو . مكعم وهو ًابيرق ًاعيمس نوعدت

 ىلع َكّلْدَأ الأ : لاق . هللا لوسر كيبل :ٌتلق . سيق نب هللا دبع اي : يل لاقف . هللاب الإ ةوق الو

 لوح ال :لاق .يمأو يبأ كادف « هللا لوسر اي ىلب :ُتلق ؟ةنجلا زونك نم زنك نم ٍةملك

 .[۲۹۹۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ .«هللاب الإ ةوق الو

 يقاس يف ةبرض رثأ ثيأر» : لاق دبع يبأ نب , ديزي انثدح ميهاربإ نب ٌميكملا انثّدح_

 لاقف « بيخ موي اهنباصأ ٌةبرض هذه :لاقف ؟ةبرضلا هذه ام E :تلقف ةملَس

 . «ةعاسلا ىتح ٌثيكتشا امف « ِتاعَمَت ثالث هيف تف لكي عيبنلا ُتيتأف . يل تيم" سانلا



 يزاغملا باتك - 4 1۰۳٤

G۷ىقتلا» : :لاق ٍلهس نع هيبأ نع مزاح يبأ ُنبا انثّدح ةملسم نب للا بع انئّدح ' 

 يفو « مهركسع ىلإ موق لك لامف <« اولتتقاف هيزاغَم ضعب يف نوكرشملاو ب يبنلا
 : ليقف هب 'اهترضف اهنا الإ ةذاك الز ةذاَش نيكرشملا نم ا ّلجر َنيملسملا

 ٍلهأ نم انُيأ :اولاقف .رانلا لهأ نم ُهّنِإ :لاقف .نالف ًاّرجأ ام ٌدحأ ًاّرجأ ام « هللا لوسر اي

 « هعم تنك أطبأو عرسأ اذإف « هنأ : موقلا نم ٌلجر لاقف ؟رانلا ٍلهأ نم اذه ناك نإ َةّنجلا

 هيلع َلّماحت مث « ويْذَت نيب ةبابذو ضرألاب وفيس َباَصِن عضوف « ٌتوملا لجعتساف حرُج ىتح

 ؟كاذ امو :لاقف .هللا لوسر كنأ ٌدهشأ :لاقف يب ءىبنلا ىلإ لجرلا ءاجف . هسفن لتقف

 .رانلا لهأ نم هنإو « سانلل ودبي اميف نجلا لهأ لمعب ٌلمعَيَل لجرلا نإ :لاقف .هربخأف
 .[14707 275894 :ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا لهآ نم وهو « سانلل ودبي اميف رانلا لهأ ٍلمعب ٌلّمعيو

 َرظن» :لاق نارمع يبأ نع عيبّلا نب دايز انثَّدح عيعازُخلا ٍديعس نب ٌدمحم انثّدح_ ۸

 . ريخ دوهي ةعاسلا مهنأك :لاقف ةسلايط ئأرف ةعمجلا موي سانلا ىلإ ٌنسنأ

 هللا يضر ةملس نع ٍديبُع يبأ نب ديزي نع ٌمتاح انئَّدح ةملسَم نب هللا دبع انئّدح - ۹

 انأ : لاقف « ًادمَر ناكو « َريبخ يف كي يبنلا نع َفلخت هنع هللا يضر ڂيلع ناک» : لاق هنع

 ي ًادغ ةيارلا يظعأل :لاق تحف يتلا ةليللا انب املف . هب قجلف ؟اک يبنلا نع ُفّلختأ

 « يلع اذه : ليقف . اهوجرن نحنف . هيلع حتفُي ةلوسرو هللا ُهُيحُي ر ًادغ ةيارلا دخيل

 .[۳۷۰۲ « ۲۹۷۰ :ثيدحلا رظنا] ٠ و « ٌةاطعأف

 ىنربخأ» : لاق مزاح يبأ نع نمحرلا دبع نب ُبوقعي اندح ٍديعس نب ٌةبيتق انثاح 1۰

 ضر ادع ةيارلا هذه طع :رييخ موي لاق الڳ هللا لوسر لآ هنع ُهللا يضر ٍدعس نب لهس

 نوكودي ٌسانلا تابف :لاق . هلوسرو للا يحبو ُةَلوسرو هللا بحي < هيدي ىلع هلا ٌحتفَي

 « اهاطعُي نأ وجرب مهلك ل هللا لوسر ىلع اودَغ سانلا حبصأ املف ؟اهاطعُي مهيأ ل
 يتأف هيلإ اولّسرأف : لاق . هيّئيع يكتشي هللا لوسر اي وه : ليقف ؟بلاط يبأ نب يلع َنيأ : لاقف

 لاقف . ةيارلا ةاطعأف « ْمَجَو هب ْنكي مل ْنأك ىتح ًاربف هل اعدو هينيع يف كي هللا لوسر قصبف هب

 « مهتحاسب لزنت'ىتح كلسر ىلع فنا : لاقف .انلعم اونوكي تح مهلتاقأ لا لوسر اي :جولع
 كب هللا يِدِهَي نأل هللاوف « هيف هللا ّقح نم مهيلع ُبِجَي امب مهزبخأو « مالسإلا ىلإ مهعدا مث

 ۰۲۹٤۲ 8:04 ۲۷۰٠[. :ثيدحلا رظنا] . معلا رمح كل دوکي نأ نم كل ريخ ًادحاو ًالجر

 . ح . نمحرلا دبع نب توقعي انثّدح دواد نب رافغلا دبع انثّدح_- 0 ۰



 ٤ “م يزاغملا باتك- ١ ١

 ُيرِهُّزلا نمحرلا دبع نب ُبوقعي ينربخأ :لاق بهو نبا انثّدح ىسيع نب ٌدمحأ ينئّدحو
 هللا حف املف « رييخ انمِق» :لاق هنع هللا يضر كلام نب ٍسنأ نع بلطملا ىلوم ورمع نع

 .ًاسورع تناكو « اهُجوز لق دقو تطأ نب ٌيَيُح تنب ةيفص امج هل ركذ نصحلا هيلع

 اهب 'ىنبف « تّلَح ءابهصلا دس انْغَلِب ىتح « اهب جرخف < هسفنل لك ئيبنلا اهافطصاف
 كلت تناكف « َكّلوح نم ذآ : يل لاق مث « ريغص عطن يف ًاسيح عنص مث . ةي هلا لوسر

 مث « ةءابعي ةءارو اهل يّرحُب هيب يبنلا ثيأرف « ةنيدملا ىلإ انجرح مث .ةيفص ىلع ُهَتميِلَو
 . «بكرت یتح هتبكر ىلع اهلجر ٌةيفص عضتو « ُهتبكر ْمْضَيف هريعب دنع ٌنسلِجَي

2155150 21595515 TAET 23154897” «TAA «YY «۲۲A «< 4€۷ › 1° › ۷1 [ثيدحلا رظنا: 

TEY EYe CENA كلت طم CEA EAT CEY CTTW درت لعلم + 141 

 ع ليوطلا ريمخ نم چ نع ناميلش نع يخا یتا لات ليئاعسإ انئّدح 17

 ىتح مايأ ةثالث ربيخ يتيرطب بح ِتنب ةيفص ىلع ماقأ كو يبنلا نأ هنع هللا يضر كلام نب س

 . «باجحلا اهيلع برَض نميف تناكو < اهب َّسرعأ

 215551 015515 055515275517205 21584416 5542941٠١ لالا : ثيدحلا رظنا]

LEN ETI 4751:4195 415842 51١9ودخل /ا CAAT للكل TTY لدلك احم 

 ينربخأ :لاق ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ نب ٌديعس انئّدح - ۳

 ىنبُي ٍلايل ثالث ةنيدملاو َربيخ نيب كي ئيبنلا ماقأ» :لوقي هنع هللا يضر ًاسنأ عمس هنأ ٌديِمُح
 . اهيف ناك امو « محل الو زبخ نم اهيف ناك امو « هتميلو ىلإ نيملسملا ٌتوَعدف « ةيفصب هيلع

 :نوملسملا لاقف « ّنمسلاو طقألاو َرمتلا اهيلع 'ىقلأف 2 ٍتطسف عاطنألاب ًالالب َرمأ نأ لإ

 «نينمؤملا ِتاهَّمُأ ىدحإ يهف اهبَّجَح نإ :اولاق ؟هنيمي ثكلم ام وأ « نينمؤملا تاهّئأ ئدحإ

 .«باجحلا ّدمو « هَفلَخ اهل أطَو لحترا املف .ٌهنيمي تكلّم امم يهف اهْبُجحَي مل نإو
2555١2055560155: YEY 115520315444277" « ۲۲۲۸ 2 ٩٤۷ › 1° [لالالا : ثيدحلا رظنا 
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  el NSEا اکا

 1تئيختس کھ .



 رمحلا موحل نعو ِموُلا لكأ نع ربيخ موي ىهن ةي هللا لوسر َّنأ» امهنع هلل يضر ٌرمع نبا
 ۸٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةيلهألا

 ينل نسحلاو هل دبع نع ٍاهش نب نع كلام اذ ةف نب حي يلح - 2255
 نع اىهن لي هللا لوسر ّنأ» : : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع امهيبأ نع ولع نب ٍدمحم
 .«ةيسنإلا رمُحلا موحل لكأ نعو ¢ ربيخ موي ءاسنلا ةعتم

 ,[1931 0 2877 , 51١8 : يف هفارطأ_ 55١5 ثيدحلا]

 نع عفان نع َرمع نب للا ُديَبْع انثدح هللا دبع انربخأ لتاقُم نب دمحم انئّدح - ۲۷
 .«ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي ىهن ةي هللا لوُضَرنأَو : رمع نبا

 .[17516 « ۸٥۳ : ثيدحلا رظنا]

 نع ملاسو عفان نع هللا ٌليبع انثَّدح ٍديبع نب دمحم انّدَدح رصن نب قاحسإ ينثدح- 6
 . «ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع ةي ئبنلا 'ئهن» : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا

 .[١17ا/: 573١6 , مها" : ثيدحلا رظنا]

 نع يلع نب ٍدمحم نع ورمع نع يز نب ُداّمح انّنَّدح برح نب ٌناميلس انئّدح - 49

 « رمُحلا موحل نع َربيخ موي ةي هللا لوسر ىهن» :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 .[ 26207 ىف هافرط ٤١٠۹ ثيدحلا] . «ليخلا ىف َصَخَرو

 'ىفوأ يبأ نبا ٌتعمسا :لاق ّينابيشلا نع ٌداتع انثّدح َناميلس نب ٌديعس انثّدح 55

 ءاجف تجضت اهضعبو : لاق يلغتَل ٌرودقلا َّنِإف « ٌربيخ موي ٌةعاجَم اننباصأ امهنع هللا يضر

 هنأ انثّدحتف :'ىفوأ يبأ نبا لاق .اهوقيرهأو ائيش رمحلا موحل نم اولكأت ال :في عوبنلا يدانم

 . «ةرذعلا لكأت تناك اهنأل َةَبلا اهنعىهن : مهضعب لاقو . سمح مل اهنأل اهنع ىهن امنإ
 .[؟60١7 :ثيدحلا رظنا]

 نع ِتباث نب يدع ينربخأ :لاق ٌةبعش انثدح ٍلاهنم نب جاََجَح انئّدح - ۲ ۱ وبهم د

 ًارمح اوباصأف ةا ئبنلا عم اوناك مهنأ» : مهنع هللا يضر ئفوأ يبأ نب هللا دبعو ءارّبا

e E 
 ثيدحلا]  477١یف هفارطأ_ : ٤۲۲٣۳ , ٤۲۲۹ ٤۲۲۹٣١ ١ ٥٥١١[,

 .[15؟١ ۳٠٣۵١ : ثيدحلا رظنا][ ٤۲۲۲ : ثیدحلا]



 ٤ يزاغملا باتك- 1۰۳۷

 ٍتباث نب يدع انثّدح ٌةبعش انّثَّدح ٍدمصلا دبع انّنَدح ٌقاحسإ ينثّدح - ۳ ٠۲۲٢
 دقو  ٌَربيخ موي لاق هّنأ» ايب ئبنلا نع نائَّدحُي مهنع هللا يضر ئفوأ يبأ نباو َءاربلا تعمس

 .«رودقلا اوئفكأ :_ٌرودقلا اوبصن

 ٤۲۲١ « ٤١۲١۲[. 270160 :ثيدحلا رظنا][ 577 5 : ثيدحلا] .[ ٤۲۲۱ : ثيدحلا رظنا][5777 : ثيدحلا]

 . لكي ةيبنلا حم انوّرَع» : لاق ءاربلا نع ٍتباث نب ٌيِدع نع ٌةبعش انثّدح خلسم انثّدح - 05
 .[ 1:55” 1١ :ثيدحلا رظنا] . «هوحن

 نع ٍرماع E انربخأ ةدئاز يبأ نبا انربخأ 'ىسوم نب ٌُميهاربإ ينثّدح - ١“

 ةيلهألا محلا يقل نأ بيخ ةوزغ يف لو عيبنلا انرمأ» : : لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا

 .TENET EET TE «ّدعب هلكأب انرُمأي مل مث « ةجيضتو ةي

 نع مصاع نع يب انثدح صفح نب دمع انئّدح نيسحلا يبأ نب دمحم انثّدح - ۷

 َناك هنأ لجأ نم ةي هللا لوسر ُهنع ىهنأ يردأ ال» :لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع رماع
 .(ةيلهألا رمحلا محل َربيخ موي يف همّرح وأ < مهتلومح َبَهذت نأ ةركف ¢ سانلا ةلومح

 هد ول ا دم ها عر ۸

 « مهسأ ةثالث ةلف ' ئرسرف لجرلا عم ناك اذإ : : لاقف عفان ُهَرَسف 0

 .[1855 :ثيدحلا رظنا] . مهس هلف خرم رف هل نكي مل نإف

 ٍبّيسملا نب ٍديعس نع باهش نبا نع َسْنوي نع ثيللا انّدح ريك نب ر اىيجي انثدح - 6

 ينب ٌتيطعأ : انلقف هلي ءربنلا ىلإ َناَّفَع نب ٌنامثعو انأ ٌتيمَم» : لاق ٌةربخأ معطُم نب ربُّ
 ونبو مشاه ونب امنإ : : لاقف . كنم ةدحاو ةلزنمب ْنحنو ؛انتكرتو ريغ سمُش نم بلطملا

 . ؛ًائيش لفون ينبو سمش دبع ينبل لَك ئبنلا مسقي ملو : ريبج لاق . دحاو ءيش بلّطملا

 115٠ ٠٠٠۲[. :ثيدحلا رظنا]

 0 5 0 a هى 0 5 و >2
 نع ةدرُب يبأ نع هللا دبع نب ديرب انئّدح ةماسأ وبأ انئّدح ءالعلا نب دمحم ينثّدح - ۲

 انأ هيلإ نيرجاهُم انجرخف « ِنميلاب نحنو ل4 يبنلا جرم انب هنع هللا يضر ىسوم يبأ
 امإو ٠ عضب يف :لاق اإ - مهر وبأ رخالاو « ةدرُب وبأ امهدحأ :مهُرَعصأ انأ يل ٍناوَحأو

 كما ااا يموق نم الجر َنيسمخو نيا وأ 2 لا لاق



 يزاغملا باتك ۰۳۸ ٤

 مكانقيس - ةنيفسلا لهأل ينعي - انل نولوقي سانلا نم سانأ ناكو .ربيخ حتتفا َنيح ي يبا

 للك ئبنلا جوز ةصفح ىلع - انَعَم مِلق نمم يهو - سمع ت ءامسأ تاو ةرجهلاب

 ٌءامسأو - ا « وجاه نميف عيشاجتلا ىلإ ترَّجاه تناك دقو « ةرئاز

 ةا ا . سيمع ٌتنب ٌءامس امسأ :تلاق ؟هذه ْنَم :ءامسُأ ئأر َنيح رمع لاقف  اهدنع

 للا لوسرب ٌقحأ ٌنحنف :ذ « ةرجهلاب مكانقبَس :لاق « معن :ٌءامسأ تلاق ؟هذه ةيرحبلا ؟هذه
 « مكّلهاج ظعيو مكعئاج مطب كي هللا لوسر حم متتک « هللاو الك : تلاقو ْتَبضَْعَف . مكب

 ياو . لكي هلوسر يفو هللا يف كلذو « ةشبحلاب ِءاضَعْبلا ءادعُبلا - ضرأ يف وأ - راد يف انكو
 7 اًنك حنو « لكي هللا لوسرل تلق ام َركذأ ىتح ًابارش ُبَرشأ الو ًاماعط ُدَعْطأ ال هللا
 .«هيلع ٌديزأ الو غيزأ الو ُبذكأ ال او « ُهلأسأو لب سل كلذ كذأسو « فاخّتو

 .[؟مىلال58 ,« ۳۱۳٣ :ثيدحلا رظنا]

 تلق امف :لاق .اذكو اذك لاق َرمع َّنِإ « هللا ئبن اي : تلاق يلي ئبنلا ءاج املف» - ١
 ؛ ةدحاو ٌةرجه وباحصألو لو « مكنم يب حاب سيل :لاق . اذكو اذك هل ٌتلق :تلاق ؟هل
 يننوتأي ةنيفسلا باحصأو 'ىسوم ابأ تيأر دقلف :تلاق .ناترجه ةنيفسلا لهأ متنأ مكلو

 اما يق ذ ةظعأ الو ٌمَرفأ هب مه ءيش ايندلا نم ام « ثيدحلا اذه نع ينولأسي ًالاسرأ
 . يو ئبنلا مهل لاق

 . «ينم ٌثيدحلا اذه ٌديعتسيل هنإو ىسوم ابأ ٌثيأر دقلف :ٌءامسأ تلاق» :ةدرُي وبأ لاق

 ةقفُر تاوصأ ٌفرعأل ينإ :ِلك ئبنلا لاق» :ئسوم يبأ نع ةدرُب وبأ لاق - ١
 نإو « ليللاب نآرقلاب مهتاوصأ نم مهلزانم ٌفرعأو « ليللاب َنولخدَي َّنيح نآرقلاب َنييرعشألا
 لاق  ودعلا :لاق وأ " ليلا يقل اذإ خك مهنمو ٠ ناهن ولت نيح مهلزانت نأ مل تک

 . «مهورظنت نأ مكئورُمأي يباحصأ نإ : مهل

 نع هللا دبع نب ٌديَرُب يف نورس يحتم , ٌقاحسإ ينثّدح - فف

 مسقي ملو « انل مسقف « َربيخ حتتفا نأ َدعب الإ يبنلا ىلع انمِيق» : لاق ئسوم يبأ نع ةدرُب يبأ

 .[4170 34175.91 :ثيدحلا رظنا] . «ان ريغ ّحتفلا هش مل ٍدحأل

 نب كلام نع قاحسإ وبأ انَثَّدح ورمع نب ةيواعم انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح - 4
 هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ عيطُم نبا ىلوم ملاس ينئّدح : : لاق ٌروث ينئّدح : : لاق سنأ

 + ياسلام اوال ورنا ا علو راح حكما :لوقي



 ينب ٌدحأ هل هادهأ مَعْدِم . قيل دبعةتمو < ىلا يداو ىلإ هلا لوسو عم انفرصنا

 « دبعلا كلذ َباصأ ىتح رئاع مهس هَءاج ذإ ال هللا لوسر َّلحَر طي ّوه امنيبف « بابّصلا

 AE تسب تناورل ا نمانلا لاقت

 ا ل Gg ل

 .[51717 : يف هفرط_ ٤١١٤ ثيدحلا] . «ران نم ناكارش وأ كارش

{Yoهنأ هيبأ نع يز ينربخأ :لاق رفعج نب دمحم انربخأ میرم يبأ نب ٌديعس انئّدح-  

e e 

 Io «TYE] 226 نا .«اهنرميتقي مل از

  Eا 0

 :ثيدحلا رظنا] . ؟ربيخ ةئ ئيبنلا مسق امك 75 , ۳۱۲١ 1770 [.

Y۷نب ليعامسإ هلأسو ّيرهُّزلا ُتعمس :لاق نايفس انّئّدح هللا دبع نب ٌئولع انئَّدح  
 هل لاق « ُةلأسف كي يبنلا تأ أ هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ ديعس نب ةسّبنَع ينربخأ :لاق ةيمأ

 ًابجعاو : لاقف . لقوق نبا لتاق اذه : ةريره وبأ لاقف . EY صاعلا نب ٍديعس ينب ضعب

 .[۲۸۲۷ :ثيدحلا رظنا] . «نأضلا مودق نم ىَلدَت رول

 ةريره ابأ عمس هنأ ٍديعس نب ةسبنَع ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع ٌيديبّزلا نع ُركْذُيو. ۸

 لاق « ٍدجن لبق ةنيدملا نم ةيرَس ىلع َنابأ ةا هللا لوسر ٌثعب» :لاق صاعلا نب ٌديعس ُدبْخُي

 . فيلل مهليخ مرح َّنِإو اهحتتفا امّدعب َربيخب اب ئبنلا ىلع ةباحصأو ٌنابأ ٌمِدَقَف :ةريره وبأ
 نم ردحت ديو اي اذهب تنأو نانا لاف مل ا للا سر ايدك :ةريره وبأ لاق

 .[47717 2 ۲۸۲۷ :ثيدحلا رظنا] . مهل ْمِسَقَي 0 الا 0 نأض سأر

 ئاق اذه ا وسر ايا ورع و لاف « يلح أف ل بلا ىلإ ليك ديعس نب اإل

 ارم لغ سنك ناص ودق نم ادات و فكل اجتاز :ةريره يبأل ٌنابأ لاقو . لقوق نبا

 .[4778 « ٤۲۳۷ , ۲۸۲۷ :ثيدحلا رظنا] . هديب ينئيهُي نأ هَعْنمو « يديب هللا ُهَمركأ



 يزاغملا باتك- 00 ٤

 نع ةورُع نع باهش نبا نع ٍليقُع نع ثيللا انئّدح ريكب ْنِب ىبحي انثّدح _ 5541

 ةلأست ركب يبأ ىلإ ثلسرأ لك نلا كنب ٌمالسلا اهيلع ةمطاف نأ" : اهنع هللا يضر ةشئاع
 لاقف « َربيخ سمح نم يقب امو كدفو ةنيدملاب هيلع هلل هللا ءافأ امم لک هللا لوسر نم اهثاريم

 اذه نم لكي دمحم لآ لكأي امنإ « ةقدص انكرت ام « ُتَروُن ال :لاق ةا هللا لوسر َّنِإ : ركب وبأ
 ٍدهع يف اهيلع تناك يتلا اهلاح نع ل هللا لوسر ةقدص نم آئيش ُدّيغَأ ال مللاو ينإو .لاملا
 ةمطاف ىلإ مفدي نأ ركب وبأ یب أف © اک هللا لوسر هب لمع امب اهيف ّنلمعألو « كي هللا لوسر

 دعب ثّشاعو تيت ىتح هملكت ملف هترجهف كلذ يف ركب يبأ ىلع ةمطاف تدجوف .ًائيش اهنم

 اهيلع ىَلصو « ركب ابأ اهب نذؤُي ملو « اليل ٍل ولع اهجوز اهنفَد تفوت املف . رهشأ ةتس لِي ييبنلا
 َسمتلاف « سانلا ةوجو يلع ركنتسا تيفوت املف ٠ ةمطاف ةايح جو سانلا نم ولعل ناكو
 2 انتثا ٍنأ ركب يبأ ىلإ لسرأف ٠ رهشألا كلت عيابُي نكي نكي ملو « هتعيابمو ركب يبأ ةحلاصم

 .كَدحَو مهيلع لخدت ال ءللاو ال :ٌرمع لاقف رمع رّضحمل ةهارك < . كعم ٌدحأ انتأي الو

 لع َدّهشتف « ركب وبأ مهيلع لخدف . مهنيا هللاو ؟يب اولعفي نأ مهتيسع امو :ركب وبأ لاقف
 كنكلو . كيلإ هللا ١ ا كوع ن ملو ا ما امو كاا ع دق لإ : لاقف

 انيع تضاف 'ىتح < ًابيصت ب هللا لوسر نم انتبارقل یرن انکو « رمألاب انيلع َتدَدبتسا

 لص نأ لإ تعا لب هللا وسر بارق « هديب يسفن يذلاو :لاق ركب وب مّلكت املف .ركب يبأ
 ًارمأ كذتأ ملو « ريخلا نع هيف لآ ملف لاومألا ذه نم مكنيبو ينيب رجش يذلا امأو . يتبارق نم

 املف . ةعيبلل ةيشعلا كّدعوم : ركب يبأل ٌمولع لاقف . ةتعنَص الإ اهيف هٌعنصَي كي هلا لوسر ُثيأر

 يذلاب ةَرذعو ةعيبلا نع ُهَمَلتو لع داش ركذو « َدّهشتف ربنملا ىلع يقر َرهَّظلا ركب وبأ ىَلص
 يذلا ىلع ُهْلِمحَي مل ةن أ َتَّدحو « ركب يبأ َّنح َمَّظعف ولع دّهشتو .رفغتسا مث ٠ هيلإ رذتعا

 اع رمآلا اذه ينال داكار اتاي هلة يدلل اراك الو هوك يأ ىلع ةسافن عنص

 نوملسملا ناكو ‹ تبصأ :اولاقو نوملسملا كلذب َرّسف .انسفنأ يف انْدَجَوَف « انيلع ٌدبتساف

 . «فورعملاب رمألا عجار َنيح بيرق يلع ىلإ

 ثيدحلا] : ٤١ ٤١ :ثيدحلا رظنا][ ۰ ۳۰۹۲  ۳۷١١ه"١ة[.

 :ثيدحلا رظنا][٠575 : ثيدحلا] ۳۰۹۳ , ۳۷١۲ ١ ٤١١١[.

 نع ةرامُع ينربخأ :لاق ةبعش انئّدح ميِمَرَح ينثّدح راشب نب دمحم ينئّدح
 . رمتلا ّنم عبشن نآلا : انلق ُربيخ تحتف امل» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةمركع



 ل ىا تاتكذ 4

 و 09 و م
 نع رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثّدح بيبح نب ةّرق انئّدح نسحلا انئّدح _ 47 ٤۳

 . (ربيخ انحتف تح انعبش ام» : لاق امهنع هللا يضر مع نبا نع هيبأ

 ربيخ ٍلهأ ىلع ويك ٌيبنلا لامعتسا باب 9

 نع ٍليهس نب ديجملا ٍدبع نع كلام ينث :ثَّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح _ ٤ ٤۲٤٥

 ا وللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ةريره يبأو َيرْذُخلا ديعس يبأ نع بّيسملا نب ٍديعس

 ؟اذكه َربيخ رمت لك : ةا هللا لوسر لاقف 2 بينج ٍرمتب ةءاجف ‹ ربی ىلع الجر لمعتسا

 « لعفت ال :لاقف .ةث ةثالثلاب « نيعاصلاب اذه نم َعاصلا ٌذخأنل اّنِإ « هللا لوسر اي هللاو ال :لاقف

 .[17 077 :ثيدحلا رظنا] [57 55 : ثيدحلا] .[7707 « ۲۲۰۱ :ثيدحلا رظنا][57 ٤٤ : ثيدحلا]

 ديعس ابأ نأ ديعس نع ديجملا دبع نع دمحم: نب ريزعلا دبع لاقو _ .4* 4( £۲٤

 . اهيلع ٌهَرَمأف « َربيخ ىلإ راصنألا نم ّيدع ينب اخأ تعب ةي يبنلا َّنأ» : هاثّدحَج ةريره ابأو

 .هلثم . . .ديعس يبأو ةريره يبأ نع نامسلا حلاص يب أ نع ديجملا دبع نعو

 .[5755 7701750550١ ١ :ثيدحلا رظنا][5755 : ثيدحلا]

 .[17 50 , ۲۳۰۳ :ثيدحلا رظنا] [ 57 57 :ثيدحلا]

 ٠٠ له لَك ٌيبنلا ةلماعُم باب- |

 ل ل
 .«اهنم جرخي ام طش مهلو < اهوعرزيو اهولمعي نأ دوهيلل َربيخ ايب ئبنلا 'ئطعأ» : لاق هنع

[T10 كال ١15154521342191 « ۲۳۲۹ › ۲۳۲۸ › ۲۲۸° : [ثيدحلا رظنا 

 ١ الك يبنلا نع ةشئاع نع ٌةورغ اور .َربيخب يب ّيِبنلل تّمْس يتلا ةاشلا باب-

  ۹هنع هللا يضر هريره يبأ نع ٌديعس ينئّدح ثيللا انئّدح تفسوي نب هللا دبع انئّدح_

 فيدحلا ظنا . مس اهيف ةاش كي هللا لوسرل تيِدهأ بيخ تحتف املا : لاق 1۴١۹۹:

 ةثراح نب ٍديز ةوزغ باب ۲
 رانيد نب هللا ديعاتتدح دغش نب ُناَيفس ادع تخش نب یب انندح ود اخ هما

 : لاقف هترامإ يف اونعطف موق ىلع ةماسأ ةا هللا لوسر َرَمأ» : لاق امهنع هللا يضر مع نبا نع



 يزاغملا باتك- €۲ ٤

 نإو « ةرامإلل ًاقيلخ ناك دقل هللا مياو . هلبق نم هيبأ ةرامإ يف متنعط دقف هترامإ يف اونعطت نإ
 . 608٠0 :ثيدحلا رظنا] . (هّدعب ىلإ سانلا ٌبحأ نمل اذه َّنِإو « َّيلإ سانلا ٌبحأ نم ناك

 اع يبنلا نع ّنسنأ ُةَركز .ءاضقلا ةرمُغ باب - ۳

 هنع هللا يضر ِءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ٌديِبع ينئّدح ١
 مهاضاق ىتح ةكم لخدي هوعَدَي نأ ةكم ّلهأ ىبأف ةدعقلا يذ يف يكب ئبنلا رمتعا امل» : لاق
 « هللا لوسر دمحم هيلع 'ئضاق ام اذه : اوبتك َباتكلا اوبتك املف مايأ ةث ةثالث اهب ميقُي نأ ىلع

 نب دمحم َتنأ ْنكلو « ًائيش كانعَتَم ام هللا لوسر كنأ ٌملعن ول « اذهب كل ُرقن اولاق
 لاق . هللا لوسر حما : ئلعل لاق مث . هللا دبع نب ٌدمحم انأو « هللا لوسر انأ :لاقف « هللا ٍدبع

 اذه :ّبتكف بتكي ٌنسحُي سيلو  تباتكلا ةا هللا لوسر ذخأف .ًادبأ كوحمأ ال هللاو ال : ىلع
 نم َجْوْخَي ال نأو ٠ بارقلا يف فيسلا الإ حالسلا ةكم لخدُي ال « هللا ٍدبع نب دمحم ىضاق ام
 اهلخد املف . اهب َميقي نأ دارأ نإ ًادحأ هباحصأ نم عنمي ال نو « هَعبتَي نأ دارأ نإ ٍدحأب اهلهأ

 ٠ كي يينلا جرخف ٠ لجألا ئضم دقف نع جرحا ٌكبحاصل لق : اولاقف ايلع اوتأ لجألا ىضمو
 : ُمالسلا اهيلع ةمطافل لاقو اهديب دخأف مولع اهلّوانَتَف .مع اي مع اي : يدانُت ةزمح نبا هّتعبتف

 ٹنب يهو اهتذخأ انآ : يلع لاق ا .اهيلّمح ِكّمع ةنبا كنود

 ل . يخأ ةنبا :ٌديز لاقو . يتحت اهتلاخخو يّمع ٌةنبأ :ٌرفعج لاقو .يمع
 أ :رفعجل لاقو . كنم انأو ينم َتنأ :ٌمولَعِل لاقو . مألا ةلزنمب ةلاخلا :لاقو اهتلاخل

 اهنإ : اهنإ :لاق ؟ةزمح كنب زکال : يلع لاقو .انالوّمو انوخأ َتنأ :ديزل لاقو . يقلخو يقلخ
 .[ "181 11:0 ۲۹۹۹ ۰ ۲۹۹۸ . ,۱۸٤٤ ۱۷۸۱ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ةعاضًرلا ّنم يخأ ةنبا

{YoYنب دمحم ينئّدحو حج . حلف انئّدح جير انئّدح عفار نب دمحم ينئّدح -  

 هللا يضر َرمع نبا نع عفان نع َناميلس نب حلف انئَّدح يبأ ينئّدح : : لاق ميهاربإ نب نيسحلا

 « هيدّه رحنف « تيبلا نيبو ُهنيب شيّرق ٌرافك لاحف « ًارمتعُم جرح ةا هللا لوسر نأ» :امهنع

 الإ مهيلع ًاحالس لمحي الو « لبقملا ماعلا َرمتعَي نأ ىلع مهاضاقو « ةيبيدحلاب ُهّسْأر قلحو

 املف . مهحّلاص ناك امك اهلَّخدف لبقملا ماعلا ّنم َرمتعاف . .اوُحأ ام الإ اهب ميقي الو « ًافويس
 : 5¥ فيدحتلا رظنا] + ي ا ا نأ

 انأ ثلخد» : لاق دهاجم نع روصنم نع ٌريرج انَنَدح بيش يبأ نب ٌنامثع ينئّدح- اا

 مث ًةشئاع ةرجح ىلإ ٌسلاج امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع اذإف « ّدجسملا ريبرلا ن نب ةورعو
 .[1408 :ثيدحلا رظنا] . «بجر يف نهادحإ ًاعبرأ : لاق ؟ِِكَو ئبنلا رمتعا مك : لاق



 ٤ عم يزاغملا باتك- ١.١

 لوقي ام َنيعمست الآ ؛نينمؤملا ّمأ اي :ةورع لاق . E و
 َنمتعا ام : تلاقف ا ر للك يذلا كإ ؟نل ا

 el E E ل طر ا ىفوأ يبآ

 ٤۱۸۸[. « ۱۷۹۱ « ۱۱۰۰ :ثيدحلا رظنا] . هِي هللا لوسر

 نع يبح ن اس نع توبا نم ديز نبا یھ دام اد ترح یب ناس اا 6 8

 مّدقي هنإ :نوكرشملا لاقف « هباحصأو ةا هللا لوسر مِدق» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 نيب اهو وشمَي نأو ةثالثلا طاوشألا اولُمرَي نأ كي ئبنلا ٌمهَرمأف َبرثي ب ىّمح مهتّنهَو فو مكيلع

 E «مهيلع ًءاقبإلا لإ اهّلك طاوشألا اولُمرَي نأ مهَرُم هاي نأ هْعَنمَي ملو « نيتكُولا

 : لاق َنَمأتسا يذلا هماعل اك موبنلا مِدق املا : لاق سابع نبا نع ٍريبج نب ٍديعس نع َبويأ نع

 .I «ًداعقيَعق لبق نم ٌنوكرشملاو . مكتّوق نوكرشملا ئريل اولُمرا

 هللا يضر سابع نبا نع ِءاطع نع ورمع نع ةنييع نب َنايفس نع دمحم ينثّدح - ۷

 . (هتّوق نيكرشملا ّيِرْيل ةورملاو اصلا َنيبو ٍتيبلاب لكي يوبنلا 'ىعس امنإ» : لاق امهنع

 ١5759[. :ثيدحلا رظنا]

 سابع نبا نع ةمركع نع ُبويأ انئّدح ٌبيهُو انثّدح َليعامسإ نب ئسوم انئّدح - 4

 .«فرسب ثتامو « لالح وهو اهب ئنبو « ٌمرحم وهو ةنوميم لت ئبنلا جوزت» : لاق

 ٠ .[1۸۳۷ :ثيدحلا رظنا]

 ٍنع ٍدهاجمو ِءاطع نع حلاص نب لابو حين يبأ نبا ينئّدح : ٌقاحسإ نبا دازو - ۹

 EYOA o IAYY]. : ُتيدحلا رظنا] . )ع ءاضقلا ةرمُع يف ةنوميم لكي ئوبنلا َجّوزت» : لاق سابع نبا

 ماشلا ٍضرأ نم ةتْؤُم ةوزغ باب- ٤

 َّنأ عفان ينربخأو : لاق لاله يبأ نبا نع ورمع نع ٍبهَو نبا انثّدح ٌُدمحأ انئّدح 56

 ٍةنعط َنيب َنيسمخ وب ُتْدَدعف « ٌليتق وهو ٍلئموي ٍرفعج ىلع تفقو» : هنأ هربخأ َرمع نبا

 571١[. : يف هفرط ۰ ثيدحلا] . «هرهظ يف ينعي . هربد يف ءيش اهنم سيل « ةبرضو

 نع ٍديعس نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب ةريْغُم اننَّدح ركب يبأ نب :دمحا ارا ه١

 نب ديز ةتؤم ةوزغ يف ةي هللا لوسر َرَمأ» : لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللا ٍدبع نع عفان



 يزاغملا باتك - ٤ ل

 لاق اوو نب ها ف دج رق إو لس دي زك نإ هک هللا لرو لاقف راج
 « ىلتقلا يف ف ةانذَجوف « بلاط يبأ نب , َرفعج انْسمتلاف « ةوزغلا كلت يف مهيف تنك : : هللا دبع

 .[4570 :ثيدحلا رظنا] . «ةيمّرو ةنعط نم َنيعستو ًاعضب هدسج يف اماندجوو

 سنأ نع لاله نب ٍديمُح نع بويأ نع ٍديز نب ُدامح انّئَّدح ٍدقاو نب ٌدمحأ انئّدح - 417
 : لاقف مه ع اب نأ لبق سانلل ةحئاوَر َنباو ًارفعتجو ًاديز يعن هل يتلا ا : هنع هللا يضر

 - ِنافرذت ٌهانيعو - بيصأف ةحاوَر نبا ذخأ مث « بيصأف ٌرفعج ذخآ مث بيصأف ٌديز ةيارلا ذخأ
 N حف يحتل يوييب نو تنوع ةيارلا دا وتخ :

AEةرمع ينتربخأ : لاق ٍديعس نب 'ىيحي ٌتعمس : لاق باهولا دبع اَنَنَدح ةبيتق انثَّدح -  

 بلاط يبأ نب رفعجو ةثراح نبا لتق ءاج امل» : لوقت : اهنع هللا ىضر ةشئاع ٌتعمس :تلاق
 نار: ةهتاع تلاق + ن لا هيف فدع [4 هلا وسر نسج مهتعألا يضر ةحاور نول دبعو
 ءاسن نإ « هللا لوسر يأ :لاقف ٌلجر ُهاتأف  بابلا قش نم : ينعت  بابلا رئاص نم علطأ

 . نهتيهن دق :لاقف تأ مث ٌلجرلا بهذف :لاق .ًنهاهني نأ ٌةرمأف  نهءاكُب ّركذو  ٍرفعج
 نأ ثَّمَعزف .اننْيَلَع دقل هللاو :لاقف ىتأ مث بهذف .ًاضيأ َرمأف :لاق .هنْعِطُي مل هنأ ركذو
 « كقنأ هللا مغرأ : تلقف ةشئاع تلاق . بارتلا نم َنههاوفأ يف ٌثحاف : لاق اي هللا لوسر

 ٠١٠١[. ء۱۲۹۹ :ثيدحلا رظنا] . «ءانّعلا نم ةَ هللا ل وسر تکرت امو « لعفت تنآ ام هللاوف

 نع ٍدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع يلع نب مع انئّدح ركب يبأ نب دمحم ينثدح - 4
 . «نيحانجلا يذ َنباي ٌكيلع مالسلا :لاق رفعج َنبا اح اذإ رمع نبا ناك» : لاق ٍرماع

 ۳۷١۹[. :ثيدحلا رظنا]

 ُتعمس» :لاق مزاح يبأ نب سيق نع ليعامسإ نع ٌنايفس انثّدح ٌميهارب إ انئّدرح 6
 يدي يف يقب امف « فايسأ ٌةعست ةعست ةتؤم موي يدي يف تعطقنا دقل :لوقي ديلّولا نب دلاخ ٠

 .[4775 :يف هفرط_ 4576 ثيدحلا] . «ةينامّي ةحيفص

 ع

 : لاق سيق ينئّدح :لاق ليعامسإ نع ىبحي انثّدح ىّنثملا نب دمحم ينثّدح - 11

 يدي يف تربصو « فايسأ ةعست ةتؤم موي يدي يف قد دقل :لوقي قيلولا نب دلاخ تعا

 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةينامّي يل ٌةحيفص

C1۷نع رماع نع نيَصُح نع ليضُم نب دمحم انئّدح ةرسيم نب ٌنارمع ينئّدح -  

 س وو

 ةرمع هنحأ تلعجف 2 ةحاوَر نب هللا بع ىلع يمغأ : لاق امهنع هللا يضر ريشب نب ٍنامعنلا



 :ىل لبق آلا ايش تلق ام < قافأ ني لاقف هيلغ ةدعت اذكاو ءاذكاو + ةةليجاو: نكبت
 .[4774 :يف هفرط_ ٤۲۹۷ ثيدحلا] . «كلّذك َتنآ

 يمغأ : لاق ريشب نب نامعنلا ع نع عوبعشلا نع ٍنيصُح نع رَ 2 انئَّدح ٌةبيتق انثح - ۸
 ا ودب لاما اور نيل ورع نع

 ةنيهُج نم ٍتاقزحلا ىلإ ديز نب ةماسأ ايب ّيبنلا ثعب باب ٥

 : لاق ٌنايبَظ وبأ انربخأ ٌنيِصُح انربخأ ميشُه انّنَدَح دمحم نب وُرمع ينئّدح - 64

 موقلا انخبصف « ةقّرُحلا ىلإ ةا هللا لوسر انّدعب١ : لوقي امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ كعمس

ySا 0 :لاقَه  

 هتلتقأ ةماسأ اي : لاقف لب يبنلا غلب انمدق املف . هلق ىتح يحمرب ةتنعطف « ٌيراصنألا ٌففكف

 ثملسأ نكأ مل ينأ ُتيَّنمت ىتح اهُرّركُي لاز امف .ًاذّوعتم ناك : تلق ؟هللا الإ لإ ال لاق امدعب
 .1117 :يف هفرط- 4115 ثيدحلا] . «مويلا كلذ لبق

 نرسل رهن سيل ل 4

 TEY علا CEY : eT ا .اةماسأ انیلع مو ركب وبأ انپلع وم

 ۰ ثعمس :لاق ديبع يبأ نب ديزي نع يبأ انثّدح ثايِغ نب صفح نب ُرمع لاقو - ۱

 ول ا ل ٌتوزغ» :لوقي ةملس

 1471١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةماسأ ةَرمو « ركب وبأ انيلع ةَرم « ٍتاوّرغ

VYعّوكألا نب ةملس نع ديبع يبأ نب , ديزي الح ٍدلخَم نب ُكلاحّضلا مصاع وبأ انئّلح -  

 ةلمعتسا ةثراح نبا عم توزغو « تاوزغ عست ب يبنلا عم ٌتوزغ» :لاق هنع هللا يضر

 .[47ال١ ٤۲۷١ ١ :ثيدحلا رظنا] . «[ لع

 نع دع ىبأ نب ديزي نع ةدعست قب دامخ انثّدح هللا دبع نب دمحم انيَّدح - ۳

 نيج مويو ةيبيدحلاو َربيخ ركذف - تاوزغ عبس يب ئبنلا عم توزغ» :لاق عوكالا نب ةملس
 ا : ثيدحلا رظنا] . «مهتكقب تي دو :ديزي لاق دّرقلا مويو

 ةكم لهأ ىلإ ةعتلب يبأ نب ُبِطاح هب تعب امو « حتفلا ةوزغ باب- 5
 2 يبنلا وزغب مهربخي

 ۴ 04 هَ ع 0 52 :
 نب نسحلا ينربخأ :لاق رانيد نب ورمع نع ٌنايفس انئّدح ديعس نب ةبيتق انثدح - 14



 دعت :لوقي هنع هللا يضر ًايلع ثعمس» :لوقي عفار يبأ نب هللا ديبع عمس هنآ دمحم

 اهعم ةنيعظ اهب ّنِإف « خاخ ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا : :لاقف دادقملاو َريبزلاو انأ كيلا لوسر

 « ةنيعّطلاب نحن اذإف « ًةضورلا انيتأ ىتح انليخ انب ئداعت انقلطناف :لاق « اهنم اوذخف ٌباتك
 . تايثلا َنيقلتل وأ باتكلا َّنجِرْخُتل : انلقف . ٌباتك يعم ام : تلاق « َباتكلا يجرخأ : اهلانلق

 ةعتلَب يبأ نب بطاح نم : ل ل اهصاقع نم هّتَجرخأف :لاق

 : لَو هللا لوسر لاقف : كو هللا ٍلوسر ٍرمأ ضعبب مهُربْخُي - نيكرشملا نم ةكمب سان ىلإ -
 :لوقي - شيرت يف د أرنا ےک نإ لع لجمال هلا كورا لاق ؟اذه ام ٌبطاح اي
 ومحب ابارق اهب مهل نم َنيرجاهملا َنم َكلعم نم ناكو « اهيفنأ نم نكأ ملو - ًافيلح تنك
 «يتبارق نوُمحَي أدي مهدنع ٌدِختأ نأ مهيف بسنلا ّنم كلذ ينتاف ذإ ٌثببح ُتيَبحأف «مهّلاومأو مهيلهأ
 دق هنإ امأ : ل هللا لوسر لاقف .مالسإلا دعب رفكلاب أضر الو ينيد نع ًادادترا ٌةلعفأ مو

 « ًاردب دهش دق هنإ :لاقف . قفانملا اذه نع برضأ ينغد «هللا لوسر اي :ٌرمع لاقف . مكقَدص

 لا لزنأف .مکل ترفغ دقف متتش ىف اماولمعا لاق أردب دهش نم ىلع َمَلَطا هلل لعل كيردُي امو
 A E ورتل ہا صرت را ڈر ىزذع وڈ ك اما نذل اأ ل :ةروسلا
 .[۹۸۳ ۳۰۸۱ ۰۳۰۰۷ :ثيدحلا رظنا] ١[. : ةنحتمملا] لكلا هوس ٌَّلَصَدَقَف » : هلوق ىلإ 4ّْقَحْلَ

 ناضمر يف حتفلا ٍةوزغ باب 40
{Voينربخ أ :لاق باهش نبا نع ٌليَقَع ينثّدح ثيللا انئّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح -  

a lC o 

 سابع نبا نأ هربخأ هللا دبع نب هلل ٍديبُع نعو . كلذ لثم لوقي بيسملا ّنبا تعمسو : لاق

 ٍديَدَق نيب يذلا ءاملا  َديدَكلا غلب اذإ ىتح « لكي هللا وسر ماص» : :لاق امهنع هللا يضر

 .[۲۹۵۲۳ « ۱۹٤٤ ۱۹٤۸۰ :ثيدحلا رظنا] . «رهشلا لسنا ىتح ًارطفُم ْلْزَي ملف < « َنطفأ_َنافسعو

 نب هللاٍديِبُع نع يزل ينربخأ مع انربخأ ٍقاَزرلا دبع انربخأ ٌةومحم ينئالح - 5
 ةرشع ُهعمو ةنيدملا نم لاضمر يف جرح لي يبنلا َّنأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع هللا ٍدبع
 نم ُهعم نمو وه راسف « ًةنيدملا همدم نم فصنو َنينس ينامث سأر ىلع كلذو « فالآ

 هظفأ بي دقو نافع ن ام وهو ديدكلا غلب ىتح نوموصيو ٌموصي « ةكم ىلإ َنيملسملا

 . رخآلاف رخألا لي ءيبنلا رمأ نم ٌذَحْوي امنإو :يرهُزلا لاق «اورطفأو
 .[47ا/0 , 594 219481955 : ثيدحلا رظنا]



 ۷ ئذاهملا بات او

 سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ اننَّدح ىلعألا دبع انثّدح ديلولا نب َشاَيَع انثّدح 0

 ىّوتسا املف . رطفُمو مئاصف :نوفلتخُم سانلاو نيتح ىلإ ناضمر يف اب ئبنلا جرخ» : لاق
 « سانلا ىلإ رظن مث - هتلحار ىلع وأ  هّتحار ىلع ُهَعَضوف ءام وأ نبل نم ءانإب اعد هتلحار ىلع

 .[171075 ۱۹٤٤ ۰ ۱۹٤۸ ۰ ۲۹۰۳ ۰ ٤۲۷۵ :ثيدحلا رظنا] . «!ورطفأ : ماّوصلل تورطفملا لاقف

 رنا وا ن وک نط طعم نووخلا ىاز لآ ةسلاكو + 1014

 سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع ديز نب ُداَمَح لاقو .«حتفلا ماع يك ئيبنلا جرخ» امهنع

 ۱۹٤٤ ۰ ۱۹٤۸ ۰ ۲۹۰۳ ۰ 47100 247105 ٤۲۷۷] :ثيدحلا رظنا] . ی ئيبنلا نع

 ٍنع سوواط نع دهاجم نع ٍروصنم نع ٌريرج انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح لح 9 ۹

 نم ِءانإب اعد ّمث « َناَفسُع غلب ىتح ًماصف * ناضمر يف ةا هللا لوسر رفاس : لاق سابع نبا

 ماص» :لوقي سابع نبا ناكو :لاق .«ةكم َّمِدَق ىتح َرطفأف سانا هارّيل ًاراهن برشف ءام

 . «رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نمف « رطفأو رفسلا يف ةا هللا لوسر

 LETVA cC. لال ال5 EYV0 #5 خ1 : ثيدحلا رظنا]

 ؟حتفلا موي ةيارلا يب يبنلا زكر َنيأ باب - ۸

 راس امل» : :لاق هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثّدح ليعامسإ نب ٌديِبَع ينثدح _ ۰

 مازح نب ٌميكحو برح نب َنايفس وبأ جرخ « ًاشیرق كلذ غلبف « حتفلا ماع اي هللا لوسر
 « نارهظلا رم اوتآ ىتح نوريسي اولبقأف « ثلا لوسر نع َربخْلا نوسمتلي ءاقرو نب ُليدُبو

 نب ُليَدُب لاقف . ةفرع نارين اهنأكل ؟هذه ام :َنايفس وبأ لاقف « ةفرع نارين اهنأك نارينب مه اذإف

 سرح نم ُسان مهآرف . كلذ نم ٌلقأ ورمع :نايفس وبأ لاقف .ورمع ينب نارين :ءاقرو
 راس املف « نايفس وبأ ملسأف كي هللا لوسر مهب اوتأف ٠ مهوذخأف مهوكردأف ای ہللا لوسر

 « ُسابعلا ُهَسَبَحَف « نيملسملا ىلإ ظني ىتح لبَجلا مْطَح دنع َنايفس ابأ نسيحا : سابعلل لاق

 :لاقف ةبيتك تّرمف « َنايفس يبأ ىلع ةبيتك ةبيتك ومت :ِهكَي ئبنلا عم رمت لئابقلا ِتَلَعَجَف
 . كلذ َلثم لاق ٠ ٌةنيِهْج تم مث اعل لاما لاق « رافغ هذه : لاف هذه اوا

 ةبيتك تلبقأ ىتح . كلذ لثم لاقف « م تاهو كلذ لثم لاقف « ميَدُه نب دعس ترم مث

 لاقف ٠ ةيارلا ةعم َةدابُع نب دعس مهيلع « راصنألا ءالؤه : لاق ؟هذه نم : لاق « اهلثم َري مل

 :نايفس وبأ لاقف . ةبعكلا ٌلَحتسُت مويلا « ةمحلملا موي َمويلا « َنايفس ابأ اي :ةدابع نب دعس

 لك هللا لوسر مهيف  بئاتكلا ٌلقأ يهو  ةبيتك تءاج مث « رامذلا موي اذبح « ساع اي



 ى فعلا باا مح

 ملأ :لاق َنايفس يبأب كي هللا لوسر رم املف « ماوعلا نب ريبّزلا عم لَك ئبنلا ةيارو « ةباحصأو
 ْنكلو . دعس بذك :لاقف .اذكو اذك :لاق :لاق ؟لاق ام :لاق ؟ةدابع نب دعس لاق ام ملعت

 ار زكرت اذ ا هللا اور او *لاف کلا هيف یک ویر دكا يف للا ملتي مو الم
 لوقي سابعلا ٌتعمس» :لاق معطُم نب ٍريِبُج نب عفان ينربخأو :ةورع لاق . «نوجحلاب
 َرمأو :لاق « ةيارلا ٌركرت نأ لكي هللا لوسر َكَرمأ انهاه « هللا دبع ابأ اي :ماّوعلا نب ٍريَبْزلل

 نم كي ئيبنلا لخدو « ءادگ نم « ةكم ىلعأ نم لحد نأ ديلّولا نب د لاح ذئموي كك هل هللا لوسر
 زرو « رّمشألا نب شيب : نالجر ذئموي هنع هللا يضر ديلولا نب , دلاخ لیخ نم َلِيَقَف « ادک

 . «ّيرهفلا رباج نبا

EAIلّقْغُم نب هللا دبع ٌتعمسا : :لاق هَرَق نب ةيواعم نع ٌةبعش انئّدح ِديلَولا وبأ انثّدح_  

 الول :لاقو ¿ RS لوسر ُتيأر :لوقي
 . «عّجر امك ٌتعّجرل يلوّح ُسانلا عمتجي نأ

 Voc ortV cot] ل م : يف هفارطأ 418١ ثيدحلا]

E E E E 

 لاق ُهنأ ديز نب ةماسُأ نع» َنامثع نب ورمع نع نيسح نب يلع نع ٌيرهُزلا نع ةصفح يبأ
 .«؟لزنم نم ليقع انل كرت لهو : يب ئبنلا لاق ؟أدغ لزنت َنيأ « هللا لوسر اي : حتفلا ّنمز

 ت
 :ثيدحلا رظنا] ۱١۸۸ « ۳٠١۸[.

 نمو :ّيرهّرلل ليق .نمؤملا ٌفاكلا الو « رفاكلا ْنمؤملا ثري ال :لاق مث _ ۳
 يف ؟ًادغ لزنن َنيأ :ّيرهزلا نع ٌرمعَم لاقو . بلاطو ليقع ةثرو :لاق ؟بلاط ابأ ترو
 .«حتفلا َنمز الو هتُجَح : سنوي لقي ملو .هتُجَح

 ًةريره ىبأ نع نمحرلا دبع نع دانزلا وبأ انثّدح ٌبيعش انثّدح ِنامّيلا وبأ انث اح ٤
 اومساقت ثيح ٌفيخلا هللا حتف اذإ هللا ءاش نإ انلزنَم :هكك هللا لوسر لاق» : لاق هنع هللا يضر

 ظ .[۳۸۸۲ 21690 ۰۱۰۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «رفكلا ىلع

 ةملس يبأ نع باهش نبا انربخأ دعس نب ميهاربإ انثَّدح ليعامسإ نب ئسوم انثّدح_ ٥
 هللا ءاش نإ ًادغ انلزنم :ًانينح دارأ نيح ةي هللا لوسر لاق» : لاق هنع هللا يضر َةريره يبأ نع
 2169٠0 ۳۸۸۲ ٤۲۸٤[. ۰ ۱0۸۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ 1 و 0



 ٤ يزاغملا باتكک- ۱۹

 ٍلطَح نبا : EES الق قمل وسار ىلع علا وي ةكم لخد و كو يلا ّنأ»

 -ُيلعأ هللاو - ىَرن اميف ب ئیلا نكي ملو : كلام لاق .ُهَلُثَقا :لاقف . ةبعكلا راتسأب قّلعتم

 Yt] ا ثيدحلا رظنا] . «ًامرحُم ذئموي

 يبأ نع دهاجم نع حجت يبأ نبا ٍنع ةنيَيع نبا انّربخأ لضفلا نب ةقّدص انئّدح - تقني

 نوتس ِتيبلا لوحو حتفلا موي ةكم الب غيبنلا لخد» : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع رمعَم

 ا اج لطالا هرو نجلا لوقيو هدي يف دوعب اهنعطي لعجف « بص ِةئ ةئمثالثو

 .[7 4178 :ثيدحلا رظنا] . (ديعُي امو لطابلا ٌءىدبُي امو

 نع ةمركع نع ُبويأ ينثّدح يبأ ينئّدح ٍدمصلا دبع انثّدح قاحسإ ينثدح - ۸

 ر وا ىبأ ةكم مدق امل اللا لوسر ّنأ» : اعا يضر سابع نبا

 لكك خيبنلا لاقف «مالزألا نم امهيديأ يف ليعامسإو ميهارب | ةروص جرخأف .تّجرخأف اهب َرمأف

 ملو چرخو تلا يحاون يف رهكف يلا لد . طق اهب امّسقتسا ام اوملع دقل <« للا حهلتاق

 للك يبنلا نع ةمركع نع ُبويأ انثّدح : ٌبيَهُؤ لاقو . بويأ نع دمعَم ةعّبات . «هيف لص

 ثيدحلا رظنا] : ۳۹۸ ۰ ۱۹۰۱ ۳٣٣۱۰ ”37 [. ١

 ةكم ىلعأ نم يَ ٌيبنلا لوخُد باب ۹

 َّنأ» امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع عفان ينربخأ سنوي ينثّدح : ٌثيللا لاقو - 89

 ةعمو لالب ةعمو ديز نب ةماسأ افدرُم هتلحار ىلع ةكم ىلعأ نم حتفلا موي َلبقأ ةا هل هللا لوسر

 E ا ٍةبجَحلا ّنم ةحلط نب ٌنامثع

 « ًاليوط ًاراهن هيف ثكمف < < ةحلط: نب ناق لالبو ديز نب ةماسأ ةممو هلو هللا لوسر

 « امئاق بابا ءارو الب دجوف ؛ « لخد نم َلوأ َّرمع نب هللا دبع ناكف « ُسانلا قبتساف جرح

 شف : هللا دبع لاق « هيف ىَّلص يذلا ناكملا ىلإ هل راشأف ؟اي هل هللا لوسر یلص َنيأ : :ةَلأسف

 .«ةدجس ىّلص مك :ُهَلأسأ نأ

 „ ]14۸۸ > ۱94۹4 >. ۱04۸ 01171۷ عهدك شده ‹ °0 £ 554 ‹ ۹۷ : ثيدحلا رظنا]

 ّنأ» : هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةرسيَم نب صفح انئَّدح ةجراخ نب مكيهلا انثدح - 4°

 هعبات .«ةكم ىلعأب يتلا ءادك نم حتفلا ماع لخد يب يبنلا نأ هتربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 °LOA! « 10A الفال ١ هالك عا تالال ثيدحلا رظنا] . «ءادگ يف» ٌبيِهُوو ةماسأ وبأ



 يزاغملا باتك 4 ٌ ش 0۰

 ماع ةي غربنلا لخد» هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انئّدح ليعامسإ نب ٌديبع انثّدح - ۱
 *VOA! o VOA 1:59١[. الهالة ٠١۷۷ OVA» :ثيدحلا رظنا] . «ءادك نم ةكم 'ىلعأ نم حتفلا

 عتفلا موي يبخل لؤنم باب- 6:

 ا ی لتس اک ف وبلا ترک ا ۰ «ىلع ا رش یش لصين كد

 .«دوجسلاو عوكرلا متي هنأ ريغ ءاهنم ّففخأ ةالص ىلص هرأ م : تلاق «تاعكر ينامث ىلص مث

 .[١١ال5 ٠١١۳ : ثيدحلا رظنا]

 تايد

 ةع "حفلا ىبأ قع روصتم نف ةيعش انثدح دنع انندج راشب نب دمحم ينثّدح - 4۳
 ا هدوجسو هعوكر يف لوقي كي ئيبنلا ناک : تلاق اهنع ُهللا يضر ةشئاع نع قورسم

 . 184154 , ۷۹٤ :ثيدحلا رظنا] . «يل رفغا َمهللا < كدمحبو انكر مهللا

ASEسابع نبا نع ريب نب ِليعس نع رشب يبأ نع ًةناوَع وبأ انثّدح ِنامعُللا وبأ انثّدح -  

 ىتفلا اذه ُلِخدُت مِل : مهضعب لاقف « ردب خايشأ عم ينلخدي ُرمع ناك» : لاق امهنع هللا يضر

 لاق يعم ياعدو ةوي تاذ E متملع دق نمم ُهنإ :لاقف ؟هلثم ٌءانبأ انلو « انعم

 هلأ رصن ءا ادل يف نولوقت ام :لاقف « ينم مهيريل الإ ذئموي يناعد ااو
 : مهضعب لاقف .ةروسلا متن ىتح ؟4كوأ هَل نيو ف توخي سالا تارو( حملا

 لقي مل وأ « يردن ال :مهضعب لاقو .انيلع حصتفو انرصن اذإ ُهَرفغتسنو هللا دمحن نأ انزمأ

 وه :ٌّتلق ؟لوقت امف :لاق .ال :تلق ؟لوقت كاذكأ سابع نباي : يل لاقف .ًائيش مهضعب

 « َكِلَجأ ةمالع َكاذف ةكم حتف حتفلاو « هللا ٌرِصن ءاج اذإ هل هلل هللا ةملعأ كي هللا لوسر لجأ

 .«ملعت ام الإ اهنم ٌملعأ ام :ٌرمع لاق .ًاباوت ناك ُهنِإ « ةُرْفغتساو كبر دمحب حسف

 , [511"7/ : ثيدحلا رظنا]

 هنأ يِوَدملا حرش يبأ نع» يرُبقملا نع ُثيللا انئّدح َليِحَرَش نب ر دغش اك دج: 8
 هب ماق لوق َكْنّدحُأ ُيمألا اهّبأ يل ْنّدئا ورا ترم دس دز دعس رخال

RR 

 ءىرمال لحي ال .ٌسانلا اهْمّرحي ملو هللا اهَمَرَح ةكم َّنِإ :لاق ّمث هيلع ىنثأو هللا دمح هنإ



 ٤ يزاغملا باتك- ۱۰۵۱

 لاتقل ؟َّن صرت ٌّدحأ نإف . ًارجش اهب َدِضَي الو « امد اهب ٌَكفسي نأ ٍرخآلا مويلاو هللاب ٌنمْؤي

 نم ةعاس هيف هل َنذأ امنإو « مكل ناي ملو هلوسرل َنِذأ هللا نإ :هل اولوقف اهيف اي هلا لوسر

 ليقف ‹ َبئاغلا دهاشلا غليل « سمألاب اهتمرحك مويلا اهتم اهتمرح تداع دقو 0

 مرحلا َّنِإ ٠ حيّرش ابأ اي كنم كلذب ُملعأ انأ لاق :لاق ؟ٌررمع كل لاق اذام : : حيرش ىبأل

 :ةيليلا ةةيرخلا ادق ىا لاق واف الود اراق الو ا اضاع آل

 ش ٠٠٤١ « ۱۸۳١[. :ثيدحلا رظنا]

 نب ِرباج نع حار يبأ نب ِءاطع نع بيبح يبأ نب ب ديزي نع ثيل انثّدح ةبيتق انثدح- 2۲۹٦

 ةلوسرو هللا نإ : : ةكمب وهو حتفلا ماع لوق ةي هللا لوسر حمس هنأ» امهنع ُهللا يضر هللا دبع

 .[7775 :ثيدحلا رظنا] . «رمخلا عيب مرح

 حتفلا َنمز ةكمب يَ ّيبنلا ماقم باب- ۲

 نع ُنايفس انئّدح :لاق ةصيبق انثدحو .ح .ُنايفس انثّدح مين وبأ انثّدح - ۷
 . «ةالصلا رصف ارش ل عوبنلا عم انمقأ» : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٌقاحسإ يبأ نب 'ىبحي

 ٠٠۸١[. :ثيدحلا رظنا]

 ساّبع ِنبا ٍنع ةمركع نع ٌمصاع انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ ٌنادبع انئّدح 4
 .«نيتعكر يَلصُي ًاهوي رشع ةعست ةكمب ةا ئبنلا ماقأ» : لاق امهنع هللا يضر

 ١١8٠[. : ثيدحلا رظنا]

 ساّبع نبا نع ةمركع نع مصاع نع باهش وبأ انئّدح سنوي نب دمحأ انئّدح 89
 : سابع نبا لاقو . ةالصلا ٌرصِقَن ةرشع عست رفس يف كك جوبنلا عم انمقأ» : لاق امهنع هللا يضر

 419480108١[. :ثيدحلا رظنا] . «انممتأ اندز اذإف « ةرشع حست َنيِبو انّئيب ام ٌرِصِقَن نحنو

 تايدق#

 نب ةبلعت نب هللا دبع ينربخأ» :باهش نبا نع سنوي يد :ٌثيللا لاقو _ ۰

 .[ ٦١١١ : يف هفرط_ ٤٠١ ثيدحلا] .«حتفلا ماع ههجو حسم دق اي ئيبنلا ناكو « ريعص

 نيتس نع ّيِرِهَّزلا نع رمعَم نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ ينئّدح _ ١
 معزو لاق» بّيسمل | نبا عم ْنحنو انربخأ :لاق ةليمج يبأ

 جرخو ةي يبنلا كرذأ ُهنأ ةليمج وبأ

 1 «حتفلا ماع ةعم



 ضواغملا تاک و4 تسلا

 نع ةبالق يبأ نع بويأ نع ديز نب داّمح اننا برخ ند ناميلس انثلحت 5 °۲

 ُرمم امب انك : لاقف ةتلأسف ةثيقلف : لاق ؟هلأستف ُهاقلَت الأ ةبالق وبأ يل لاق» :لاق ةملس نب ورمع
 :نولوقيف ؟لجرلا اذه ام ؟سانلل ام ؟ سانلل ام : : مهلأسنف نابكُولا انب رمي ناكو « سانلا
 يف وقي امنأكف مالكلا َكاذ ظفحأ ٌتنكف « اذكب هللا ىحوأ وأ « هيلإ ئحوأ « ُهّلسرأ هللا َّنأ معزي

 مهيلع رهظ نإ هنإف « ةموقو ةوكرتا : نولوقيف َحتفلا مهمالسإب ْمّولَت ٌبرعلا تناكو « يردص

 يموق يبأ ردو ‹ مهمالسإب موق لک ٌرداب حتفلا ٍلهأ ةعقو تناك املف .قداص عيبن وهف

 يف اذك ةالص اوُص : لاقف <« ًاّمح هلي ئبنلا دنع نم هللاو مكتتج :لاق مِل املف ‹ مهمالسإب
 مكئؤيلو « مكّذحأ ْندؤُيَلف ٌةالصلا ترضَح اذإف « اذك ٍنيح يف اذك ةالص اولصو « اذك ٍنيح

 ‹ نابكؤلا نم ىقلتأ تنك امل « ينم ًانآرق ٌرثكأ ٌدحأ نكي ملف ‹« اورظنف < ًانآرق مكرثكأ

 تّصلقَت ثدجس اذإ تنك ةدرُب يلع تناكو « َنينس عبس وأ تس ْنبا انأو مهيديأ َنيب ينومّدقف
 , ًاصيمق يل اوعطقف « اورتشاف « مكئراق ّتْسا اتع نوطَعُت الأ : يحلا نم ةأرما ٍتلاقف « ينع

 .«صيمقلا َكلّذِب يحّرف ءيشب ٌتحرف امف

 ةشئاع نع ٍريبزلا ن نب ةورع نع باهش نبا نع ِكلام نع ةملسُم نب هللا دبع انثّدح_ 4م.

 نب ةورع ينثّدح باهش نبا نع سنوي ينثّدح :ُثيللا لاقو . . ح 5 يبلا نع ا
 ةديلو نبا يضبقي نأ ٍدعس هيخأ ىلإ هع صاقو يبأ نب ٌةبتع ناك» :تلاق ًةشئاع نأ ريبزلا

 صاقو يبأ نب دعس ّدخأ حتفلا يف ةكم ةي هللا لوسر مِدق املف « ينبا هنإ : ةبتع لاقو « ةعمز

 نب دعس لاقف ءةعمّر نب دبع ُهعم َلبقأو « لَك هللا لوسر ىلإ هب َلبقأف ةعمز ةديلو َنبا
 اذه « يخأ اذهوثلا لوسر اي :ةعمَز نب دبع لاقف « هنبا هنأ لإ دهع يخأ نبا اذه : صاقو يبأ

 نب ةبتعب سانلا ُهَبش هبشأ اذإف ةعمز ةديلو نبا ىلإ اب هلل لوسر َرظنف . هشارف ىلع َدلُو ةعمز نبا

 ىلع َدلُو هنأ لجأ نم ؛ةعمّز نب دبع اي َكلوخأ وه ٠ « كل وه : لب هللا لوسر لاقف . صاقَو يبأ
 .«صاقَو يبأ نب ةبتع هَبش * نم ىأر امل « ةدوّس اي هنم يبجتحا : رال هللا لوسر لاقو .هشارف

 نبا لاقو رجلا رهاعللو « شارفلل ُدلَولا» :ةككشا وسر لاق ةشئاع تلاق باهش نبا لاق

 ء[؟ا14 ۲۳۳ 174751 ۰ ۲۲۱۸ 7807 : ثيدحلا رظنا] . كلذب ٌحيصي ةريره وبأ ناكو : باهش

A:نب ٌةورع ينربخأ ٌّيرهّزلا نع سنوي انربخأ ولا دبع انربخأ ٍلتاقم نب دمحم انثدح _  

 ٍديز نب ةماسأ ىلإ اهموق عزفف < حتفلا ةوزغ يف الإ هلا لوسر هع يف تقرس ةأرما نأ ريب

 ق : لاقف هلك هللا لوسر هجر نلت اهيف ةماسأ ُهمّلك املف : ورق لاق . هنوعفشتسي



 ٤ ىزاغملا باتك “م١

 كي للا وسر ماق ئيشعلا ناك املف .مللا لوسر اي يل ْرِفغتسا : ةماسأ لاق ؟هللا دودح نم ٌدح
  ESٌقرس اذإ اوناك مهنأ مكّلبق س يمل ل ا ا

 : ی سفن يالاو:» ّدحلا هيلع اوماقأ ٌفيعضلا مهيف ٌقرس اذإو 2 ٌةوكرت ٌفيرشلا ُمهيف

 تعطقف ةأرملا كلتب ةي ء ا روا عج ا طفل فقم دمحم تدي ةمطاف نأ ول

 ا ينيتأت تناكف : ةشئاع تلاق .تّجّوزتو كلذ دعب اهتّيوت تتسحف .اهذي

 ٣۷٣٣[. ۳۷۴۳۲ م/م ۰ ۲۹٤۸ :ثيدحلا رظنا] یی ہللا لوسر ىلإ اهتجاح

 ينثّدح ٌنامثع يبأ نع صاع انئّدح ُديَهُز انثّدح دلاخ نب ومع انثّدح _ 4م. ٠٥
 ىلع ُهعيابتل يخأب كنج وللا لوسر اي :تلقف «حتفلا دعب يخأب لَ يبنلا ُثيتأ» : لاق غشاجم
 ٠ ىلع ةعيابأ :لاق ؟ةعيابت ءيش يأ ىلع :ُتلقف .اهيف امب ةرجهلا لهأ بهذ :لاق .ةرجهلا

 . «عشاجم ّقدص :لاقف ةتلأسف-امهربكأ ناكو دعب ًادبعم ٌُتيِقلف . داهجلاو ٍناميإلاو مالسإلا

 ۲۹٦۳ ۰ ۳٠۷۹[ ٠ :ثیدحلا رظنا][ 17١05 :ثيدحلا] ۰ [۳۰۷۸ 59575 : ثيدحلا رظنا][ 5705 : ثيدحلا]

ETAL CTVنع ٌمصاع انئّدح َناميلس نب ب ليضفلا انثَّدح ركب يبأ نب دمحم انثدح _  

 ىلع ُهَعِ هعيابيل هلك يبنلا ىلإ ٍدِبعَم يبأب تقلطنا» د دوعسم نب عشاجم نع» يدهّنلا نامثع يبأ

 «ٍدبعَم ابأ ُثيقلف .داهجلاو مالسإلا ىلع ُهعيابأ « اهلهأل ةرجهلا ٍتَّضم :لاق .ةرجهلا
 . «دلاجم هيخأب ءاج هنإ عشاجم نع َنامثع يبأ نع ٌدلاخ لاقو .«عشاجم قدص :لاقف ُهتلأسف

 ثيدحلا] :  157١1:ثيدخحلا رظنا][ ۲۹٦۲ ۳۰۷۸۰ ٤١٠٠١[. ١

 ثيدحلا] : ٤۳۰۸ ثيدحلا رظنا][ : ۲۹٦۳ ۰ ۳۰۷۹ ١ ٤١٦[.

 ٠ ُتلق» دهاجم نع رشب يبأ نع ٌةبعش انئّدح ٌرَدنُغ انثّدح راَشَب نب محم ينثدح _ ۹

 ؛ٌداهج نكلو « ةرجه ال :لاق « ماشلا ىلإ َرجاهأ نأ ٌديرأ ينإ :امهنع هللا يضر َرمع نبال
 ٠0889 :ثيدحلا رظنا] . «تعجر آلإو ًائيش َتدجو نإف « ٌكَسْفن نضِر عاف قلطناف

 ٠١ _ َّرمع نبال ٌتلق» دهاحم ٌثعمس رشي وبأ ا انربخأ :ٌرِضنلا لاقو «

 هلثم هي هللا ٍلوسر دعب وأ  مويلا ةرجه ال :لاقف ٠ :ثيدحلا رظنا] ۰۳۸۹۹ 4805[.

 ٌيعازوألا ورمع وبأ ينثّدح :لاق ةزمح نب 'ىيحي انّثَّدح َديزي نب ٌقاحسإ انثّدح ١
 ناك امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع َّنأ» ةيكملا ربّ + نب دهاجم نع بابل يبأ نب ةّدبع نع

 ٤١١١[. ۳۸۹۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ .«حتفلا دعب ةرجه ال : لوقي

 نب ءاطع نع ٌئعازوألا ينثّدح ةزمح نب ىيحي انثّدح ديزي نب قاحسإ انثّدح_ ۲



 يزاغملا باتك- 1.0٤ ٤

 ¢ مويلا ةرجه ال : : تلاقف ةرجهلا نع اهلأسف « ريمع نب ٍديَبُع عم ةشئاع ترزا : : لاق حابر يبأ

 رهظأ دقف مويلا امأف « 0 ا

 ۳۹۰١[. 7080 :ثيدحلا رظنا] . !ةّينو داهج نكلو « ءاش ثيح هَر ٌدْبْعَي نمؤملاف « مالسإلا هللا

 نع ملسم نب ُنسح ينربخأ : لاق جيرج نبا نع مصاعوبأ انَنّدح ٌقاحسإ انثّدح ۔ 1۳

 ِتاومسلا َقَلَخ موي ةكم مرح هللا َّنِإ :لاقف حتفلا موي ماق لكك هللا لوسر َّنأ» : دهاجم

 ج لت الون« ا ل مل اا موي. ىلإ هللا لر مارحت نهف راو

 اوس Ea ,رهدلا نم ةعاس الإ طق يل للحت ملو « يدعب

 رخذإلا الإ : بلطملا دبع نب ُساَبعلا لاقف .ٍدْشْنُمِل الإ اهتّطَقل ٌلِحَت الو « اهالَخ ىلتخي الو
 . (لالَح هنإف رخذإلا الإ :لاق مث ٌتكَسف . تويبلاو نيقلل هنم ٌدبال هنإف « هللا لوسر اي

 .اذه وحن وأ اذه لثمب سابع نبا نع ةمركع نع ميركلا دبع ينربخأ جيَرج نبا نعو

 . لب يبنلا نعةريره وبأ هاور»

.[TIA4 الا o TATO o YVAYT "1ك « °4° « 1A « 1۸۳ « ۱0۸۷ ۰ 1۳٤۹ [ثيدحلا رظنا: 

 اک مڪع نفت رك و دو دما دهن

 ىلإ 4 مكس هلأ لز أ م 09 ترد میو م تج امي الآ مُكحِيِلَع َتَفاَصَو
 -YY] ° :ةبوتلا] 4ميحَر روف:

 ٤ لاق ٌليعامسإ انربخأ وراه نب ديزي انثَّدح ريَمُن نب هللا دبع نب دمحم انثدح_ :

 ؟انيتح تدهش : تلق . نيتح موي كي يبنلا عم اهتبرض : لاق « ةبرض ىفوأ يبأ نبا ٍديِب ٌتيأر»
 «كلذ لبق :لاق .

  oدر 2

 هللا يضر َءارَبلا ُتعمس : لاق قاحسإ يبأ نع ُنايفس انّنَّدح ريثك نب دمحم انثّدح_ ٠ ٤۳٠١
 ىلع ٌدهشأف انأ امأ :لاقف - نينح موي َتَلوَتَأ « َةرامُع ابأ اي :لاقف ٌلجر هءاجو « هنع

 نب َنايِفُس وبأو - ُنزاوَه مهتقشرف « موقلا ٌناعرَس لجَع نكلو « لرب مل ُهَنأ هي يلا
 : لوقي  ءاضيبلا هتلغَب سأرب ذخآ ثراحلا

 ي لا و ااا تا و ا ها

 .[۳۰ ۲۸۷۴٤ 2 ۲۹۳۰ , ٤۲ ‹ 5855 : ثیدحلا رظنا]

 عم مّتلوأ : عمسأ انأو ءاربلل ليق» قاحسإ يبأ نع ةبعش انثّدح ديلولا وب أ انثّدح 5



 ٤ يزاغملا باتك 0

 : لل ئبنلا لاقف « ةامُر اوناك « الف لكي ئيبنلا اّمأ :لاقف ؟نيتح موي لكي يبنلا

 ي ا ا د اا ا

 ثیدحلا رظنا] : ۲۸٦1۴٤ ‹ ۲۸۷۴ , ۲۹۳۰ , ۳۰٤۲ ٤۳۱١[ .

 - ءاربلا عمس قاحسإ يبأ نع ٌةبعش انّثَّدح ٌرَدْنُع انثَّدح راّشب نب دمحم ينثدح - ۷

 مل كك هللا لوسر َّنكل : لاقف  ؟نينح موي كك هللا لوسر نع مترّرفأ ن راو
 انليقتساف « مئانّعلا ىلع انببكأف اوفّشكنا مهيلع انلمح امل اّإو ةامُر ٌنزاوَه تناك « وفي

 خا تراحلا نب ناف انآ نو + ادا هعادت ىلع ةا هلا لزسر فيارب كقلو .ماهسلاب

 .«بذك ال ٌيبنلا انأ :لوقيوهو اهمامزب

 . «هتلغب نع هك ٌيبنلا لزن» : ريهُرو ٌليئارسإ لاق

 :ثيدحلا رظنا] ۲۸1٤ ‹ ۲۸۷ , ۲۹۳۰ 11 £۳۱١ 6۱1] .

 نبا ٍنع ليقُع ينئّدح ٍدعس نب ثيللا ينثّدح : لاق رقع نب ٌديعس انثّدح - 4۳۱۹ ۸
 لاق باهش نبا يخأ نبا انئّدح ميهاربإ نب ٌبوقعي انئّدح ٌقاحسإ ينثّدحو . .ح < .باهش

 َّنأ ءاربخأ ةمرخم نب ٌرّوسملاو َناورم نأ ريبّزلا نب ةورع معزو :باهش نب دمحم
 ‹ مهيْبَسو مهلاومأ مهيلإ دي نأ ا م نوع وا فج دان هك هن[ لوصل

 ل ل

 كك وللا لوسر مهرظنأ ناكو - مكب تينأتسا تنك دقو .لاملا امإو ٠ َيِبّسلا اَمِإ :نيتفئاطلا

 ىدحإ الإ مهيلإ دار ُريغ ةي هللا لوسر نأ مهل َنيِبِت املف - د سالب رع

 ما :ئأف ‹ نيملسملا يف ةي هللا لوسر ماقف « انيْبَس ٌراتخن اًنإف :اولاق نيتفئاطلا

 مهيبَس مهيلإ َّدُرأ نأ ُتيأر دق ينإو « نيبئات انوؤاج دق مكناوخإ ّنإف ٌدعب امأ :لاق مث « هلهأ

 یاست یت طح ىلع نوكأ مكنم بحأ نکو « نفي كلذ بطب نأ مكنم تح نقف

 لاقف .هللا لوسر اي كلذ انِئيَط دق :ٌنمانلا لاقف عقيل انيلع هللا ءيفي ام ِلَّوأ نم

 انيلإ عفرَي ىتح اوعجراف « نذأي مل نّمم كلذ يف مكنم دذ نم يردن ال نإ : ا هللا لوسر

 ةوئرتخأف يلا لوسر ىلإ اوعجر مث مهؤافرع مهمّلكف ٠ سانلا عجرف « مكرمآ مكؤافَرُع

 . داوه يبس نع ينغلب يذلا اذه .اونذأو اوبّيط دق مهنأ

 ثيدحلا] : ٤۳۱۸ [ ثيدحلا رظنا] : ۲۳۰۷ ۰ 70189 ۲۵۸۲ ۲۹۰۷ ١ 1"1١7"[.

 ]۳۱۳۲ ۰ ۲۹۰۸ ۲۵۸۳ « ۲۵۲۰ , ۲۳۰۸ : ثيدحلا رظنا][ 55١9 : ثيدحلا]



 يزاغملا باتك- 110۹ ٤

 :لاق َرمع َّنأ عفان نع َبويأ نع ٍديز نب ُدامح انئَّدح نامعنلا وبأ انثدح - ٠
 عفان نع بويأ نع ٌرِمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقم نب دمحم ينثدحو . .ح .هللا لوسر اي

 يف هرَّذَن ناك رذل نع ةا ئيبنلا دمع لأس نيتح نم انلَقَق امل» : : لاق هنع هللا يضر َرمع نبا نع

 . ؟هئافوب ةي ئبنلا ُةرمأف ٠« ٍفاكتعا ةيلهاجلا

 . رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ٌدامح : مهضعب لاقو

 لكك يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع َبويأ نع ةملس نب دامحو مزاح نب ٌريرج هاورو ب .el .٠ ٠ 0 2 7 و
 ,[8144 ۲۰٤۳ ١ 3187 :ثيدحلا رظنا]

 نم ٍريثك نب ٌرمع نع ٍديعس نب ىبحي نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انئّدح - ١
 املف « نييَّنُح ماع لي ئوبنلا عم انّجرخ» :لاق ةداتق يبأ نع ةداتق يبأ ىلوم دمحم يبأ نع حلفأ
 « نيملسملا ّنم الجر الَع دق ّنيكرشملا ّنم الجر ٌتيأرف « ٌةلوُج نيملسملل تناك انْيقَتلا
 ُتدجو ٌةمض ينّمضف يلع َلبقأو « عدلا ُتعطقف فيسلاب هقتاع لبح ىلع هئارو نم هّتبرضف

Eظمأ : لاق ؟سانلا لاب ام : ٌتلقف رمع ٌتّقِحلف « اسراف  

 : ٌتلقف . هُبَلَس هلف ٌدنّيِب هيلع هل ًاليتق لتق نم : لاقف ال بتلا سسلجو « اوعجر مث . لجو رع هللا

 : تلقف ُتمقف  هلثم ءال ئربنلا لاق مث : لاق . هلثم ةا ئيبنلا لاقف . تسلج م مث ؟يل ڈهشټ ن
 ؟ةداتق ابأ اي كلام : لاقف « تقف « هلئم ل ئيللا لاق مث : لاف .ٌتسلج مث ؟ يل ٌدهشي نم
 ًاذإ « هللا اهال : ركب وبأ لاقف . ينم هضرأف « يدنع ُهّبلسو ٌّقَدِص ١ :لجر لاقف « هتربخأف

 ٌقدص : : اي ئيبنلا لاقف . هباس ٌكيطعْيف ةا هلوسرو هللا نع ُلئاقُي هللا ٍدسأ نم دسأ ىلإ دمعي ال

 . «مالسإلا يف هلأ لام ُلَّوأل هنإف « َةَمِلَس ينب يف افرخَم هب ٌتعتباف « هيناطعأف ٠ ‹ هطعأف

 , ۳٠٤١[ « ۲۱۰۰ :ثيدحلا رظنا]

 دمحم يبأ نع َحلفأ نب ريثك نب ّرمع نع ديعس نب ىبحي ينثّدح ٹيللا لاقو - ٣

 رج لئاقي نالا نع لجو ىلإ ةيراطأ نيتخ موي ناكاملا لاق ةداتق ابأ نأ ةداتق يبأ ىلوم

 ‹ هلِتْخَي يذلا ىلإ ٌتعرسأف «٠ هلْثقَيل هئارو نم هلِتخَي نيكرشملا ّنم ُرخآو « َنيكرشملا نم
 « ُتفَّوخت ىتح ًاديدش امض ينّمضف ينّذخأ مث < اهتعطقف ُهَدي ٌبِرضأو « ينبرضُيل ُهَدي عفرف

 باطخلا نب رمعب اذإف « مهعم ُتمّرهناو ٌنوملسملا َمّرهناو « هّتلتق مث ةتعفدو « للحتف كرب مث

 ٠ 88لا لوسر ىلإ ٌسانلا عجارت مث . هللا زمأ :لاقف ؟سانلا ناش ام :هل ٌثلقف « سانلا يف

 ١ يليتق ىلع َةنّيِب نيب َسِمَتْلأل ٌُتمقف « هيلس ةلف هلت ليتق ىلع َدنّيب ماقأ نم : اه هللا لوسر لاقف



1 oV -يزاغملا باتك ٤ 

 ةي هللا لوسرل هَرمأ ُتَْكذف يل ادب مث « تسلجف « يل ُدَهْشَي ادحأ َرأ ملف ٠ نم لجر لاقف
 هطعُي ال , الك :ركب وبأ لاقف .هنم هضرأف « يدنع ُركذي يذلا ليتقلا اذه حالس :هئاسلج

 شق نم نيصأ ٠ لكي هللا لوسر َماقف :لاق . كرو هلا نع ئاق ولا دشأأ نم ادعا عدو
 ًافارخ هنم ٌتيَرتش ءاف « يلإ ُهاذأف ٠ .«مالسإلا يف هسا لام َلَوأ ّناكف

 :ثيدحلا رظنا] ۲۱۰۰ ‹ ۰۳۱٤۲ 5١"17[.

 ساطوأ ةازغ باب_ ٥

Yrنع ةدرُب يبأ نع هللا دبع نب ٍديرُب نع ةماسأ وبأ انئّدح ءالَعلا نب دمحم انئّدح  

 ىلإ شيج ىلع ٍرماع ابأ ٌثعَب تعب نيْئُح نم لڳ يبنلا غرف امل» 'كاق هنج فا ينفر ئتوني يبا

 ينثعبو :'ىسوم وبأ لاق . هباحصأ هللا ْمّرَهَو « ٌديَرُد َلِتْقف < ‹ ةّمّصلا نب ديَرد يقلف « ساطوأ

 هيلإ ثيهتناف « وتبكُ يف ۀبئاف مهسب عومشجج هاتر « هتبكر يف رماع وبأ يمرف ۽ رماع يبأ عم

 « هل ُتدَصَقَف « ينامر يذلا يلتاق كاذ : لاقف ئسوم يبأ ىلإ راشأف ؟كامر نم مع اي : ٌتلقف

 انفلتخاف « ٌتفكف ت تبثتالا « يحتستالا : هل لوقأ تلعجو ُهْنَعِبَاف ٠ ىلو ينآر املف « هتقجلف

 «مهسلا اذه عزناف :لاق .كّبحاص هللا لتق :رماع يبأل تلق مث «هئلتقف فيسلاب نيتبرض

 ۰ ‹ يل ٌرفغتسا :هل لقو ّمالسلا لكي عيبنلا ءىرقأ « يخأ نباي :لاق .ءاملا ةنم ازنف هتعرف

 يلا ل جو ل ل لا يل كر وع

 انربخب ةتربخأف « هيبنَّجو هرهظب ريرسلا لامر َرّئأ لق شارف هيلعو « ٍلَمرُم ريرس ىلع هتيب

 زفغا مهللا : لاقف ويدي عفر مث « ًاّضوتف ءامب اعف « يل زفغتسا : هل لق : دیار

٠ ENSَكقلخ نم ٍريثك قوف ةمايقلا موب ُهَلَعجا مهللا :لاق مث  

 موي هلخدأو « هبنذ سيق نب هللا ٍدبعل ّرفغا مهلا : لاقف .زفختساف يلو :ثلقف

 .«یسوم يبأل ىرخألاو ‹ رماع يبأل امهادحإ :ةدرب وبأ لاق .آميرك ًالَحدُم ةم
 ۲۸۸٤[. : ثيدحلا رظنا]

 ةبقُع نب ئسوم ُهلاق .نامث ةنس ٍلاوش يف فئاطلا ةوزمن باب- 5

Y4نع ةملَس يبأ ٍةدبا نيز نع هيبأ نع ماش انَّدح َنايفس حمس ٌيديمحلا انئّدح-  

 نب هللا دبعل لوقي هتعمسف « تّنخم يدنعو ةا ئوبنلا يلع لخد» : 0

 عيرأب لوقت اهنإف اليخ ةنباب كيلعف ًادغ تفئاطلا ٌمكيلع هللا حيف نإ تيأرأ وللا دبع اي : و

 : جيرج نبا لاقو َةنيّيَع ع نبا لاق .«نكيلع ءالؤه للحد ال : 5 خيبنلا لاقف و
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 . «ذئموي فئاطلا رصاحم وهو» دازو اذهب ماشه نع ةماسأ وبأ انثَّدح دومحم انثّدح

 .[044ا/ « ٥۲۳۰ : یف هافرط_ ٤ ٤۲۲ ثيدحلا]

 ىمعألا رعاشلا سابعلا يبأ نع ورمع نع ٌنايفس انثّدح هللا ٍدبع نب يلع انئّدح 606

 انإ :لاق ًائيش مهنم ْلنَي ملف فئاطلا اي هللا وسر َرصاح امل» :لاق رمع نب هللا ٍدبع نع
 اودغا :لاقف « ُلفقن :ةرم لاقو ؟هُحَتْمَت الو ٌبَمذن :اولاقو مهيلع َلَقثف « هللا ءاش نإ َنولفاق

 35 ف “هلا اش نإ ًادغ نولئاق انإ :لاقف : حارج مهباصأف « اوَدَعف < لاتقلا ىلع

 . هلك َربخلا نايفس انثّدح : ٌيديمُحلا لاق : لاق «مّسبتف : ةرم نايفس لاقو . ةي ئيبنلا كحضف

 ۷٤۸۰[. « 5085 : يف هافرط_ ٤۳۲١ ثيدحلا]

TV 1ُتعمس : لاق مصاع نع ٌةبعش انئّدح ٌردنُع انثّدح راّشَب نب دمحم انثّدح -  
 ا لاگو ااو هللا لبس يف مهسب مر نَّم وأ وهو -ًادعس ُثعمسا : : لاق َنامثع ابأ

 ىلإ رع نما لوقي ويي يبنلا انعمس : الاقف لكي لكي بنلا ىلإ ءاجف سانأ يف فئاطلا نصح

 وات ةيلاعلا يبأ نع مصاع نع ٌرمْعَم انربخأو ٌماشه لاقو «مارَح هيلع ةنجلاف ُملعَي وهو هيبأ ريغ

 دهش دقل تلق : صاع لاق . لكي ئبنلا نع ةركب ابأو ادعس ٌتعمس» :لاق- ٌيدهنلا نامثع يبأ

 امأو « هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوف امهُدحأ امأ « لجأ : لاق .امهب ٌكِبْسح نالجر كّدنع

 .«فئاطلا ّنم َنيرشعو ٍةثالث تلا كك يبنلا ىلإ َلّرنف ٌرخآلا
 .[717517/ : يف هفرط_ ٤۳۲۷ ثيدحلا] .[1777 : يف هفرط 477 ثيدحلا]

AAنع َةدرُب يبأ نع هللا دبع نب ٍديرُب نع ةماسأ وبأ انثّدح ءالعلا نب دمحم انثّدح  

 - ةنيدملاو ةكم َنيِب ةنارْعِجْلاب لزان وهو - ايك ئبنلا دنع تنك : : لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ

 دق :لاقف .ْزشبأ :هل لاقف ؟ينتْذَعو ام يل زجنت الأ :لاقف عيبارعأ ةي يبنلا ىتأف ؟لالب عمو

 ؛ ىرشبلا َدَو :لاقف ٍنابضَّعلا ةئيهك ٍلالبو ئسوم يبأ ىلع لبقأف .«رشبأ» نم يلع ترثكأ
 : لاق مث هيف مو « هيف ٌهّهجوو « هيدي لسغف « ءام هيف حّدقب اعد مث .انلبق :الاق .امتنأ القاف

 ةملس ٌمأ تدانف « الَعفف حدَقلا اذخأف .ارشبأو امكروحنو امكهوجُو ىلع اغرفأو « نم ابرشا

 . [191 184 :ثيدحلا رظنا] . «ةفئاط ُهنم اهل الّضفأف .امكمأل الضفأ نأ رتسلا ءارو نم

 د لاق ٍجيرُج نبا انئّدح ليعامسإ انئّدح ميهاربإ نب وقيد

 . هيلع لري َنيح ل للا لوسر ىَرأ ينتيل : لوقي ناك ىلعي ّنأ» هربخأ ةيمأ ٍنب ئلعي نب َناوفَص

 ةءاج ذإ - انا نم راتب عم هن لطأ دن تزل ةيلعواد ةنارعجلاب لكك عوبنلا انيبف : لاق
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 بج يف ةرمعب مرحأ لجر يف ىرت فيك هللا لوسر اي : لاقف بيطب حّمضتم بج هيلع عيبارعأ

 اذإف . ُهَسْأر لخدأف .ىلعَي ءاجف . لاعت نأ هديب ىلعي ىلإ ٌرمع راشأف ؟بيطلاب مضت امّدعب

 ةرمعلا نع ينلأسي يذلا َنيأ : لاقف هنع يس مث « ٌةعاس َكلذك طي هجولا محم لكي ئربنلا

 ةبجلا اأو ؟تاّرم ثالث ةلسغاف كب يذلا ٌُبيطلا اَمأ : لاقف « هب يتأف لجرلا َسمّتلاف « ًافنآ

 ٠118417 211786 01075 :ثيدحلا رظنا] . "كَجَح يف عنصت امك كَترمع يف عتصا مث < ‹ اهعزناف

 نع ميمت نب دابع نع ىيحي نب ورمع نع ٌبيهُو انثَّدح ليعامسإ نب ئىسوم انثّدح_ ٠ 4٠
 ةفلؤملا يف سانلا يف مسق نينح موي كي هلوسر ىلع هللا ءافأ ال7 :لاق مصاع نب ديز نب هللا دبع

 مهبطخف ٠ « َسانلا ٌباصأ ام مهبِصُي مل ذإ اودَّجَو مهنأكف ٠ ًائيش َراصنألا طعُي ملو مهبولق

 ٠ يبا مكفلاف َنيقّرفتم متنكو « يب هللا مكادهق اللص مكذجأ ملأ « راصنألا رشعم اي :لاقف

 اوبيجت نأ مكعنمَي ام :لاق TE اولاق ًائيش لاق املك ؟يب هللا مكانغأف ةلاعو

 اذك انتئج :متلق متئش ول :لاق .ٌنمأ ةلوسرو هلا : اولاق ًائيش لاق امّلك :لاق ؟هللكي 000

 الول ؟مكلاحر ىلإ لَك يبنلاب ٌنوبهذتو « ٍريعبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نأ نوّضرت الأ ١.

 .اهبعشو راصنألا ّيداو ٌتكلَسَّل ًابعشو ًايداو سانلا ٌكلسولو « راصنألا َنم ًارما ٌثنكل < 0

 .«ضوحلا ىلع ينوب ىتح اوريصاف .ةرثأ يدعب نوُقلَتس مكنإ « راثد ئمانلاو « راعش ٌراصنألا
 .[7/750 : يف هفرط_ ٤۳۳۰ ثيدحلا]

 ينربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع دَمعَم انربخأ ٌماشه انّئَّدَح ٍدمحم ُنِب هللا دبع ينثدح _ ۱

 ًءافأ ام ةي هلوسر ىلع هللا ءافأ َنيح - راصنألا نم سان لاق» : لاق هنع هللا يضر كلام نب ُسنأ

 هللا ُرفغَي :- اولاقف « لبإلا نم ةئملا الاجر يطعي ةي ئبنلا قفطف ؛ ٌتزاوَه لاه م

 ْثَّدُحَف :سنأ لاق .مهئامد نم ُرطقت انفويّسو « انكزتيو ًاشيرق يطعي « ةي هللا لوسرل

 مهعم عذَي ملو « مدأ نم ةبق يف مهعمجف راصنألا ىلإ لسرأف ٠ مهتلاقمب الڳ هللا لوسر
 امأ :راصنألا ءاهقف لاقف ؟مكنع ينّغلب ثيدح ام :لاقف لب ئبنلا ماق اوعمتجا املف . مهريغ

 هللا ُرِفْغَي :اولاقف مهنانسأ ٌةئيِدَح انم ٌنمان امأو « ًائيش اولوقي ملف هللا لوسر اي انؤاسؤر

 ينإف :هي يبنلا لاقف . ل , هلك هللا لوسرل
 نوبهذتو لاومألاب سانلا تهدي نأ نوضرت ام < مهفلأتأ رفكب ٍدهع يئيدَح الاجر يطعأ

 دق .هللا لوسر اي :اولاق . . هب وبقي امم ريخ هب َنوِبلَقنَت امل هللاوف ؟مكلاحر ىلإ اا يبنلاب

 ينإف كي ةلوسرو هللا اًوَقلَت ىتح اوربصاف « ةديدش ة رثأ نودجتس : كَ ئبنلا مهل لاقف ءانيضر

 ۔ [۳۷۹۳ ۳۷۷۸ 801407141 ۰ ۳۱٤۹ :ثيدحلا رظنا] . «اوربصُي ملف : سنا لاق . ضوَحْلا ىلع
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 نأ نورت ا :5 لا لاق 0 ل ربحا ول

 . ابعش وأ ايداو رسالا َكلَس ول : لاق . ىلب :اولاق ؟كلي هل هللا لوسرب َنوبهذتو « ايندلاب ٌصسانلا بهذي

 ٤۳۳۱[. ۰ ۳۷۹۳ ۳۷۷۸ ۰ ۲۰۲۸ 19141 390157 :ثيدحلا رظنا] . ؟مهبعش وأ راصنألا داو ٌتكلَسل

 نع يسن نب ب ديز نب ٌماشه انأبنأ ٍنوَع نبا نع ُرهزأ انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح _ ٣

 فالآ ة رشع يب يبنلا عمو َنزاوه ىقتلا نيتح موي ناك امل» :لاق هنع هللا يضر سن أ

 كيبل . كيّدعَسو هللا لوسر اي كيبل :اولاق .راصنألا رشعم اي :لاق ارداف < ةاتلطلاو

 ىطعأف « نوكرشملا َمّرهناف « هلوسرو هللا دبع انأ :لاقف ةي عوبنلا لّرنف . كيدي نيب نحن

 امأ :لاقف ةبق يف مهّلخدأف مهاعّدف :اولاقف . آئيش ٌراصنألا طعي ملو « نيرجاهملاو ءاقلّطلا
 كلس ول : كي عربنلا لاقف ؟ْ هللا لوسرب نوبهذتو « ريعبلاو ةاشلاب ٌسانلا بهذي نأ نوضرت
 . «راصنألا بعش ثرتخال ًابعش راصنألا تكلّسو ًايداو ٌسانلا

 LETYTY. لالا لالالا" YA» "ها 1٤7 ‹ 1٤۷» :ثيدحلا رظنا]

 E ا ا ا راو ع ل
 دهع ٌثيدح ًاشيرق نإ :لاقف راصنألا نم ًاسان اب ئبنلا عمج» :لاق هنع هللا يضر كلام

NS NS Ge 

 ٍتكلسو ًايداو ٌسانلا كَلَس ول :لاق .ىلب :اولاق ؟مكتويُب ىلإ لَك هللا لوسرب نوعجرتو
 . «راصنألا َبعش وأ راصنألا يداو ٌتكلسل ًابعش ٌراصنألا

. LETT صال o ETTI "لالالا «< YVA «0۲۸ ۰ "1٤2۷ ١55لا : [ثيدحلا رظنا 

toا لاق هللا دبع نع ٍلئاو يبأ نع شمعألا نع نايس انّثّدح ٌةصيبق انئّدح -  

 « ةتربخأف لكي يبلا يأ « هللا جو اهب دارأ ام :راصنألا نم ٌلجر لاق ٍنينُح ةمسق ة اب ئبنلا

 اه ا یوا دقل یر ناق ا ر لاق مث ُههِحَّو ريغتف

 :ثيدحلا رظنا] 2١6٠١ 5١06"7[.

 هللا يضر هللا دبع نع لئاو يبأ نع روصنم نع ريرج انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثدح 5
 لثم َةنيّيع ىطعأو « لبإلا نم ةئم عرقألا'ئطعأ :ًاسان ةَ عيبنلا َرثآ نينخ موي َناك امل : لاق هنع
 . لكي يبنلا ّنربخأل :تلقف . هللا هجو ةمسقلا هذبم َديرأ ام :ٌلجر لاقف .ًاسان ىطعأو «كلذ

 . [450 , 7400 ۳۱۰۰ :ثيدحلا رظنا] . «ربصف اذه نم َرثكأب يذوأ دق « ىسوم هللا محَر :لاق
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TVنب د ٍديز نب ماشه نع ِنوع ْنبا انثدح ذاعُم نب ْذاعُم اننّدح ٍراّشب نب دمحم انثّدح -  

 نافطغَو نزاوّه ثلبقأ ٍنينُح موی ناک امل : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ِكلام نب ٍسنأ

 يقب ىتح هنع اوربدأف « ءاقلّطلا نمو ِفالآ ةرشع ةا ئبنلا عمو مهيرارذو مهعَنب مهريغو

 « راصنألا رشعَم م اي :لاقف هنيمي نع تفتلا : :امهنيب طِلْخَي مل نيءادن ذئموي ىدانف « هدحو

 « راصنألا َرشعَم م اي :لاقف هراسُي نع تفتلا مث . ٌكعم نحن رِشبأ « هللا لوسر اي كيبل :اولاق

 هللا دبع انأ :لاقف َلّرنف « ءاضيب ٍةلغب ىلع وهو . كعم نحن زشبأ « هللا لوسر اي كيل :اولاق

 ءاقلّطلاو َنيرجاهملا يف مسقف « ًةريثك مئانغ ذئَموي َباصأف « نوكرشملا مزهناف « هلوسرو
 ةمينغلا ئىطعُيو « ىعدُن ٌنحنف ةديدش تناك اذإ :ٌراصنألا ٍتلاقف « ًائيش راصنألا طعُي ملو

 ؟مكنع ينغلب ٌثيدح ام + راضألا ماب ع « كلذ ُهْعَلَبَف « انثيغ
 َنوبهذتو « ايندلاب ُئمانلا بهذي نأ َنوّضرَت الأ « راصنألا َرِشعم اي :لاقف .اوتكّسف

 « ًايداو ُسانلا َكِلَس ول :ِهلي ئيبنلا لاقف . ىلب :اولاق ؟مكتوُيب ىلإ ةتوزوحت كي هللا لوسرب

 تنأو « ةزمح ابأ اي :تلق :ماشه لاقو .راصنألا بعش ثذخأل « ًابعش راصنألا ٍتْكلَسو

 ؟«هنع ٌبيغأ نيأو : لاق ؟كلذ هاش

 LEYTE الا فل co لا ل فلا لا ل 4 ل :ثيدحلا رظنا]

 ٍدجن لبق يتلا ةيرّسلا باب ۷

ETAد وما رو ا يس نول  

SS 

  ۸ةميذج ينب ىلإ ديلولا نب َدلاخ ءب ّيبنلا ثعب باب

 هللا دبع انربخأ ميعُت ينثّدحو .ح .ْدمْعَم انربخأ قاّررلا دبع انثَّدح ٌدومحم ينثدح- ۹
 ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ايب ئيبنلا ثعب» :لاق هيبأ نع ملاس نع ٌيرهزلا ٍنع ڙمعت انربخأ

 < انام :نولوقي اولغجف + السا ولو أ اونِسحُي ملف مالسإلا ىلإ مهاعّدف ةميِذَج

 َرمأ موي ناك اذإ ىتح . .هريسأ انم لجر لك ىلإ عفّدو .رسأيو مهنم لتقي دلاخ لعجف . انأبص

 يباحصأ نم ٌلجر ثقي الو يريسأ ُلثقأ ال هللاو : ت تلقف « هّريسأ انم لجر لك لّثََي نأ ٌدلاخ
 كيلإ أَربأ ينإ مهلا : لاقف هيدي ل ئبنلا عفرف « هانركذف لي ئبنلا ىلع انمدق ىتح .هر سا

 ۷۱۸٩[. : يف هفرط_ ٤۳۳۹ ثيدحلا] . (نيتّرم « ا ان
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 , يجلدُملا ْرّرِجُم نب ةمقلَعو يمهسلا ةفاذُح نب هلا دبع ةيرس باب ۹
 يراصنألا ٌةيرس اهنإ :لاقيو

 نع َةديِبُع نب دعس ينئّدح :لاق شمعألا انئّدح دحاولا دبع انثّدح دّدسم انثّدح
 َنم الجر لمعتساف َةَيِرَس ةا ئبنلا ٌتعَب» :لاق هنع هللا يضر ّيلع نع نمحرلا دبع يبأ
 EE اولا ؟ينوعيطت نا ذلك بلا كرم رم لاقف بضََقف « هوعيطُي نأ مهرمأو راصنألا

 2 :لاقف .اهودقوأف « ًاران اودقوأ :لاقف .اوعمججف .ًابطح يل اوعمجاف :لاق
 ىتح اولازامف ذ .رانلا نم ةي يبنلا ىلإ انْرَرْف : نولوقيو ًاضعب ُكسمُي مهضعب لعجو ٠ اوُمهف

 موي ىلإ اهنم اوجرح ام اهولَخد ول :لاقف يب ئبنلا غلبف « هيضغ ّنكسف « رانلا ٍِتَدَمَح
 .[7707و 7148 : يف هفرط_ 484٠ ثيدحلا] .«فورعملا يف ٌةعاطلاو . ةمايقلا

 عادّولا ةجح لبق نميلا ىلإ ذاعُمو ئسوم يبأ ثعب باب
 ٌثعَب» :لاق ةدرب يبأ نع كلملا دبع انئّدح ةناوع وبأ انثّدح ىسوم انثدح- 447 0١

 « فالح ىلع امهنم دحاو لك ثعبو :لاق «نميلا ىلإ لج نب ًداعُّمو ىسوم ابأ ب هللا لوسر
 امهنم ٍدحاو لك قلطناف . اتت الو ارّشَبو « ارّسَعت الو ارس :لاق مث ٍنافالخم ّنميلاو :لاق
 َمَآسف ًادهع هب تدحأ هبحاص نم ًابيرق ناك هضرأ يف راس اذإ امهنم ٍدحاو لك ناكو . . هلمع ىلإ

 : لإ نيف ىح كا ىلع ت ءاجف سوم نأ ةيحاض نم ابيوق هضرأ ىف داعم نانا: هيلع

 هل لاقف « هقنع ىلإ ُهادَي ْتَعِمج دق ُهَدنع لر اذإو « ٌسانلا هيلإ عمتجا ٍدقو سلاج وه اذإو
 ىتح لزنأ ال :لاق .همالسإ دعب رفك ٌلجر اذه :لاق ؟اذه ٌمِّيأ سيق نب هللا دبع اي :ذاعُم

 لزن مث « لتقف هب َرَمأَف . لتقُي ىتح لزنأ ام :لاق .لزناف ؛كلذل هب ءيج امنإ : لاق .ّلتقي

 ؟ذاعم ايثنا ار فيكم :لاق اوف ةقوتتأ ناق ؟نآرقلا أرقن تيك للا دبع اي :لاقف
 ُبستحأف . يل هللا بتك ام ًارقأف « مونلا نم يئزُج ُتيَّضق دقو ٌموقأف « ليللا لأ ُمانأ :لاق

 .«يتّموق بستحأ امك « يتمون
 .[137 50 : يف هفرط 4147 ثیدحلا] .[۳۰۳۸ ۱ : ثيدحلا رظناا ١ اجلا

 هيبأ نع َةدْرُب يبأ نب ٍديعس نع عينابيشلا نع دلاخ انَثَّدح قاحسإ انثّدح لح ا ۳

 ةبرشأ نع هلأسف « نميلا ىلإ ُهثعب ةا يبنلا نأ» : هنع هللا يضر ّيرعشألا ىسوم يبأ
LE Ns 

 نع عئنابيشلا نع ٍدحاولا ٌدبعو ريرج هاور «مارح ركسم لك :لاقف .ريعشلا ذيبن رزملاو
 .[4541 ۳٠۳۸ ۰۲۲۱۱ :ثيدحلا رظنا] . ةدرب يبأ

 و
 ت
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 le E عز E دح د 5”: 15

 al : لاقف نميلا ىلإ ًاذاعُمو ئسوم ابأ ُهَّدَج يب عيبنلا

NSهز مهلا  ANGE N REE 

 :لاق ؟نآرقلا أرقت فيك :ىسوم يبأل ٌداعُم لاقف .اقلطناف . مارح ركسم لك :لاقف « عتبلا
a Ssيتمون ٌبِسّتحأف « موقأو مانأف انآ امأ : لاق .ًاقُد  » 

 BE a E ارنا: نووي واوعشا طايل تمدقو ا
 «هقئع نبرضأل :ذاعُم لاقف . ٌدترا مث ملسأ ئدوهي :ىسوم وبأ لاقف ؟اذه ام :لاقف .قثوُم

Rl CM ES 

 .ةدرُب يبأ نع ينابيشلا نع ٍديمحلا دبع نب ٌريرج ٌهاور . لَك ئبنلا نع هج
 .[13 43: ٤۳٤١ "1:81 277501 :ثيدحلا رظنا][57 54 : ثيدحلا]

 انثّدح ذئاع نب بويأ نع دحاولا دبع انثّدح ٌميِسرّنلا وه ِديلّولا نب سابع ينثّدح - 5

 هنع هللا يضر ٌيرعشألا ئسوم وبأ ينثّدح : لوقي باهش نب ٌقراط ٌتعمس لاق ملسُم نب ُنسيق

 :لاقف حطبألاب خيم كي هللا لوسرو ُتئجف « يموق ٍضرأ ىلإ الب هللا لوسر ينتعب» :لاق

 كيل : تلق لاق ؟تلق فيك : لاا ا

 Ns .ثلعفف . لح مث « ةورملاو اصلا َنيِب

 . [11/98 ۱۷۲٤١۱٥٦٩ , 1689 :ثيدحلا رظنا] . «رمع فلختسا ىتح

 نب هللا ٍدبع نب ىيحي نع ٌقاحسإ نب ًءايركز نع هللا دبع انربخأ ٌناَبِح ينثّدح - ۷
 لَك هللا لوسر لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوم دبعم يبا نع يفيص
 مهعداف مهتئج اذإف « باتكلا لهأ نم ًاموق يت أتس كنإ» : نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب اعمل

 مهربخأف كلذب كل اوعاطأ مه ناف . هللا لوسر ًادمحم َّنأو هللا الإ لإ ال نأ اوُدهْشَي نأ ىلإ

 مهزيخأف كلذب كل اوعاطأ مه نإف . ةليلو موي لك يف ٍتاولص مخ مهيلع نضرف دق هللا نأ

 كلذب كل اوعاطأ مه نإف . مهئارقف ىلع درت : مهئاينغأ نم خؤت ةَقَدَص مهيلع ضرف دق هللا نأ

 . «باجح هللا نيبو هتيب سيل ُهنإف مولظملا ةوعّد قَّناو « مهلاومأ مك كاركو كايإف

 ثيدحلا رظنا] : ۱۳۹۰ 2 ۱٤0۸ ‹ ۱٤۹٩ ۰ ۲٤٤۸[ .۰

 اواو تل .ةغل تعاطأو ¢ تعاط :تعاوط : هللا دبع وبأ لاق
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 کک حملا م لم سیا م ل ع ا يشر امش قوس نب ورع
 . «ميهاربإ مآ نيع توق دقل : موقلا نم ٌلجر لاقف 4 رميها هلأ

 لا ىلإ اداه كتي 000( EE ا

 ”لجر لاق 4 اَليِلَك یه هَ داو : لاق املف « ءاسنلا ةروس حِبّصلا ةالص يف داعم ًارقف

 .«ميهاربإ ٌمأ نيع ترق :ةفلخ

 ٌمالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع ثعب باب - ١"

 عادؤلا ةجح لبق نميلا ىلإ ديلؤلا نب دلاخو
 نب فسوي نب خيهاربإ انئّدح ةملسم نب حيرش انثّدح َنامثع نب ٌدمحأ ينثّدح _ ۹

 انشعَب» هنع هللا يضر ءارّبلا تعمس قاحسإ يبأ نع يبأ ينثدح قاحسإ يبأ نب قاحسإ
 رم : لاقف هناكم كلذ دعب يلع تعب مث :لاق . نميلا ىلإ ديلولا نب لاح حم هولا لوسر
 َبَّقَع نميف ٌثنكف « ليقُيلف ءاش نمو « ْبَّمعْيْلف كعم َبَّمعُ نأ مهنم َءاش نَم ٍدلاخ باحصأ
 . ادَّدَع تاوذ يقاوأ تمنغف :لاق « هعم

 نع ٍفوجنَم نب ديوس نب ٌجولع انئَّدح ةدابغ نب حور انئّدح راشب نب دمحم ينثّدح_ ۰

 ضعغبأ ٌتنكو ؛نسمخلا ضيقتيل ٍدلاخ ىلإ ايلع ايب ئبنلا ثعب» : لاق هيبأ ¿ نع ةديرب نب هللا دبع

 .« هل كلذ تركذ لكي يبنلا ىلع انمدق املف ؟اذه ىلإ ىر الآ : :دلاخل تلقف « َلَّستغا دقو ًايلع

 نم ٌرثكأ سمخلا يف هل نف فل : لاق . معن : تلقف ؟ًايلع ضغبتأ ةديرُب اي : لاقف

 .«كلذ

 دبع انثدح ةمربش نب عاقعقلا نب ةرامُع نع ٍدحاولا دبع اندح ةبيتق انثدح _ ۱

 هللا يضر بلاط يبأ نب مولع تعب" : لوقي ّيردخلا ٍديعس ابأ ٌتعمس لاق معن يبأ نب نمحرلا
 اهمسقف : لاق « اهبارت نم ْلّصحت مل ٍظورقَم ميدأ يف بمب نميلا نمل هللا لوسر ىلإ هنع

  ٌةمقلَع امإ عبارلاو « ٍليخلا ٍديزو « سباح نب َعرقأو « ٍردب نب ةنيبُع نيب :رفن ةعبرأ نيب
 كلذ غلبف . ءالؤه نم اذهب ّقحأ ّنحن انک : هباحصأ نم ّلجر لاقف . ليفطلا نب ماع امإو

 ؟ًءاسّمو ًاحابص ءامسلا ٌربخ ىنيتأي « ءامسلا ىف نم ٌنيمأ انأو ىنونَمأت الأ :لاقف ةي ىبنلا

 قولت + ةيحللا ك6 ةيجلا رفات © نهخولا فرغم + نييعلا راغ الجر ماقف لاق
 ضرألا لهأ ّقحأ ُتسلَوُأ ؛كّليَو :لاق . هللا يَّنا « هللا لوسر اي :لاقف رازإلا رّمشم « سرلا



 ؟هقنع بِرضأ الأ « هللا لوسر اي :ِديِلَولا نب ٌدلاخ لاق . لجرلا ىلو مث :لاق ؟هللا يقّتي نأ

 لاق . هبلق يف سيل ام هناسلب لوقي َّلَصُم نم مكو :دلاخ لاقف . يَلصُي دوکي نأ ُهّلعل ءال : لاق

 وهو هيلإ َرظن مث لاق .مهئوطُب ّقشأ الو سانلا بولق َتّقنأ نأ ْرَموُأ مل ينإ : رفا لوسر
 نوقُرمَي مهرجانَح زواج ال ًابطَر هللا باتك َنولتَي ٌموق اذه ءىضئض نم جُرخَي هنإ : لاقف ٌتفَقُم
 . «دومت لتق مهّتلتقأل مهُتكردأ نئل : لاق هّلظأو « ةّيمَرلا ّنم مهسلا ٌقزمي امك نيّدلا نم

 :ثيدحلا رظنا] ۳۳٤٤ , 51١١"7[.

 نأ ًايلع ةا ئوبنلا َرمأ» ٌرباج لاق ٌءاطَع لاق جيَرج نبا نع ميهاربإ نب ٌعمكملا انثّدح - ۲

 يبأ نب ولع مِدقف» باج لاق ٌءاطع لاق جيرج نبا نع ركب نب ٌدمحم داز . «همارحإ ىلع َميقُي

 هب لهأ امب :لاق ؟غولع اي تللهأ مب : ب يبنلا هل لاق « هتياعسب هنع هللا يضر بلاط

 . «ًايدَه يلع هل ىدهأو : لاق . تنأ امك ًامارَح ْتُكماو ٍدهأف : لاق . اب عربنلا

 ,[15 ”١5 1ال468 2315861 ۱0۷۰ 1١658 « 100۷ : ثيدحلا رظنا]

 هنأ ٌركب انئّدح ٍليوّطلا ٍديمُح نع لّضفملا نب ُرشِ اننَدح دّدسم انثّدح - 4104 ۳
 جحلاب هل ئيبنلا لهأ :لاقف « ةّبَحو ةرمعُب لهأ ايب يبنلا نأ مهئّدح ًاسنأ نأ رمع نبال ٌركذ»
 يرانا ور ركع ايات يذق وك لوب :لاق ّةكم انمدق املف « هعم هب انهو

 مب :هِكَك ئبنلا لاقف « ًاجاح نميلا ّنم بلاط يبأ نب ٌلع انيلع مدقف ‹ يده هلك عوبنلا

 ا سلال ا ا ا ا

 ةصلخلا يذ ةوزغ باب- "7

 يف تيب ناك» :لاق ريرج نع سيق نع نایب انثدح ٌدلاخ انَثَدح ُدّدسم انئّدح - ٥

 الأ» : لب ئبنلا يل لاقف .ةيماشلا ةبعكلاو ةيناميلا ةغكلاو ةصاخلا E هل لاقي ةيلهاجلا

 .هّدنع اندَجَو نم انلتقو ُانْرَسكف ًابكار نيسمخو ٍةئم يف ٌترَفَتف ؟ةصلخلا يذ نم ينحيرت

 , [۳۸۲۳ « ۳۰۷۹۰۳۰۳۹۰۳۰۲۰ :ثيدحلا رظنا] . «َسمحألو انل اًعدف « ٌهتربخأف ةي عوبنلا ٌثيتأف

 يل لاق :لاق سيق انثّدح ٌليعامسإ انّثَدح ّدح ىبجي انَثَدح ىنثملا نب دمحم انثّدح 1
 مَعَ يف ًاتيب ناكو - ةصلخلا يذ نم ينُحِرُن الأ : دايم ئبنلا يل لاق» :هنع هللا يضر ريرج

 ليخ ٌباحصأ اوناكو َسمحأ نم سراف ةئمو نيسمخ يف ثقلطناف « ةيناميلا ةبعكلا 'ىمسُي
 مكي و يسال ا ل سر

 ‹ لكي هللا لوسر ىلإ ثعب مث « N تطال ايده ايداه ةلعجاو نبت
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 كرابف : لاق . بّرجأ ٌلمج اهنأك اهثكرت ىتح َكّتئج ام قحلاب َكَنَعَب يذلاو : ريرج لوسر لاقف

 ٤٣۵] ۳۸۲۳ ۰ ۳۰۷۹ ۰ ۳۰۳۹ ۰ ۳۰۲۰ :ثیدحلا رظنا] .«تارم َسمخ اهلاجرو َسمحأ ٍليخ يف

 نع سيق نع دلاخ يبأ نب , ليعامسإ نع ةماسأ وبأ انربخأ ىسوم نب ُففسوي انثّدح ۷

 يف ٌتقلطناف . ىلب : ُتلقف ؟ةصلخلا يذ نم ينُحيرُت الأ . لَو هللا لوسر يل لاق : لاق ريرج

 ٌتركذف « ليخلا ىلع ُتْيثأ ال ُثنكو ليخ باحصأ اوناكو « ّسمحأ نم سراف ةثمو َنيسمخ

 « هنت | :لاقو يردص يف هدي َرْثأ تيأر ىتح يردص ىلع هدي برضف <« ةي ئبنلل كلذ

 نونلاب اني ةيملخلا رفا ناكر ةبلاق .ٌدعب سرف نع ٌتعقو امف :لاق .ًاّيدهَم ًايداه ةلعجاو

 :لاق . اهّرّسكو رانلاب اهقحف اهاتأف : لاق .ةبعكلا :هل لاقي « دّبعَت بص هيف ةليجبو َمَحْنَحِل

 ' لكي هللا لوسر لوسر لإ :هل ليقف «٠ « مالزألاب حِسقتسَي : ٌلجر اهب ناك ميلا ديرج ميق املو

 :لاقف ريرج هيلع فقو ذإ اهب ٌبِرضَي وه امنيبف : لاق . كمع ٌبَرَض َكيلع رّدق نإف « انهاه

 ريرج ثعب مث « « دهشو اهَّرّسكف : لاق . . كّقنع ٌنبِرضأل وأ هللا الإ ةلإ ال نأ َنَدَهْشتلو اهّنريسكتل

 :لاق ب ئبنلا ىتأ املف .كلذب هْرَّشِبي هك ينل ىلإ ةاطزأ ابأ ىنكُي َّسمحأ نم ًالجر
 كبف لاق « بّرجأ ٌلمج اهنأك اهثكرت ىتح تعج ام ٌقحلاب َكَّتعَب يذلاو « هللا لوسر اي

 . «تاّرم سمخ اهلاجرو َسمحأ ليخ ىلع ةي ئبنلا

[f07 « f00 "نمل «°۷7 «°7 07ثيدحلا رظنا] ١: 

 ماذُجو مخل ٌةوزغ يهو « لسالّسلا ٍتاذ ٌةوزغ باب 7

 ةرذعو لب دالب يه : ةورع نع ديزي نع ٌقاحسإ نبا لاقو . دلاخ يبأ نب ليس ا

 نأ» نامثع يبأ نع ءاذحلا ٍدلاخ نع هللا دبع نب ٌدلاخ انربخأ ٌقاحسإ انئّدح - ۸
 سانلا يأ : تلقف ُةَتيتأف لاق ٠ علا تاد ج ىلع اجلا ني وربع كب هلك هللا لوسر
 ًدعف .رمع :لاق ؟نَم مث :ٌتلق .اهوبأ : لاق ؟لاجرلا نم : تلق . ةشئاع :لاق ؟كيلإ ٌبحأ

 .[*5557 :ثيدحلا رظنا] . «مهرخآ يف ينلعجَي نأ ةفاخَم ٌتكسف ا

yS 

 و ف لاق ریپ نع سيق نع
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 ٌكبحاص رمأ نم ُركذت يذلا ناك نئل :ورمع وذ هل لاقف . ةي هللا لوسر نع مهثّدحأ ٌتلعجف

 ٍلّبق نم ٌبكَر انل عِفُر قيرطلا ضعب يف انك اذإ ىتح « يعم البقأو . . ثالث ذنم هلَجأ ىلع م دقل

 .نوحلاص ُسانلاو « ركب وبأ فلخّتساو « ةي هللا لوسر ضيق : اولاقف « مهانلأسف ءةنيدملا

 ٌتربخأف « نميلا ىلإ اعجّرو « هللا ءاش نإ ُدوعنس انّلعلو انتج دق انأ كبحاص نيخأ : الاقف

 يلع كب نإ ر ريرج اي : :ورمع وذ يل لاق دعب ناك املف ؟مهب َتئج الفأ : :لاق « مهثيدحب ركب ابأ

 يف مترات ريم ريمأ كله اذإ متنك ام ريخب اولازت نل برعلا َرْشعَم م مكنإ : ًاربخ كربخُم ينإو « ةمارك

 .«كولملا اضر نوّضريو « كولملا بضغ َنوبضغي ًاكولم اوناك فيسلاب تناك اذإف . رخآ

 ةديبع وبأ مهريمأو « شيرقل ًاريع نوقلتي مهو , رحبلا فيس ةوزغ باب 6
 هللا دبع نب رباج نع ناسي نب ٍبهَو نع كلام ينثّدح لاق ليعامسإ انثّدح - ٠

 نب ةديبع ابأ مهيلع رّمأو ٍلحاسلا َلَبق ًاثعب اب هللا لوسر َثعَي» :لاق هنأ امهنع هللا يضر

 شيجلا داوزأب ةديبع وبأ َرمأف « دازلا يف يتيرطلا ضعبب اًنكو انجرخف « ةئمئالث مهو حارجلا

 ا نكي ملف ينف ىتح ًاليلق ًاليلق موي لك انتوقی ناکف « رمت يدَوزِم ناكف « عمجف

 ىلإ انيهتنا مث ْثّيَِف نيح اهَدَقف اندَّجَو دقل :لاقف ؟ةرمت مكنع ينغت ام فلق ةت هرعت

 ٍنيَمَلضِب ةديبُع وبأ رمأ مث . ةليل ةرشع ينامث موقلا هنم لكأف « برَظلا لثم توخ اذإف « رحبلا

 : «امهبصُت ملف ٠ « امهّتحت ترم مث « تلجؤف ةلحارب رمأ مث « ابصْنف هعالضأ نم

 . [۲۹۸۳ 274417 : ثيدحلا رظنا]

 ١ لاق رانيد نب ورمع نم ٌهانظفح يذلا :لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌعولع انثّدح :
 كا اوبر انجب 1 هلا دعاوإ اج تعب  4 0 Eنب ةديبُغ وبأ نریم

 طبخلا ٠ تم الكا بنل اهل لاقي ا حبلا ائ لف « خلا يشيج شيلا كلذ يكسف

 هعالضأ نم ًاعلض ةديبع وبأ ذخأف . انُماسجأ انيلإ ٌتباث ىتح هكَدَو نم اًنَهَداو ‹ رهش فصن

 الجر ذخأو « هبصنف هعالضأ نم ًاعيلض :ةرم نايفس لاق .هعم لجر لوطأ ىلإ َدمعف ُهَبّصنف

 رئازج ثالث ٌرحن مث « َرئاْرَج ثالث رحن موقلا ّنم ٌلجر ناكو :رباج لاق « ُهّتحت َرمف ًاريعبو «
 نب َسيق نأ حلاص وبأ انربخأ» :لوقي رمع ناكو .«هاهن ةديبغ ابأ َّنِإ مث « رئازج ثالث ٌرحن مث

 :لاق اوعاج مث :لاق .ٌترحن :لاق « رحنا :لاق .اوعاجف شيجلا يف تنك : هيبأل لاق ٍدعس

 رحنا :لاق « اوعاج مث .ُثرحن :لاق « رحنا :لاق اوعاج مث :لاق .ُثرحن :لاق « رحنا

 ثيدحلا رظنا] . (ٌثيِهُت :لاق : ۲٤۸۳ ۲۹۸۳ 1850[ ,



 يزاغملا باتك- 4 ْ ۱۸

1Yيضر ًارباج عمس هنأ ورمع ينّربخأ لاق جيَرُج نبا نع ىبحي انئّدح دّدسم انئّدح -  

 اتر وخبلا ىقلاف « اذيدش اعوج انعجف ةديبعوبأ أو طلا كيج انورغا : لوقي هنع هللا

 « هماظع نم ًامظع ةديبع وبأ دخأف « رهش فصن هنم انلكأف ٠ ربنعلا : هل لاقي هلثم َرَن مل اتم

 انمدق املف « اولك :ةديبع وبأ لاق : لوقي رباج عمس هنأ ريبّزلا وبأ ي ىنربخأف « هتحت ٌبكارلا ومف

 ٌةاتأف « مكعم ناك نإ انومعطأ « هللا ةجرخأ ًاقزر اولك :لاقف لكي ئبنلل كلذ انركذ ةنيدملا

 .[1351 ۲٤۸۳ ۲۹۸۳ ٤۳٦۰ : ثيدحلا رظنا] . «هلكأف وضعب مهضعب

 عسي ةنس يف ٍسانلاب ركب يبأ ٌجح باب 5

 دبع نب ٍديمح نع ٌيرهُّزلا نع ٌحيلف انئَّدح عيبرلا وبأ دواد نب ٌناميلس ينئّدح 40

 لكي عربنلا ُه رّمأ يتلا ٍةّجحلا يف هثعب هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ ةريره يبأ نع نمحرلا

 « كرشُم ماعلا دعب ّجحي ال : سانلا يف ُنّذؤُي طهر يف رحنلا موي عادّولا ةجح لبق اهيلع

 .[۳۱۷۷ ء۱۹۲۲ , ۳۹۹ :ثيدحلا رظنا] . ؟نايرغ تیبلاب ٌفوطَي الو

 هنع هللا يضر ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انئّدح ءاجَر نب هللا دبع انثّدح 164

 هلأ لف كوفي $ ءاسنلا ةروس ٌةمتاخ ثلزن ةروس رخآو « ةءارب ةلماك ْتَلَت ةروس ٌرخآ» : لاق
  . CARES:ثيدحلا] ٤١١٤ يف هفارطأ- : 4708 ٠ 4594 ٠ 3144[.

 ميمت ينب دفو باب-۷
 نع ينزاملا زرحُم نب َناوْفَص نع ةرخّص يبأ نع نايفس انّئَّدح ميَعُت وبأ انثّدح _ ٥

 ىَرشُبلا اولبقا : لاقف كو يبنلل ميمت ينب نم فن ىتأ» :لاق امهنع هللا يضر ٍنيصحح نب نارمع

 نم ٌرفن َءاجف « ههجو يف كلذ يِئرف .انطعأف . ا < دق « هللا لوسر اي : اولاق . ميمت ينب اي

 .«هللا لوسر ايانلبق دق : اولاق « ميمت ونب اهلْبقَي مل ذإ ىرْشُبلا اولبقا : لاقف ٍنميلا

 719٠9[. :ثيدحلا رظنا]

 تايد 6
 هثعَب ميمت ينب نم ٍرِبنَعلا ينب ٍردب نب ةفيذح نب نصح نب َةنيْيُع ةوزغ : قاحسإ ُنبا لاق

 ش . ءابس مهنم ىبّسو « ًاسان مهنم باصأو راغأف « مهيلإ ةا ٌئيبنلا

 نع ًةعرَز يبأ نع ِعاَمْحَملا نب ةرامُع نع ُريرَج انئدح برح نب ُريهز ينئالح 7

 لک هللا لوسر نم ٌنهتعمس ِثالث َدعب ميمت ينب ُبِحَأ ٌلازأ ال» : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ



 نم اهنإف اهيقتعأ : لاقف ةشئاع دنع ٌةيَِس مهيف تناكو .لاّجدلا ىَلَع يتَمُأ ٌدشأ مه : مهيف اهلوقي
 ۲٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] .؟يموق وأ موق ٌتاقدص هذه :لاقف مهتاقدص تءاجو .ليعامسإ دلو

 نبا نع مهّربخأ جيَرج نبا نأ فسوي نب ٌماشه انثدح ئسوم نب ميهاربإ ينثّدح- ۷
 وبأ لاقف لكي عربنلا ىلَع ميمت ينب نم بكر مدق هنأ مهربخأ ريبُرلا نب هللا دبع َّنأ ةكيلُم يبأ
 ام : ركب وبأ لاق . سباح نب عرقألا ٍرّمأ لب :ٌرمع لاقف . ةرارز نب ِدبَْم نب َعاقْقلا رم کت
 يف لزنف امهتاوصأ تعفترا ىتح ايّرامتف 2 ٌكفالخ ٌثدرأ ام : رمع لاق « يفالخ الإ تدرأ

 . تّضقنا ىتح ١[ : تارجحلا] 4يِلوُسَرَو هنا يدي نب اومدم ال اوما يذلا اهمأكي 8 كلذ

 .[الا" ٤۸٤۷ ١72 ‹ 58460 :ىف هفارطأ_ ٤۳٦۷ ثيدحلا]

0\ 

 سيقلا ٍدبع ٍدفو باب- 58

 تلق» ًةرمَج يبأ نع ٌةَرَق اننّدح ُئدَقَعلا رماع وبأ انوبخأ تاع ينثّدح - ۳۸

 ُةنم ثرثكأ نإ « رج يف ًاولُح هبرشأف ذيب يل دبي رج يل َّنإ : امهنع هللا يضر سابع نبال

 ىلع سيقلا ٍدبع ُدفَو مِ :لاقف .حضَتفأ نأ تيِشَح سولجلا ٌثلطأف ٌموقلا ٌتسلاجف

 اننّيب َّنِإ هللا لوسر اي :اولاقف .'ىمادّنلا الو اياز َريغ موقلاب ًابحرم :لاقف ي هللا لوسر

 رمألا نم ٍلَمْجب انثّدح « مّرحلا رش يف الإ َكيلإ لص ال انِإو « رضُم نم نّيكرشملا َكتبو
 : عَبرأ نع مكاهنأو « عّيرأب مكرمآ :لاق .انءارو نَم هب وعدتو ةّنجلا انلخد هب انليع نإ

 ٌءاتيإو « ةالصلا ُماقإو - هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ؟هللاب ُناميإلا ام ّنوردت له  هللاب ناميإلا
 يف دجله :عبرأ نع مكاهنأو « ّسمخلا مناغملا ّنم اوطعت نأو ٌناضمر مْوَصو « ةاكزلا

 .[3ه١3 ۳۰۹١ ۰۱۳۹۸ « ۵۲۳ ۰ ۸۷ لها" :ثيدحلا رظنا] ٠ «تّقزملاو ٍمَتْنَحْلاَو «ريقثلاو «ءابّدلا

 ٌتعمس :لاق ةرمج يبأ نع ٍديز نب ُداّمح انثّدح برح نب ُناميلس انئّدح- ۳۹

 ّيحلا اذه اإ « هللا لوسر اي : ا ا ىلع لاج و مالا : لوقي سابع نبا

 انرمف « د ل مر م ٌراَمك كنيبو اننيب تّلاح دقو « ةعيبر نم

 - هللاب ناميإلا : عبرأ نع مكاهنأو عبرأب مكرمآ :لاق . ارو نم اهنلإ غدو اهي دغا اات

SS 

 .«تفزملاو « مّتْنَحلاو « ريقنلاو « ءاّبدلا نع مكاهنأو .متميغ ام

LETITIA (F01۰ دام (ITAA "لما CAV «of : [ثيدحلا رظنا 

GVنع رْضُم نب ركب لاقو .ورمع ينربخأ بهَو نبا انئَّدح َناميلس نب ىيحي انثدح-  
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 يدع تلجدت بيرك لاك ع نبل ربع هب ورم تحولا سابع نبا لاق“ ا

 لدم فلس أ نئلإ ينودرف « مهتربخأف :ةملكم مآ َلَس :لاقف .ينولسرأ ام اهتغلبو

 ىلص هنإو 3 امهنع ىهني لب ئبنلا تعم ' ةملس أ تلاقف « ةشئاع ىلإ ينولسرأ ام

 هيلإ ثلسرأف « امهالصف راصنألا نم مارح ينب نم ةوسن يدنعو يلع لخد مث « رصعلا

 نيتاه نع ىهنت كعمسأ ملأ هللا لوسر اي ةملس ٌّمأ لوقت : يلوقف هبنج ىلإ يموق : ٌتلقف مداخلا

 هديب راشأف ¢ ةيراجلا تل . يرخأتساف هديب َراشأ نإف ا كارأف < نيتعكرلا

 رصعلا دعب ِنيَبعكَرلا نع ِتلأس « ةيمأ يبأ َتنب اي :لاق فرصنا املف .هنع ترأتساف «
 م . مهموق نم مالسإلاب ٍسيقلا دبع نم سانأ يناتأ 0

 ثيدحلا رظنا] . «ناتاه امهف ١ [,

۳ 

A 

 وه ٌميهاربإ انثدح كلملا دبع رماع وبأ انثّدح ٌميفعجلا دمحم نب هللا دبع ينثّدح - ۷۱

 دعب - تعمج ةعمج لوأ» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةرمج يبأ نع نامْهَط نبا

 نم ةيرق : ينعي « ىثاوُجب سيقلا ٍدبع ٍدجسم يف ايب هللا لوسر ٍدجسم يف تعمُج ةعمج
 . [۸۹۲ :ثيدحلا رظنا] .«نيّرحبلا

 لاثأ نب ةمامُت ثيدحو « ةفينح ينب فو باب

 عمس هنأ ٍديعس يبأ نب ٌديعس ينئّدح : لاق.ٌثيللا انئَّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح - ۲

 ةفينح ينب نم لجرب تءاجف « ٍدجن لبق اليخ ةي ٌميبنلا ثعَب» : لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ
 اذام : لاقف ءال عيبنلا هيلإ جرخف « دجسملا يراوس نم ةيراسب ءوطبرف « لاثأ نب ةمامُت هل لاقي

 ىلع معنت معنُت نإو « مد اذ ْلتَقَت ينلتقت نإ دمحم اي . ريخ يدنع :لاقف ؟ةمامث اي كّدنع

 كّدنع ام :هل لاق مث دّعلا ناك ىتح كِرَتف . تعش ام هنه لسف املا دير تكنو كاش
 :لاقف ٍدْغلا دعب ناك ىتح هكرتف .ركاش ىلع معن نإ :كل تلق ام يدبع :لاقف ؟ةمامث اي

 بيرق لخن ىلإ قلطناف .ةمامث اوقلطأ :لاقف .كل تلقام يدنع :لاقف ؟ ةمامث اي كدنعام

 ًادمحم َّنأ دهشأو « هللا الإ َهلإ ال نأ دهشأ :لاقف دجسملا لخد مث « لستغاف ٍدجسملا نم

 َحبصأ دقف ٠ كهجَو نم ىلإ ضغبأ هجو ضرألا ىلع ناك ام هللاو « دمحم اي .هللا لوسر



 ٤ یزاغملا باتک۔ 1۰7۱

 ٌبحأ كنيد حبصأف « كنيد نم ىلإ ضغب بأ نيد نم ناك ام هللاو . ىلإ هوجولا ٌّبحأ َكِهِجَو

 نإو . يلإ دالبلا ٌبحأ كدلب حبصأف « كدلب نم لإ ضغبأ دلب نم ناك ام هللاو . لإ نيذلا

 « رمتعي نأ هّرمأو « اي هللا لوسر هرَّشبف ؟ىرت اذامف « ةرمعلا ديرأ انأو « ينتذخأ َكليَح

 ‹ لكلا لوسر دمحم عم تملسأ نكلو « هللاوال : لاق ؟توبص : لئاق هل لاق ةكم مدق املف

 . لكي غيبنلا اهيف ذأ ىتح ةطنج بح ةمامّيلا نم مكيتأي ال لاو الو
 .[51757 ٤٦1۲ < ٤1٩۹ ‹ ۲٤٢۲۲ ١ : ثيدحلا رظنا]

VYريبج نب عفان انَّدح نيسح يبأ نب وللا دبع نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح ۔  
 لعجف ل هللا لوسر ٍدِهع ىلع ُباّذكلا ٌةمليسُم مق : : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ِنع

 ديلا و وسرق نو رک رغب ف او تعبت هدعب نم َرمألا دمحم يل لعج نإ :لوقي
 ّفقَو ىتح ديرج ةعطق ب هللا لوسر دي يفو - ساّمَش نب سيق نب ُثباث ُهعمو ةي هل هللا لوسر

 هللا رمأ ودعت نلو « اهكتيطعأ ام ةعطقلا هذه ينتلأس ول :لاقف هباحصأ يف ةمليسُم ىلع

 َكِئيِجُب ٌثباث اذهو « ُتيأر ام هيف تيرا يذلا َكارأل ين ينإو . هللا َكّنَرَقعَيل تربدأ نئلو « كيف

 .[۳۲۰ :ثيدحلا رظنا] . هنع فرصنا مث « ينع

 هيف تيرا يذلا ىَرأ َكنِإ : ةي هللا لوسر ٍلوق نع ُتلأسف» سابع نبا لاق 4/5

 نم نيراوس ّيدي يف ُتيأر ٌمئان انآ انيب : لاق كي هللا لوسر َّنأ ةريره وبأ ينربخأف « تيرأ ام

 امهتلّوأف « اراطف امهتخفتف « اهنا نأ مانملا يف ىلإ يحوأف امهئأش ينمهأف « بهذ

 .["591 :ثيدحلا رظنا] . «ةمليَسُم رخالاو < ٌميسْنَعْلا امهّدحأ : يدعب ِناِجّرْخَي نيَباذك

 ةريره ابأ عمس هنأ ٍمامَه نع رمع نع قازرلا دبع انئّدح رصن نب ٌقاحسإ ينئّدح- عمابو

 يفك يف عضوف « ضرألا ٍنئازخب تيت تأ مئان انآ انی : اک هللا لوسر لاق» :لوقي هنع هللا يضر

 اع راف ادق امه امهخفنا نأ ئلإ ع ىحوأف « ىلع ارثكف « بهذ نم ناراوس

 ٤١۷٤[. ۳۹۲۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةماميلا بحاصو ؛ ءاعنص بحاص : امهنيب انأ نيذللا نيباذكلا

 ءاجر ابأ تعمس :لاق نوميم نب ّيدهم ٌتعمس :لاق دمحم نب ٌتلصلا انثّدح بك 1

 « رخآلا انذخأو « ٌةانيقلأ هنم ر خا وها رجح اندج و اذإف ٠ رجلا دن انك لوقي ّيدراطعلا

 اذإف . هب نفط َمث « هيلع ُهانبْلَحف ةاشلاب انتج مث « بارت نم َةَوْنُج انْعِمَج ًارجح دجن مل اذإف

 الإ ةديدح هيف ًامهَّس الو « ةديدح هيف احمر عدت الف « َةّنسألا لّصَنَم :انلق بجر ُرهش لخد

 .«بجر َرهش ُهانيقلأو هانعَرَ



 يزاغملا باتك- 5 ¥۲

 ىلع لبإلا ىعرأ ًامالغ ةا ئربنلا ثعُب موي تنك» :لوقي ءاجر ابأ ثعمسو - ۷

 .«باذكلا ةمليسم ىلإ « رانلا ىلإ انْرَرَف هجورخب انعمس املف « يلهأ

 ّيسْنَعلا دوسألا ةصق باب ١/

 حلاص نع يبأ انئّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انثَّدح ٌميِمْرَجلا ٍدمحم نب ٌديعس انثّدح - ۸

 ةبتع نب هللا ٍدبع نب هللا ديِبُعَّنأ هللا دبع همسا رخآ عضوم يف ناكو  طيشن نب ةديبُع نبا نع
 نب ُهّبحت تناكو « ثراحلا ِتنب راد يف لّرنف ةنيدملا ٌمدق باّذكلا ةمليسُم َّنأ انغلب» :لاق
 نب سيق نب ُثباث هعمو كي هللا لوسر هاتأف « رماع نب هللا دبع مآ يهو ‹ زيَرك نب ثراحلا

 ل ل

 لاقف .كّدعب انل هتلعَج مث رمألا ¿ نيبو كتيب انام تفك نإ ةا هل :لاقف 6 ةملكف

 اذهو . RS US ينإو ٠ یز م بيضقلا ذم يشأ سر : لك خيبنلا

 . ٤۳۷۳[ ۳۹۲۰ :ثيدحلا رظنا] . ايک غبنلا فرصناف « ينع كبيجيس هيج يس سيق نب ٌتباث

 يتلا ةي هل هللا ٍلوسر ايؤر نع ساع نب هللا دبع ُتلأس : هللا دبع نب هللا ٌديِبَع لاق - 5

 ّيدي يف عضو هنأ تبرأ مئان انآ اني : لاق دای هللا لوسر لآ يل ٌركذ : سابع نبا لاقف « ٌركذ

 نيباذك امهتلّوأف « اراطف امهتخفنف يل َنذأف ‹ امهتهركو امهتخظفف « بهذ نم ناراوس

 :باذكلا اليس دخالاو نميلأب رور هل يتلا ةوسملا امه دحتأ ها يالا ناجا

 ثيدحلا رظنا] : ۳٦۲۱ ۰ ٤۳۷٤ . ٤۳۷٥١[ .

 ٌنارجن لها ةصق باب-۲

 نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع مدآ نب ىبحي انئَّدح ِنيسحلا نب سابع انثّدح د ۹

 نأ ِناديِرُي كي هللا لوسر ىلإ نارجن ابحاص ٌدّيسلاو ُبقاعلا ءاج» : لاق ةفيذُح نع رفز نب ةلص

 نحن حلفن ال اننعالف ًايبن ناك نئل هللاوف « لعفت ال :هبحاصل امهدحأ لاقف لاق « هانعالُي

 الإ انعم تعبت الو « ًانيمأ اجر انعم ُثَعِباو « انتلأس ام ٌكيطعن اَنِإ :الاق .اندعَب نم انّيقع الو

 ‹ لكك هللا لوسر ٌُباحصأ هل ٌفرشتساف .نيمأ َّقح ًآنيمأ الجر مكعم ّنئعبأل :لاقف .ًانيمأ

 .؛ةّمألا هذه ْنيمأ اذه : ةي هللا لوسر لاق « ماق املف . حاّرجلا نب ةديبعابأ اي مق :لاقف

 . ۳۷٤١[ :ثيدحلا رظنا]

 تعمس لاف ةف اد كبح نباح 052 ناشي نك دمحم ا دخ ال1



 1۰۷۳ يزاغملا باتك- 4

 لَو يبنلا ىلإ نارجت لهأ ءاج» :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع رَقُز نب ًةلص نع ٌقاحسإ ابأ

 هل ٌفرشتساف « نيمأ َّقح ًانيمأ الجر مكيلإ نثعبأل :لاقف .ًانيمأ اجر انل ْثَعبا :اولاقف

 . 1418 2371/48 :ثيدحلا رظنا] .«حاّرجملا نب ةديبع ابأ ثعبف « سانلا

 : لاق يب يبنلا نع سنأ نع ةبالق يبأ نع ٍدلاخ نع ةبعش انئَّدح ديلولا وبأ انثّدح - ۲

 ش . ۳۷٤٤[ : ثيدحلا رظنا] . «حارجلا نب ةديبع وبأ ةّمألا هذه نيمأو « نيمأ ةمأ لكل»

 نيّرحّبلاو َنامُع ةصق باب
 هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج ركنملا نبا عمس نايس اند ديعس نب ٌةبيِتُق انثّدح _ ۳

 TT ل ك

 ا تریخ ركبابأ ثدجع :رباج لاق ٠ تأ ا يد دع ذك نت قت

 امف . 0 ا : ' ينس مق كفي هل ٌتلقف ٠ ا

 اهلاق ؟لخبلا نم اَوذأ ءاد أو ؟ينع لخبت تلقأ : لاق . ينع لخبت ن أ امإو ‹ ىنيطعت ن 1

 . «ًكيطعأ نأ ديرأانأو الإ ةرم نم َكّعنم ام .ًاثالث

 : ركب وبأ يل لاقف هتئج :لوقي هللا دبع نب َرباج ٌتعمسا» ىلع نب دمحم نع ورمع نعو

 . «نيترم اهلثم ذخ :لاقف « ةئمّسمخ اهتدجوف اهتددعف « اهَّدُع

7 [T14 cCTITY CYIAT <0۸ CC 4۹7 : [ثيدحلا رظنا 

 نميلا ٍلهأو َنيِيرعشألا مودق باب

 «مهنم انأو ينم مه» ءب يبنلا نع ئسوم وبأ لاقو

 انّثَّدح مدآ نب ىبحي انثّدح :الاق رصن نب ٌقاحسإو دمحم نب هللا دبع ينثّدح - 64

 : لاق هنع هللا يضر ئسوم يب نع ديزي نب دوسألا نع ٌقاحسإ يبأ نع ويبأ نع ةدئاز يبأ نبا

 ةرثك نم « تيبلا لهأ نم لإ ُهمأو دوعسم ّنبا ىر ام انيح انثكمف نميلا ّنم يخأو انآ ُتمِدق»

 . [717507 :ثيدحلا رظنا] . «هل مهموزُلَو مهلوخُد

 امل» :لاق مَدْهَّز نع َةبالق يبأ نع َبويأ نع مالسلا ٌدبع انثدح مين وبأ انثدح 6



V€يزاغملا باتك- 4  

 E E E A عرقا ىسوم وبأ مِدق
 ينإف « مله :هل لاقف . مرد اح كايا ىلإ: :لاقف ءادّعلا ىلإ ٌاعدف « ٌسلاج لجر
 انيتأ انإ « كنيمَي نع َكْربخأ مله : :لاقف .هلكآ ال تفلح ينإ :لاقف . ةلكأي يب ئبنلا ثيأر
 نأ َفلحف ُءانلمحتساف « انلّمحَي نأ 'ىبأف « ُهانلمختساف « نييرعشألا نم دفن يي ئبنلا
 اهانضبق املف « دْوَذ سمخب انل َرمأف « ٍلبإ بهتب يتأ نأ اب ئبنلا ِثبلي مل مث « انلمحي ال
 تفلح ٌكنإ « هللا لوسر اي :ٌتلقف هتيتأف . ادب اهدعب حلفن ال  هتيمي لو يلا انت : : انلق
 الإ اهنمًاريخ اهريغ ىَرأف نيمي ىلع فِلحأ ال ْنكلو . لجأ : لاق . المح دقو « انلمحت ال نأ
 .[7 177 : ثيدحلا رظنا] . «اهنم ةيخ وه يذلا ٌثيتأ

ETATنب عماج ةرخص وبأ انثّدح نايف انّنّدح مصاع وبأ انثّدح يلع نب وڙمع ينئّدح-  
 E ر ديول قا ا

 مم ا م ا اس او اياك
 .[؛550 ۳۱۹۰ :ثيدحلا رظنا] . “هللا لوسر ايانلبق دق :اولاق . ميمت

AVل ا ال رك  

aنم لبإلا باتذأ لوا دنع َنيِدادفلا يف بولقلا لغو افلا ٠ ا  

 ۳٤۹۸[. ۳۳۰۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ «رّصُْمو ةعيبر ٍناطيشلا انرق لطي ثيح

 نع َناوكذ نع َناميلس نع ةبعش نع يدع يبأ نبا انثّدح راشب نب دمحم انثدح_ ۸
 ُناميإلا .ًابولق ُنيلأو ةدئفأ قرأ مه نميلا لهأ مكاتأ» اب ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ
 لهأ ىف راقّولاو ةنيكّسلاو « لبإلا باحصأ يف ٌءاليخلاو ٌرخفلاو « ةينامي ةمكحلاو « نامي
 .(مّنَعلا

 هلك ئبنلا نع ةريره يبأ نع ناوكذ تعمس : ناميلس نع ةبعش نع ٌردنغ لاقو 1ص 0 8 2 . 86 و 2

 .[7701 :ثيدحلا رظنا]

LE eد  

 :ثيدحلا رظنا] ۳۳۰۱ , ۳٤۹۹ « ٤۳۸۸[.



1¥o يزاغملا باتك ٤ 

 ةريره يبأ نع جرعألا نع هانرلا وبأ اقدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - 5

 ‹ نامي ُهقفلا .ةدئفأ ٌقرأو ًابولق ُتفعضأ نميلا لهأ مكاتأ» :لاق لي ةوبنلا نع هنع هللا يضر

 . ٤۳۸۸۰۳٤۹۹ « ٤١۸۹[ ۰۳۳۰۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةينامي ةمكحلاو

 ًاسولج اتك» :لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ُنادبع انئَدح - 4۱

 امك اوؤرقي نأ ُبابشلا ءالؤه عيطتسيأ نمحرلا دبع ابأ اي : ا نبا عب

 .ةمقلع اي ارقا :لاق .لجأ :لاق .كيلع أرقي مهّضعب ترمأ َتئش ول َكنإ امأ :لاق ؟ًأَرقت
 نإ كنإ امأ : لاق ؟انئد رقاب سيلو ًارقي نأ َةمَقلَع رأت -ريَدُح نب دايز وخأ -ريدُح نب یز لاقف

 لاقف . . ميرم ةروس نم ةيآ َنيسمخ ُتأَرقف . هموقو كموق يف ةي ئيبنلا لاق امب ٌكَتربخأ ٌتئش تان

 ىلإ تفتلا مث . هؤَر رقي وهو الإ اعيش ًارقآ ام : هللا دبع لاق . ّرسحأ دق : لاق ؟یرت فيك : هللا دبع

 دعب يلع ٌهارت نل كنإ امأ : لاق ىقلُي نأ متاخلا اذهل ٍنأي ملأ :لاقف بهذ نم متاخ هيلعو بابَح

 .«ةاقلأف . مويلا

 . ةبعش نع ردنغ هاور

 ٌيسوّدلا ورمع نب ٍليَقُطلاو سود ةصق باب 0

 نع جرعألا ٍنمحرلا دبع نع َناوكَد نبا نع ٌنايفس انّتدح ميعُت وبأ انئّدح لح د ۲

 دق اسود نإ :لاقف ةي ئبنلا ىلإ درم نب لقا ءاج» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . مهب ِت ِتئاو أسود ٍدها ّمهللا : لاقف « مهيلع هللا عداف « تّيأو تصَع « تکّلَه

 . [۲۹۳۷ : ثيدحلا رظنا]

 ةريره يبأ نع سيق نع ٌليعامسإ انثدح ةماسأ وبأ انثّدح ءالّعلا نب دمحم ينئّدح - ۳

 : قيرطلا ىف تلق ةا ءئىبنلا ىلع ثمدق امل» :لاق

 ٍتَجَن رفكلا ةراد ندم اهنأ ىلع .اهئانَءواهلوظ نم ةليلاي

 « مالغلا علط ذإ ُهدنع انأ انيبف هثعيابف لَ يبنلا ىلع ثمدق املف . قيرطلا يف يل ٌمالغ ّقَبأو

 . (هتقتعأف . هللا هجول وه : تلقف . كتدلغ اذه ھا : ةا ئبنلا يل لاقف

 5 YoY «YoY YoY] :ثيدحلا رظنا]

 متاح نب يدع ثيدحو < ٍءىِّيَط ٍيفو ةصق باب - ۷٦

O E اد اًعامسإ ني وسوف انكَّرحح 2 ٤ 



 يذافملا ياتك 4 ٠ ا

 . مهيّمسُيو الجر الجر وعدي لعجف ؛ڍفَو يف َرمع انيتآ» : 0

 « اوربذأ ذإ تلبقأو « اورفك ذإ تملسأ « ئلب : لاق ؟نينمؤملا َريم أ اي ينفرعت امأ :ٌتلقف

 . «ًاذإ يلابأ الف : يدع لاقف « اوركنأ ذإ ٌتفَرَعو « اورَدَغذإ تيفو

 عادولا ةّجح باب-۷

 نحس نب درع رع تايشا ]رع كلاي اةدحرلا ع رم 40
 لاق مث « ةرمُعب انلَلهأف عادلا ةّجح يف لكي هللا لوسر عم انجرخ» تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 امهنم لحي ىتح لحي ال مث « ةرمعلا عم ّجحلاب للهُيلف ّيدَه ُهَعم ناك نم : : نك هللا لوسر
 ثوّكشف « ةورملاو اصلا نيب الو تيبلاب فطأ ملو ٠ ضئاح انأو ةكم هعم ٌتمدَقف .ًاعيمج

eتلعفف « ةرمعلا يعدو جحلاب يلهأو يطشتماو ِكَس أر ىضقنا . 

 علا لاق قيّدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع عم يب هللا لوسر ينلس ينلسرأ ّجحلا انيضق
 افَّصلا َنيِبو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف :تلاق . كتّرمع ناكم هذه : 0
 حلا اوعمَّج نيذلا امأو :ىنم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط مث ءاوُلَح مث « ةورملاو
 ۱۵۱۹۳۲۸۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۰١ 794 :ثيدحلا رظنا] E ٠ سما
 نازل CIVOV CVT CNY °4 co CITA «VOY «VOY »°107 »1007 ل4

[YAS 2797 « IYAA « YAY c IYAT « YAT « IVNY + ۷1۱ 

E ES 
 نم :لاق ؟سابع نبا اذه : لاق ؟ َنيأ نم : تلقف « لح دقف تيبلاب فاطاذإ سابع نبا نع

 ا للا زمأ : نمو ۳۳ : عسلا] يبا ل اهم : ىلاعت هللا لوق
 «؛ٌدعبو لبق هاري سابع ْنِبا ناك : لاق فرعملا دعب كلذ ناك امنإ : تلق . عادّولا ةجح يف اوُلحَي .

 ئسوم يأ نع ًاقراط ٌثعمس : لاق سيق نع ةبعش انربخأ ُرِضّنلا انئّدح ناي ينثدح- ۳4۷

 . معن : : تلق ؟َتْجَجَحَأ : لاقف « ءاحطبلاب لي ئبنلا ىلع ُتمدق» : لاق هنع هللا يضر يرعشألا
 . افّضلابو تيبلاب فط :لاق .ِِي هللا لوسر ٍلالهإك ٍلالْهِإب كيبل : تلق ؟َتلَلهأ فيك : لاق
 «يسأر ْتلَفف سيق نم ةأرما ٌثيتأو « ةورملاو افّضلابو « ِتيبلاب ٌثفطف . لج مث « ةورملاو

 .[1"غ5 ١6869 « 216580 ۱۷۲٤ ۱۷۹٥ :ثيدحلا رظنا]

 عفان نع ةبقغ نب ىسوم اننَّدح ضايع نب ُسنأ انربخأ رذنملا نب ٌميهاربإ ينثذح - ۳4۸
 نأ هجاوزأ رمأ اب ئبنلا نأ تر ربخأ لكي ىبنلا جوز اهنع هللا يضر ةصفح نأ هّربخأ ٌرمع نبا َّنأ



 ۰۷۷ يزاغملا باتك- 4

2 

 « يبد ُتذلقو « يسأر ذي : لاقف ؟َكعنمَي امف : ةصفح تلاقف عادولا ةجَح ماع َنالُحَي

 ۱۷۲١[. 2 ۱۹۹۷ 21655 :ثيدحلا رظنا] . «ييذَه ٌرحنأ ىتح ٌلحأ تسلف

 ٌفسوي نب دمحم لاقو .ح . . ٌيرهُّزلا نع بيعش ينثّدح :لاق ٍناميلا وبأ انثّدح 6

 امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع راسي نب َناميلس نع باهش نبا ينربخأ : لاق ٌموعازوألا انثّدح

 فيدر سابع نب ٌلضفلاو - عادولا ةجَح يف يب هللا لوسر ثّئفتسا « معثخ نم ةأرما ّنأ»

 ًاريبك ًاخيش يبأ ثكردأ هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ « هللا لوسر اي :تلاقف - يب هللا لوسر

 . معن :لاق ؟هنع جحأ نأ يضقَي لهف « ةلحارلا ىلع يوسي نأ عيطتسي ال

 .[18406 1804 21617 : ثيدحلا رظنا]

 يضر ٌرمع يبأ نع عفان نع حيف انثّدح نامعنلا نب ُجيَرُس انثدح دمحم ينثدح - 5

 لالب هعمو  ءاوُصقلا ىلع ةماسأ ٌفدرُم وهو حتفلا ماع يب ئبنلا لبقأ» لاق امهنع هللا

 حاتفملاب هءاجف « حاتفملاب انتئا : : نامثعل لاق مث « تيبلا دنع خانأ ىتح ةحلط نب ٌنامثعو

 تكمف « َبابلا مهيلع اوقلغأ مث « ُنامثعو ٌلالبو ٌةماسأو لك عبنلا لخدف « َبابلا هل حتفف

 ءارَو نم آمئاق الالب ٌتدجوف « مهُّتقبسف < لوخدلا ُسانلا َرَدتباو « جرخ مث « ًاليوط ًاراهن

 ع نيَمَّدقملا نيدومعلا ٌكنيذ نيب ىلص : :لاقف ؟كي هللا لوسر ىلص َنيأ :هل ُتلقف « بابلا

 باب َلعجو « مّدقملا رطسلا نم نيدومعلا نيب ىَّلص « نيَرطَس ةدمعأ ةتس ىلع ُثيبلا ناكو

 :لاق . . رادجلا نيبو نيب تيبلا حلت نيح كلبقتسي يذلا ههجّوب لبقتساو « هرهظ َفلخ َتيبلا

 . «ءارمح َةرَمْرَم هيف ىلص يذلا ناكملا َدنعو . لص مك لاا نأ ثيسنو

 . 155213484003 ل ٤٦۸ COE « ۳۹۷ : ثيدحلا رظنا]

 نب ةَملَس وبأو ريبژلا نب ةورُع ينثّدح ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح- ١

 يف تضاح ةا يبنلا جوز يح تنب ةيفص َّنأ امهتربخ أ الب يبنلا جوز ةشئاع نأ ¿ نمحرلا دبع

 تفاطو هللا لوسر اي ٌتّضافأ دق اهنإ : ٌتلقف ؟يه انتسباحآ : ل4 ئبنلا لاقف « عادولا ةَجَح

 .«زرفنتلف : دايم ئبنلا لاقف . تلاب

 نأ دمحم نب ٌرمُع ينئّدح :لاق بهو نبا ينربخأ : لاق َناميلس نب 'ىيحي انئّدح- ۲

 انرهظأ نيب لَك ئبنلاو عادولا ةّجحب ُثّدحتن انك» :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ةثدح ابأ

 ا لالا يلا رو يا ار ل ل عدرا عب اويرالاو

 « مكيف جري هنإو ¢ هدعب نم َنويبنلاو حون ُهَرذنأ 2 هّمأ ردن الإ يبن نم هللا ثَعب ام : لاقو



Nيزاغملا باتك- 4  
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SS ET 6Y 

[NEY : NE ss ال اورظنا 

 مقرأ نب يز ينثّدح : :لاق قاحسإ قبأ اقدح ریهز انثذح للاخ ني ورفع انثدخ- €

 ةجح : : اهّدعب حي مل ةدحاو ٌةجَح رجاه امدعب حح ةنإو « ةوزغ ةرشع عست ازغ يي بلا نأ»

 . [8449 :ثيدحلا رظنا] . ىرخأ ةكمبو : ٌقاحسإ وبأ لاق .«عادولا

 نب ورمع نب ةعرز يبأ نع كِردُم نب يلع نع ةبعش انثّدح رمع نب صفح انثدح - ٥
 :لاقف « سانلا ِتصنتسا :ريرجل عادولا ةجَح يف لاق يب يبنلا َّنأ» ٍريرج نع ريرج
 0۹ اا + 4 ضعي تافر کشم برش اراک يدغباوجرت ال

 نبا نع ٍدمحم نع ُبويأ انئَدح باهولا ُدبع انثّدح ىتثملا نب دمحم ينثذح - 7
 ِتاومسلا ّقلخ موي ةئيهك ٌرادتسا دق ٌنامزلا» : لاق هيب يبنلا نع ة ةركب يبأ نع ةركب يبأ
 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ  تايلاوتم ثالث : a E ريع ناظم" :ضرألاو
 ملعأ ةلوسرو هللا : انلق ؟اذه رهش يأ « نابعشو ىدامج نیب يذلا َرَضُم ٌبجرو - مّرحملاو

 دلب ّيأف :لاق ا: ق اود بلا < لاق. هما ربعي هيس هنآ اف يح تكمق
 ؟ةدلبلا سيلأ : لاق . همسا ريغب هيّمسيس هنأ اننظ ىتح تكسف . ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟اذه
 ريغب ِهيّمسيس هنأ اننظ ىتح تكسف .ملعأ هلوسرو هللا : :انلق ؟اذه موي ياف :لاق ىلب :انلق

 ةبسحأو : دمحم لاق مكلاومأو مكءامد نإف : لاق .'یلب : انلق ؟رحنلا موي سيلأ :لاق .همسا

 .اذه مكر هش يف « اذه مكدلب يف « اذه مكموي ةمرحك < مارح مكيلع مكضارعأو : : لاق

TTل د و ادلع  
 تيس نك لغعت نم هل ىعوأ هوكي ا نا م ّضعب ٌلعلف « َبئاغلا ٌدهاشلا غليل الأ . ضعب

 . 2(نيت ةوم) تغلب لهالأ : لاق مث دمحم قدص : 0

.[TVAV IVEY 6غ +٠ ٠۷ : [ثيدحلا رظنا 

 نب قراط نع ملسم نب سيق نع ٌيروثلا ٌلايفس انّثدح فسوي نب دمحم انئّدح - ۷



 ٤ - يزاغملا باتك ۱۰۷4

 :ٌرمع لاقف .ًاديع مويلا كلذ انذختال انيف ةيآلا هذه ُثَلزن ول : قدرنا یاسا نات اھ
 ب اساس سد حم ارګ

 « انيد ملَسِإْلا مكل تيِضَرَو تمعن مکی ت تنمو كتي مكل تلَمكَأ مولا 8# :اولاقف ؟ةيآ ٌةيأ

 . «ةفرعب فقاو كي هلا لوسرو تلزن : تلزنأ ناكم ّيأ ملعأل ينإ :رمع لاقف [۳ : ةدئاملا]

 .[16 : ثيدحلا رظنا]

 نب نمحرلا دبع نب ٍدمحم دوسألا يبأ نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح- ۸

 لهآ نم انمف « ب هللا لوسر عم انجرخ» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع فو
 امأف « جحلاب كي هللا لوسر ّلهأو « ةرمعو حب ٌلهأ نم انمو ء ةجحب لهأ نم اتمو « ةرمُعب

 فسوي نب هللا دبع انثدح . . «رحنلا موي ىتح اوُلِحَي ملف ةرمعلاو حلا عمج وأ جحلاب ٌلهأ نم

 . هلثم كلام انثّدح ليعامسإ انثّدَح . . «عادولا ةجح يف ةي هللا لوسر عما : لاقو كلام انربخأ

 :ثيدحلا رظنا] 55١ 2 ۱۲۱۰ ۳۲۸٤١ ٤۳۲٣۳[.

 نب ٍرماع نع باهش نبا انئّدح ٍدعس نبا وه ميهاربإ انَثَّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح- ۹

 ؛ توملا ىلع هنم ُتيفشَأ جو نم عادولا ةجح يف لب يبنلا ينداع» : لاق هيبأ نع دعس

 ا يني و لام وذ انأو + فرت اه عجولا ّنم يب غلب « هللا ٌلوسر اي :تلقف

 ؟تلئلاف#كلق نال لاق ؟ةرطشب ىّدضتافأ :ثلق ل لاق ؟يلام يشلثب ٌقّدصتأفأ  ةدحاو

 « سانلا َنوفّمكتي ةلاع مهَرْذَت نأ نم ريخ َءاينغأ َكَبتَرَو َرَذَت نأ كنإ ؟ريثك ثلثلاو :لاق

 . كتأرما يف يف اهلعجت ةمقللا ىتح « اهب َترِجَأ الإ هللا جو اهب يغتبت ٌةقفن ُقِفنت تسلو
 ةجو هب يغتبت المع لمعتف فّلخت نل َكنإ : لاق ؟يباحصأ دعب ُفّلخأأ « هللا لوسر اي : تلق

 مهللا . .نورخآ كب ٌرَضيو ٌماوقأ كب عفت ىتح ُفّلخُت َكّلعلو « ةعفرو ةجرد هب َتدَدزا الإ هلا

 هل ىثر .ةلوَخ نب ٌدعس ٌسئابلا نکل < « مهباقعأ ىلع مهّدْرت الو « مهترجه يباحصأل ضمأ

 .[؟9935 ۲۷٤٤ 371/57 ل1796 ه5 :ثيدحلا رظنا] . «ةكمب َيَفْوُت د نأ ةا هللا لوتس

 َّنأ عفان نع َةبقُع نب ئسوم انثًدح َةرْمَّض وبأ انثدح رذنملا نب ميهاربإ ينثّدح- ٠ ٠

 . «عادّولا ةجح يف ُهَّسْأر قلح ةي هللا لوسر َّنأ مهربخأ امهنع هللا يضر ّرمع نبا

 .11175 :ثيدحلا رظنا]

aTَرَّصقو <  

 ۱۷۲١ 2 ٤٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «مهضعب



٤ ERsيزاغملا باتك-  

 سنوي ينثّدح :ُثيللا لاقو . ج .باهش نبا نع كلام انّثَّدح ةعّرق نب ىبحي انثّدح - غ7

 هنأ» هربخأ امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع َّنأ هللا دبع نب هللا ديبع ينثّدح باهش نبا نع

 رامحلا ٌراسف « سانلاب يّلصُي عادّولا ةجَح يف ىتمب مئ اق ب هللا لوسرو رامح ىلع ٌريِسَي لبقآ

 . 11801 ء 211 « ۷١ « ٤٩۳ :ثيدحلا رظنا] . «سانلا عم ٌتفصف هنع لزن مث ء فصلا ضعب يّدي نيب

 ٌدهاش انأو ٌةماسأ لئس» : لاق يبأ ينثّدح : لاق ماشه نع ىيحي انّثّدح ٌدَّدَسُم انثّدح - ۳
 . [۲۹۹۹ 01355 :ثيدحلا رظنا] .(ّصَن ةوجف جو اذإف «َىَتعلا : لاقف هتجَح يفي عوبنلا ريس نع

 نع ِتباث نب يدع نع ٍديعس ٍديعس نب ىيحي نع كلام نع ةملسم نب هللا بع انئّدح - 4
 عادولا ٍةجَح يف ةي هللا لوسر عم ىَّلص هنأ ةربخأ تويأ ابأ ّنأ» ٌيمطَخلا ديزي نب هللا دبع

 . [1574 :ثيدحلا رظنا] . «ًاعيمج َءاشعلاو َبرغملا

 ةرّسُعلا ةوزغ يهو « كوبت ةوزغ باب
 نع ةدْزب يبأ نب هللا دبع نب ديرب نع ًةماسأ وبأ انثّدح ءالعلا نب دمحم ينثّدح - ٥

 ةلأسأ اي هللا لوسر ىلإ يباحصأ ينلسرأ» : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ةدرب يبآ
 يباحصأ لإ هللا يبن اي : تا را حو روق اح يدم مناع محلا

 ٌنابضغ وهو ُهُتَفَفاوو .ءيش ىَلَع مكلمحأ ال هللاو :لاقف ‹ مهّلمحتل كيلإ ينولسرأ
 سفن يف دج الإ ئربنلا نكي نأ ةفاخم نمو الإ ئبنلا عنم نم آنيزح ُتعجرو « ُرعشأ الو
 ٌتعمس ذإ ةعيوُس الإ ثبلأ ملف « « لكي ئبنلا لاق يذلا مهتربخأف يباحصأ ىلإ ٌتعجرف « يلع
 هئيتأ املف . كوعدي ةا هللا لوسر بجأ : لاقف « ةتبجأف « سيق نب هللا دبع يأ : يداني ًالالب

 : لقف ٌكباحصأ ىلإ نهب قلطناف دعس نم ذئنيح ٌنهَعاتبا ةرعبأ ٍةتسل - نيتيرقلا نيذه ذخ :لاق ۰

 نهب مهيلإ تقلطناف . نهوبكراف « ءالؤه ىَلَع مكلمحي - كو هللا لوسر نإ :لاق وأ - لاذ
 مكضعب يعم قلطني ىتح مكعَدأ ال هللاو ينكلو « ءالؤه ىَلَع مكلمحي كي جبنا نإ : تلقف

 اولاقف .ةكو هللا لوسر هلي مل آئيش مكتنّدح ينأ اوُنظت ال ل4 هللا لوسر ةلاقم عمس نم ىلإ
 نيذلا اًوتأ ىتح مهنم رفنب 'ئسوم وبأ َقلطناف « تببحأ ام ٌنلعفنلو « قَّدِصُمل اندنع كنإ : يل

 ES sS ا

 . ٤۳۸٥[ , 177 :ثيدحلا رظنا] . «ىسوم وبأ

 َّنأ» هيبأ نع ٍدعس نب ٍبَعصُم نع مكحلا نع ةبعش نع 'ىيحي انئّدح دّدسم انثّدح - 5



 ا يدذافملا ناتك د 4

 :لاق ؟ءاسنلاو نايبصلا يف ينملختأ :لاقف « ًايلع فّلختساو ؛ كوبت ىلإ رخ كي هللا لوسر
 : دواد وبأ لاقو .«يدعب وبن سيل ُهنأ الإ « ىسوم نم َنوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ 'ئضرت الأ

 ۳۷٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] .ًابعصُم تعمس مكحلا نع ةبعش انئثّدح

 ٌتعمس :لاق جيَرج نبا انربخأ ركب نب دمحم انثّدح ديعس نب هللا ٌديِبَع انثّدح 7

 . ةرسعلا كي يبنلا عم تورغا : لاق هيبأ نع ةيمأ نب ىلعَي نب ناوفَص ينربخأ : لاق ذبخُي ءاطع

 ىلعُي لاق ناوفص لاقف : لا ل :لوقي ىلعي ناك :لاق

 مهيأ ٌناوفص ينربخأ دقلف : ٌءاطع لاق_رخالا دي امهّدحأ ضعف ًاناسنإ لتاقف ريِجأ يل ناكف»

 ايتأف .هيتينث ىدحإ عزتناف « ٌيضاعلا يف نم ُهَدي ىضوضعملا عزتناف :لاق  هتيسنف ّرخآلا ضع

 كيف يف هدي ٌعَدَيفَأ : ةئ يبنلا لاق» :لاق هنأ ثبسحو :ٌءاطع لاق . «ةتينث ٌردهأف لك عيبنلا

 .[۲۹۷۳ 7756 ١ 1858 :ثيدحلا رظنا] ؟«اهمّضقَي لحف يف يف اهنأك اهمّضقت

 كلام نب بعك ثيدح باب-۹

 100 2 ا هه

 [4١١:ةبوتلا] أربح تيا ككل لو :لجو زع هللا لوقو

 نب نمحرلا ٍدبع نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثّدح ريكب نب اىيحي انئّدح_ +
 - هرم ني هيلي نم عك دئاق ناكو كلام نب بع نب هللا دبع نأ كلام نبانعك ني هللا دبع
 نع ْفلختأ مل بعك لاق» َكوبت ة د ةصق نع َفلخت ّنيح ثّدحي كلام نب ّبعك ٌثعمس لاق

 ملو « ٍردب ةوزغ يف تفلخت تنك ينأ ريغ « كبت ةوزغ يف الإ اهازغ ةوزغ يف لل هلا وسر

 نيبو مهنيب هللا عمج ىتح شيرق ريع ديرب یک هللا لوسر جرخ امنإ « اهنع فّلخت ًادحأ بتاعي
 ىلع انْقَئاَوَت نيح ةبقَعلا هليل الب هللا لوسر عم تدهش دقلو .داعيم ريغ ىلع مهودع

 نم ناك . اهنم سانلا يف ّركذأ ردب تناك نإو « ردب هشم اهب يل نأ ٌبحأ امو « مالسإلا

 ثعمتجا ام هللاو .ةازغلا كلت يف هنع ُتفّلخت نيح َرسيأ الو ىّوقأ ّطق نكأ مل ينأ يربح

 الإ ةوزغ ديري لك هللا وسر نكي ملو « ةوزغلا كلت يف امهُثعمج ىنح طق ناتار لبق يدنع

 ًارفس َلبقتساو « ديدش رح ىف هل هللا لوسر اهازغ ٌةوزغلا كلت تناك ىتح « اهريغب ىدو

 هرحاف ٠ ورق ها واب فزما نيملسملل لف ارك دغو ازافو اديعب
 كا O يحول سس

 . هللا يحو هيف لزني ملام « هل ىفخيس نأ ّنظ آلإ بيغتي ن أ ديري لجر امف :ٌبعك لاق_ناويّدلا

 لَك هللا لوسر ٌرّهجتو « لالظلاو ٌرامثلا ٍتّباط َنيح ةوزغلا كلت ةي هللا لوسر ازغو



 يزاغملا باتك- "4 ۰۸۲

 N N GS يكد رز تالا اج رسل

 كَ هللا لوسر حبصأف « ٌدجلا سانلاب َّدتشا ىتح يب ىدامتتي ْلّرَي ملف . هيلع ٌرداق انآ :يسفن

 ‹ مهقحلأ مث « نيموي وأ مويب ُهدَعِب زهجتأ ثلقف . ًائيش يزاهَّج نم ضقأ ملو هعم نوملسملاو

 ن ملو تنخر تو تولع اعيش ضقأ ملو تعجرف « ٌرّهجنأل اولَصف نأ دعب ُتوّدْغف

 ينتيلو ٠ مهكردأف لحترأ نأ ٌتممّهو « ٌوزغلا طّرافتو اوعرسأ ىتح يب ْلَرَي ملف .ًائيش
 ٌتفطف 35 هللا لوسر جورخ دعب نمانلا يف تجر اذإ تدكف ٠ كلذ يل ْرَّدقُُي ملف «٠ ‹ ٌتلعف

 نم هللا َرْذَع نمم الجر وأ « ٌقافنلا هيلع ًاصومغَم الجر الإ ىّوأال ينأ يننزحأ < ۰ مهيف

 ةر موقلا يف اج وهو لاف كرو ملب يج هللإ لوس رك لرو ءافعشلا

 لاقف . هفطع يف هّرظنو « هادرُب هَّسِبَح « هللا لوسر اي : ةملّس ينب نم لجر لاقف ؟ٌبعك لعف ام
 ٌتكتَسف .ًاريخ الإ هيلع انملع ام هللا لوسر اي هللاو . تلق ام َسئب :ٍلَبَج نب ذاعُم

 ٌتقفطو « يمه ينرَضَح افاق هّجوَت هنأ ينّعلب املف :كلام نب بعك لاق . ةي هللا لوسر
 نمار يذ لک ىلع ی ا نب خا داعب :لوقأو بذكلا ُدّكَذتأ

 هنم جّرخأ نل ينأ تفَرعو « لطابلا ينع حاز ًامداق لظأ دق ةي هلل لوو ليق املف . يلهأ

 ٍرفس نم مِ اذإ ناكو « ًامداق كي هللا لوسر حبصأو « هقْدِص تعّمْجَأَف « بذك هيف ءيشب ًادبأ

 اوقفطف « نوفلخملا هءاج كلذ ّلعف املف « سانلل َسلج مث نيتعكر هيف عكريف ٍدجسملاب أدب

 مهتينالع ايو هل هللا لوسر مهنم ليقف - الجر ةيتامتو ا ااو هل نوفلحيو هيلإ نورذتعتي
 مُسبتَمّسََت هيلع ُتمَّلس املف « هتئجف .هللا ىلإ مهرئارّس َلكوو ‹ مهل َرفغتساو مهتيابو

 ملأ ؟كفّلخ ام : يل لاقف « هيَدَي نيب تسلج ىتح يشمأ تئجف « َلاعت :لاق مث ” بضغملا

 نأ تيأرل ايندلا لهأ نم ٌكريغ دنع تسلج ول هللا ينإ « ىلب : تقف ؟كَرهظ تعتبا دق نكت

 مويلا كّثَدح نئل تملع دقل هللاو يتكلو « لَدَج ٌثيطعأ دقلو « رْذُعب ِهطَخَس نم ٌجرخأس

 ُدَجَت قدص تيدح َكُتئَّدح نئلو « ىلع كّطِخسُي نأ هللا ّنكشوُيل ينع هب یضرت بذك ٌثيدح

 ىوقأ طق تنك ام هللاو « رذع نم يل ناك ام هللاو ال + هللا رع هيف وجررألا ىلإ هيفا لغ

 ' يضقي ىتح مقف « قدص دقف اذه امأ : لي هللا لوسر لاقف . كنع تفلخت نيح ينم َرَسْيَأ الو

 تبنذأ تنك َكانملع ام هللاو : يل اولاقف ينوعبّتاف ةملَس ينب نم ٌلاجر ٌراثو .تمقف . كيف هللا

 هيلإ ٌرذتعا امب هلكت هللا لوسر ىلإ ترذتعا نوكت ال نأ تزجَع دقلو « اذه لبق ًابنذ
 ىتح يننوبُؤُي اولاز ام هللاوف . كل ةا هللا لوسر ٌرافغتسا كبّنذ كّيفاك ناك دق « نوفلختملا

 نالُجر « معن :اولاق ؟دحأ يعم اذه يقل له : مهل تلق مث . يسفن َبّذكأف عجرأ نأ ثدرأ



 ٤ يزاغملا باتک- ۱۸۳

 عيبّرلا نب ةرارُم :اولاق ؟امه ّنم :ُتلقف < كل ليق ام لثم امهل ليقف «٠ « تلق ام َلثم الاق

 َنيح تيّضمف « ةوْسأ امهيف ًاردب ادهش دق نیلُجر يل اوركذف ‹ ّيفقاولا ةيمأ نب لالهو

 ؛ هنع فلخت نَم نيب نم ةثالثلا اهْأ انمالك نع َنيملسملا ةا هللا لوسر ىهنو « يل امهوركذ

 ىلع انثيلف « فرعأ يتلا يه امف ضرألا يسفن يف تّركنت ىتح « انل اورّيغتو « ٌسانلا انبنتجاف

 ّبشأ تنكف انأ امأو « نايكي امهتويُب یف ادعقو اناكتساف ّيابحاص اًمأف « ةليل ّنيسمخ كلذ

 « قاوسألا يف ٌفوطأو نيالا مم ةالصلا دهشأف ٌجرخأ تنكف « مهَدَّلجأو موقلا

 يف لوقأف « ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع ملسأف ئ هللا لوسر يتآو « دحأ ينملكُي الو

 اذإف « رظّتلا هقراسأف « هنم ًابيرق يَّلصأ مث : ؟ال مأ َيلَع مالسلا درب هيتفش كّرح له : : يسفن

 نم كلذ ىلع َلاط اذإ ىتح « ينع ضّرعأ ٌةَوحن : ٌثفتلا اذإو « ئلإ لبقأ يتالص ىلع ُتلبقأ

 ؛ ىلإ سانلا ٌبحأو يمع ُنبا وهو « ةداتق يبأ طئاح رادج تزّوسّت ىتح تيم سانلا ةوفج

 ينملعت له « للاب كُدّشنأ « ةداتق ابأ اي :تلقف . مالسلا يلع در ام هللاوف « هيلع تملسف
 ةلوسرو هللا : لاقف هتدْشّتف هل تدغف . تكسف هتْدَّشَتِف هل ٌتدغف . تک لوس رو لبا كحأ

 ةنيدملا قوسب يشمأ انأ انيبف :لاق .رادجلا تروست ىتح تيّلوتو « ّيانيع تضافف « ملعأ

 نب بعك ىلع لدي نم :لوقي ةنيدملاب ُهْعيِبي ماعطلاب ٌمدق نمم ماشلا لهأ طابنأ نم عوطبن اذإ
 امأ :هيف اذإف ناّسغ كلَم نم ًاباتك ىلإ عفد ينءاج اذإ ىتح « هل نوريشي ُسانلا قفطف ؟كلام

 انب قحلاف « ةعّيُضَم الو ٍناوَه رادب هللا كلعِجَي ملو « كافج دق كّبحاص َّنأ ينغلب دق هنإف ٌدعب

 اذإ ىتح .اهب ُهَترَجَسف َروُمَّنلا اهب تْمّميتف . ءالبلا نم ًاضيأ اذهو :اهّثأرق امل ٌتلقف . كساوُت

 كي هللا لوسر لإ :لاقف ينيتأي ايب هللا لوسر لوسر اذإ ٠ نيسمخلا ّنم ًةليل نوعبرأ ثضَم

 , اهبرقت الو اهلزتعا لب .ال :لاق ؟لعفأ اذام مأ اهّمَلطأ :تلقف . كتأرما لزتعت نأ كْوُمأي
 هللا يضقي ىتح مهّدنع ينوكتف كلهأب يقحلا : يتأرمال تلقف . كلذ ّلثم ئبحاص ىلإ لسرأو

 « هللا لوسر اي :تلاقف ةي هللا لوسر َةيمأ نب لاله ةأرما ٍتَءاجف :ٌبعك لاق .رمألا اذه يف

 ْنكلو « ال :لاق ؟هّمّدخأ نأ ُهَركَت لهف < « مداخ هل سيل «٠ عئاض خيش ةيمأ نب لاله نإ

 ناك ام هرمأ نم ناك ذنم ىكبَي لاز ام لاو « ءىش ىلإ ةكرح هبام هللاو هنإ : تلاق . كْئَرَقَي ال

 ءأرقأل ترآ امك نارا ىف دلك للا لوي ت اا را لهآ ضعي ىل اقف اذه د لا

 لوقي ام يردي امو 4 للا وسر اهيف دداا ال هللاو تقف مدت نأ ةا نب لولم
 انل ثَلمك ىتح لايل رشع َكلذ دعب ُتْثيَلف « باش ٌلجر انأو « اهيف ةتنذأتسا اذإ ال هللا لوسر

 َنيسمخ ّحِبَّص رجفلا ةالص ُتيلَص املف .انمالك نع كي هللا لوسر ىهن نيج نم لیل نوسمخ



 يلع تقاض دق : هللا ركذ يتلا لاحلا ىلع ٌنسلاج انأ انيبف « انتويب نم ِتيب رهظ ىَلَع انأو « هليل
 ئلعأب ٍعلّس لبج ىلع ىفوأ خراص ٌتوص تعمس « ْتَْحَر امب ضرألا يولع تقاضو « يسفن

 ندو . جَرَف ءاج دق نأ تفّرعو « ًادجاس ٹررخف :لاق « زشبآ كلام نب َبعك اي : : هتوص

 لبق َبهذو ؛اننورّشيُي سانلا َبهذف « رجفلا ةالص ىَّلص َنيح انيلع هللا ةبوتب لو هللا لوسر

 ناكو « لبجلا ىلع ىفوأف ملسأ نم عاس ىعسو « ًاسرف ُلجر َيلإ ضكّرو « َنورَّشَبُم ييبحاص
 هتوسكف « يبوث هل تعّرن ينسي هَتوص تعمس يذلا ينءاج املف . نر نب عربا تونا
 ىلإ تقلطناو ++ امهعسلف نوت ترَعَتْساَو ذئموي امهريغ كلمأ ام هللاو .هارْشُيب امهايإ

 لاق . كيلع هللا ةبوت كِنِهَنِل :نولوقي ةبوتلاب ينوُنهي أجوف اجوف ٌُسانلا يناقلتيف ةَ هللا ٍلوسر
 نب ةحلط ىلإ ماقف «٠ سانلا ُهَّلوح ٌنملاج ةا هللا لوسر اذإف « دجسملا تلخد ىتح :ٌبعك
 ‹ هريغ َنيرجاهملا ّنم لجر ىلإ ماق ام هللاو « يناتهو ينحفاص ىتح َلِوْرَهُي هللا دبع

 قربي وهو ةي هللا لوسر لاق ي هللا لوسر ىلع تملس املف : بعک لاق .ةحلطل اهاسنأ الو
 لوسر اي كنع نمآ : تلق لاق . كُمأ كتدلو ذنم كيلع وم موي ريخب ٌرِشبأ :رورّسلا َنم ُهِهِجَو
 ىتح ٌههجو رانتسا َنّس اذإ ةَ هللا لوسر ناكو . هللا دنع نم لب « ال :لاق ؟هللا دنع نم مآ هللا

 نم لإ « هللا لوسر اي : تلق هيدي نيب ٌتسلج املف .هنم كلذ ٌفرعن اًنكو « رمق ةعطق هن

 َضعب كيلع كسمأ : ةي هللا لوسر لاق . هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقدص يلام نم علخنأ نأ يتبوت

 هللا َّنِإ « هللا لوسر اي :تلقف .ربيخب يذلا يمهس كسم ينإف : تلق .كل ريخ وهف ٠ كلام

 نم ًادحأ ُجلعأ ام هللاوف . تيقب ام اقدصالإ َتّدحأ ال نأ يتبوت نم َّنإو  قدّصلاب يناجن امنإ

 « ينالبأ امم نسحأ نكي هللا لوسرل كلذ ٌثركذ نم - ثيدحلا قدص يف هللا ُهالبأ نيملسملا

 هللا ينظفحي نأ وجرأل ينإو « ًابذك اذه يموي ىلإ ةي هللا لوسرل كلذ ٌثركذ ذنم ثدمعت ام

 هلوق ىلإ ؟تررجدهْلاو یَا لع هَل بت دق » : لک هلوسر ىلع للا لزنأو . تيقب اميف

 يناده نأ دعب طق ةمعن نم ىلع هللا معنأ ام هللاوف 5 : ةبوتلا] 4 تيقيدّصلأ حمو »

 یا ا ركل لاا ككل ی ی ا - دول
 : ىلاعتو كرابت لاقف «دحأل لاق ام رش ج ىحولا لّرنأ يح اوبذك نيذلل لاق هللا َّنإف ءاوبّذك نيذلا

 ( قِسمْ رولا ِنَع مري ال هل ك تک : هلوق ىلإ 4 دشمن ادل م اب َنوُمِلْمَيَس »

 مهنم لبق نيذلا كئلوأ رمأ نع ةثالثلا اهيأ انفلخت اًنكو :بعك لاق [404-41 :ةبوتلا]
 ىتح انرمأ للي هللا لوسر أجرأو <« مهل ٌرفغتساو مهعيابف ‹ هل اوفلح َنيح هلي هللا لوسر

 يذلا سيلو ١١4[ :ةبوتلا] 4 أوفي تيا ةَ لَو ل :هللا لاق كلذبف « هيف هللا ىضق



 ٤ يزاغملا باتك- م١١

 « هيلإ َرذتعاو هل فلح نّمع انرمأ ةؤاجرإو اناّيِإ ةفيلخت وه امنإ < وزغلا نع انفلخ امم هلا ركذ

 , F401 CAAA (Yo TAA (0° » ۲۹٤۹ ۰ ۲۹٤۸] 21941 ۰ ۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] . (هنم ليقف

 َرْجِحْلا هلك يبنلا لوزن باب-۰٠
 نع ّيرهّولا نع ُرمْعَم انربخأ قاّزرلا دبع اند عيفعُجلا ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح - ۹

 َنکاسَم اولخدت ال : لاق رجحلاب كو ينل رم امل» : : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا ٍنع ملاس
 َريسلا عرسأو هّسأر عنق مث .نيكاب اونوكت نأ الإ « مهباصأ ام مكبيصُي نأ مهَسْفنأ اوملَظ نيذلا

 . [۳۳۸۱ ۰۳۳۸۰ « ٤۳۳ :ثيدحلا رظنا] . «يداولا زاجأ ىتح

 يضر َرمع نبا نع رانيد نب هللا ٍدبع نع كلام انثّدح ريکُب نب ىيحي انثّدح 54

 00 نا هلل وع عار آل : رْجِحْلا باحصأل هي هللا لوسر لاق» :لاق امهنع

 . 144193781 ٤۳۳ , 21778٠ :ثيدحلا رظنا] . «مهباصأ ام لثم مكبيصُي نأ َنيكاب اونوكت

 ١-باب
 ميهاربإ نب دعس نع َةمّلَس يبأ نب زيزعلا دبع نع ثيللا نع ريكُب نب یحی انئّدح - 4۲۱

 ضعبل لب ئبنلا بهذ» : لاق ةبعش نب ةريغملا هيبأ نع ةريغملا نب ةورع نع ريج نب عفان نع
 ليغي بهذو هجو لسغف كوبت ةوزغ يف لاق الإ هملعأ ال  ءاملا هيلع ُبُكسأ تمقف هتجاح

 . هيفُح ىلع حسم مث ‹ امهّلّسْغف هتيج تحت نم امهَجرخأف ةّبجلا اّمُك هيلع ٌقاضف « هيعارذ

 .|؟ةلركطء نطل ال OTT YT امال : : ثيدحلا رظنا]

 نب سابع نع ىبحي نب وڙمع ينثّدح : لاق ناَمِيلَس انثّدح دلخم نب دلا انثّدخب ۲

 ىلع انفرشأ اذإ ىتح « كوب ةوزغ نم كي ئبنلا عم انلبقأ» : لاق ديمُح يبأ نع ٍدعس نب لهس
 . (هيحنو انيحُي لبج ٌدحأ اذهو « ةباط هذه : لاق ةنيدملا

 :ثيدحلا رظنا] ۱٤۸۱ ‹ ۱۸۷۲ ‹ ۰۳۱٦۱ ۳۷۹۱[ .

 كلام نب سنأ نع ٌليوطلا ٌديمح انربخأ هللا دبع انربخأ دمحم نب ٌدمحأ انثدح - ۳

 ةنيدملاب َّنِإ :لاقف ةنيدملا نم انف َهوبت ةوزغ نم عجر لكي هللا لوسر َّنأ» : هنع هللا يضر
 ؟ةنيدملاب مهو « هللا لوسر اي :اولاق .مكعم اوناك الإ ًايداو مّثعطق الو ًاريِسَم مترس ام ًاماوقأ
 . [۲۸۳۹ ۰ ۲۸۳۸ :ثيدحلا رظنا] . «رذعلا ٌمهَسِبَح « ةنيدملاب مهو : لاق

 َرصيقو ىَرْسك ىلإ لب ٌيبنلا باتك باب 7
 باهش نبا نع حلاص نع يبأ انثّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انَثَدح ٌقاحسإ انثدح - 4



 ىزاغملا باتك- "4 ۱۰۸٦

 ىلإ هباتكب تعب ةي هللا لوسر َّنأ» هربخأ سابع َنبا َّنأ هللا دبع نب هللا ٌديِبَع ينربخأ : لاق
 ميظع ةعفدف « نيّرحبلا ميظع ىلإ ةعفدي نأ ٌةرَمأف « يمهسلا ةفاذخ نب هللا دبع عم ىرسك

 مهيلع اعّدف لاق بّيسملا َنبا نأ ثبسحف  ُهَقَّزم أرق املف «٠ ىّرسك ىلإ نيرحبلا
 52 م و. ۶ اک ناو ل

 .[۲۹۳۹ ۰ ٦٤ :ثيدحلا رظنا] . «قزمم لك اوقزمي نأ ةَ هللا لوسر

 م تاك رك يل aS ا

 حلقي نل : ل TT لاق . . مهعم

 ۷٠۹٩[. :يف هفرط_ ٤٤٤١ ثيدحلا] . «ةأرما مهّرمأ اولو موق

e لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح Ha 

EE كك هللا لوسر ىّقلتن عادّولا ةّينث ىلإ ِناملغلا عم ُتجرخ ينأ ُركذأ» :لوقي 

 :ثيدحلا رظنا] . «نايبصلا عم» "70817[ .

 تجرح ينأ ركذأ» بئاسلا نع ٌيرهُّزلا نع ٌنايفس انثَّدح دمحم نب هللا دبع انثدح_ ۷
 .[4457 07087 :ثيدحلا رظنا] . (كوبت ةوزغ نم همدم عادولا ةّين ىلإ ل عوبنلا ىقلتن ٍنايِبَّصلا عم

 هتافوو يب يبنلا ضرم باب - 8

 بوم يک دنع قلا موب كت رش نوي متلو تیم َكَّنِإ ل : ىلاعت هللا لوقو
 :رمزلا] 7١[.

 هلك ئبنلا ناك» : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق :ةورُع لاق يرهّرلا نع سنوي لاقو ۸

 اذهف « َربيخب ٌتلكأ يذلا ماعطلا ملأ ٌدجأ لازأ ام « ةشئاع اي : هيف تام يذلا هضرم يف لوقي

 . (مّسلا كلذ نم يرَهْبَأ عاطقنا ثدجو ناوأ

 نب هللا دبع نم ایش نبا نع لمع نع ثبللا انذح نيك: نب يحي انثدج 8
 ٌثتعمساا : لاق ٍثراحلا تنب لضفلا ّمأ نع امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع هللا دبع

 . هللا ةضبق ىتح اهّدعب انل ىلص ام مث « افرع تالسرملاب ٍبرغملا يفأ رقي اي ىبنلا

 . ۷٦۳[ :ثيدحلا رظنا]

 سابع نبإ نع ړييج نب ليعس ا ل اع را ول



 ٤ - يزاغملا باتك /ام١ ١

 رن ءا اًذإ 8 :ةيآلا هذه نع سابع نبا ٌرمع لأسف «ملعت ثيح نم هنإ :لاقف ءةلثم َءانبأ انل
 .«ملعت ام الإ اهنم ملعأ ام : لاقف هاَيِإ ةملعأ ةا هللا لوسر لجأ : لاقف حَسَدَ

 . [173984 2, ۳۹۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 هك ل لا يل ا _ ۳۱
 وتٿا : لاقف ٌةْعِجو ةي هللا لوسرب ٌدتشا « سيمخلا ٌموي امو سيمخلا موي : سابع نبا لاق»

 i اولاقف « عازن ئبن دنع يغبني الو « اوعزانتف . ًادبأ هدعب اوُلضَت نل اباتك مكل بكَ

 يننوعدت امم ريخ هيف انا يذلاف « ينوعد :لاقف .هيلع نوُّدري اوبهذف . هومهفتسا « َرَجَهَأ

 ومي دولا او جاو هاتفا ةريرحم ني ك رل اأ : لاق ِثالثب مهاصوأو .هيلإ

 . [138 ۰٠٠٠۳ ۰ 114 :ثيدحلا رظنا] . «اهتیسنف لاق وأ ةثلاثلا نع تكسو « مهڙيجأ تنك ام

 نع ّيرهلا نع ْرِمْعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح هللا دبع نب ٌيلع انئّدح - ۲

 كك هللا لوسر رضح املا : : لاق امهنع هللا يضر سابسع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 نإ مهّضعب لاقف . هّدعب اوُّلضت ال ًاباتک مكل بتا اومله : لَك خوبنلا لاقف « لاجر تيبلا يفو

 تيبلا ٌّلهأ فلتخاف . هللا باتك انيسح ‹ نآرقلا مكدنعو « عجولا ُهَبلغ دق اب هللا لوسر

 َريغ لوقي نم مهنمو « هّدعب اولضت ال ًاباتک مكل ْبتكي اوبّرق :لوقي نم مهنمف « اومصتخاو

 لوقي ناكف : هللا ٌديِبع لاق .اوموق : لكك هللا لوسر لاق فالتخالاو ّوغللا اورثكأ املف « كلذ

 َباتكلا كلذ مهل َبتكي نأ نيبو ةَ هللا لوسر نيب لاح ام ةّيزّولا لك ةّيزولا َّنِإ : سابع ُنبا

 هل E ل

 نع دعس نب ٌميهاربإ انثَّدح ٌئيمخللا ليمج نب ٌناوفص نب ةَرَسَي د انثدح - 4575 - ۴۳

 ٌةاوكش يف مالسلا اهيلع ةمطاف ةي عربنلا اَعَد) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع هيبأ

 كلذ نع انلأسف « تكحضف ءيشب اهّراسف اهاعّد مث « تكف ءيشب اهّراسف « هيف ضبق يذلا

 ينا ينربخأف ينّراس مث « ُتيكبف هيف يفوت يذلا هعجو يف ضي هنأ كي ئبنلا ينّراس : تلاقف
 :ثيدحلا] . ["ال16 ء١۲٣۳ ۰۳۱۲۳ :ثيدحلا رظنا] [557“ :ثيدحلا] . «تكحضف عبي هلهأ لوأ

 .[”ال15 7517557575 :ثيدحلا رظنا[15 ٤

 ةشئاع نع ةورع نع ٍدعس نع ٌةبعش انئّدح ٌرَدنُع انّئدح ٍراَّشب نب دمحم ينئّدح - 8
 لوقي لك ينلا ٌتعمسف ؛ةرخآلاو ايندلا نيب ريخي ىتح عيبن تومي ال هنأ عمسأ ثنك» :تلاق

 هنأ ُتننظف « ةيآلا «مَِلَع هلأ معنأ نذل عم ا :لوقي -ٌهَكُب ةتذَحأو - ف تام يذلا ضر يف
3 

 . ]104> TEA COAT OEE 2 5ةعالال 6 6: يف هفارطأ - ٤٤١ ثيدحلا] . ا



 يزاغملا باتك- ۱۰۸۸ ٤

 َضرم امل» : تلاق ةشئاع نع ةورع نع دعس نع ةبعش ” انّنَّدح خلسم انثّدح 45

 .[447 :ثيدحلا رظنا] . ؟ىلعألا قيفّولا يف :لوقي لعج هيف تام يذلا ضرملا ةا عيبنلا

EYةشئاع نإ نیا نب ةررع لاف رمزا وع ا ا ناديت وبا انندخو  

 نم ٌةَدعقَم یر اىتح طق عوبن ضقت ١ بقي مل هنإ :لوقي حيحص وهو لَ هللا لوسر ناك» :تلاق

 يع , ةشئاع خف ىَلَع هسأرو ضبقلا ُهَرِضحو ىكتشا املف - ريخ وأ اّيحُي مث ٠ ةنجلا

 ًاذإ :ٌتلقف . ىلعألا قيفرلا يف مّهللا : لاق مث ٍتيبلا بفقس وحن ٌهْدِصَت صخش ٌقافأ املف « هيلع

 ٤٤١١ ٠ ٤٤١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «حيحص وهو انُتُدحي ناك يذلا هثيدح هنأ ٌتفرعف « انراتخي ال

ETAنع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ةيريوج نب رخص نع نافع انثّدح دمحم انئثّدح_  

 عمو يردص ىلإ ُهتَدْيسُم انأو الإ ئبنلا ىلع ركب يبأ نب نمحرلا دبع لخد» ةشئاع نع هيبأ
 هتمضقف كاوسلا ثذخأف ةّرصب لك هللا لوسر ُهَدَبَأَف « هب ٌنتْسَي ٌبطَر ٌكاوس نمحرلا دبع

 ير ل ل م

 ‹ ىلعألا قيفرلا يف :لاق مث ُهَعِبص هعبص| وأ هدي عفر ل هللا لوسر غرف نأ ادع امف « هنم ّنسحأ

 . «يتنقاذو يتنقاح نيب َتام : لوقت تناكو .'ىضق مث .ًاثالث

 :ثيدحلا رظنا] ۸٩۹۰ ۰ ۱۳۸۹ ۰ ۳۱۰۰ ۳۷۷٤[.

 نأ ةورع ينربخأ :لاق باهش نبا ٍنع سنوي انربخأ هللا دبع انّربخأ ُناَبِح ينئّدح- ۳۹

 « تاذّوعملاب هسفن ىلع َثفن ىكتشا اذإ ناك ال هللا لوسر ّنأ» هتربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 يتلا تاذّوعملاب هسفن ىَلَع ٌثفنأ ُتْفِفَط هيف يفوت يذلا ٌةَعجو ىكتشا املف . .هديب هنع حسمو

 .[هاله١ « ٥۷۳١ « 65015 : يف هفارطأ 45794 ثيدحلا] . ؟هنع ي يبنلا ديب ٌحّسمأو ٌثفني ناك

 نع ةورع نب ٌماشه انئّدح راتخم نب زيزعلا دبع انئّدح ٍدسأ نب ىّلعُم انثدح

 تومي نأ لبق هيلإ ثَّعصأو ِلك يبنلا ٍتعمَس اهنأ هتربخأ ةشئاع نأ ريِبَزلا نب هللا دبع نب داّبع
 .«قيفرلاب ينْقِحْلْاو ينمحراو يل ْرِفغا مهلا :لوقي ٌهَرِهظ ىلإ ٌدْيَسُم وهو

 .[077/4 :يف هفرط_ ٤٤٤١ ثيدحلا]

 نع ريبّزلا نب ةورع نع ناّزولا لاله نع َةناوَع وبأ انثَّدح دمحم نب ٌتلصلا انثّدح_ 0
 ىّراصنلاو دوهيلا هللا نعل :هنم مقي مل يذلا هضرم يف لي بنلا لاق» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 . دجسم خّب نأ يشَح « هدبق زر كلذ الول : ةشئاع تلاق . جاسم مهئايبنأ ٌروبق اوذختا

 ثيدحلا رظنا] : ٤٩٥ « ۱۳۳۰ ۰ ١7990[.



 ٤ يزاغملا باتك- ۱۰۸۹

 لاق باهش نبا نع ليقع ينثّدح : لاق يللا ينثّدح : لاق ٍريَفُع نب ٌديعس انثّدح - 4۲

 لقت امل» :تلاق لَك يبنلا جوز ةشئاع نأ ٍدوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٌديِبَع ينربخأ

 نيب وهو جّرخف « هل َنِذأف « يتيب يف ضّرمي نأ هَجاوزآ َنَوأتسا هعَجو هب تشاو لي هللا لوسر

 هللا ديبع لاق .رخآ ىلجر نيبو بلطملا دبع نب سابع نيب « ضرألا يف هالجر طخ نيّلجرلا

 رخآلا لجرلا نم يردت له : سابع نب هللا دبع يل لاقف ٠ ةشئاع تلاق يذلاب هللا دبع ٌتربخأف
 لكي يبنلا جوز ٌةشئاع تناكو .ّيلع وه : سابع نبا لاق « ال تلق :لاق ؟ةشئاع ست مل يذلا

EGE EO 

 مث ٠ كك يللا جوز ةصفحل ٍبّضخمم يف ٌءانسلجأف « سانلا ىلإ ٌدهعأ يلعل «٠ ‹ ّنهئيكوأ للخت

 ا تلاق عف دق نأ هديب انيلإ كي شم قفط ىتح برقا كلت نم ويلع صن اظغط

 لاا ل للا لا كل تلا ا را ا عال OTE» ۰۱۹۸ : ثيدحلا رظنا]

 سابع نب هللا دبعو ةشئاع نأ ةبتُع نب هللا دبع نب هللا ُديبُع ينربخأو - 4444 - 4441

 متغا اذإف ههجو ىَلَع هل ةصيمح حرطب قفط ال هللا لوسرب لِي امل» :الاق مهنع هللا يضر

 مهئايبنأ َروبق اوذختا ئراصنلاو دوهيلا ىَلَع هللا ٌةنعل :لوقي كلذك وهو ههجو نع اهفشك

CEE EEE 9 ER n ak 

 ‹ كلذ يف ةي هللا لوسر ثعجار دقل» :تلاق ةشئ ةشئاع نأ هللا دبع ينربخأ - 0

 «أدبأ هّماَقَم ماق اجر دعب ُسانلا بحي نأ يبلق يف م عقتي مل هنأ الإ هتَعَجاَرُم ةرثك ىَلَع ينلَمَح امو

 كك هللا لوسر كلذ لِدعَي نأ ٌتْدرأف « هب نمانلا ٌمءاشَت الإ هَماَقَم دحأ موقي نل هنأ ىَرأ تنك الو

 . ي4 يبنلا نع مهنع هللا يضر سابع نباو ىسوم وبأو ٌرمع نبا هاور «ركب يبأ نع

2359922 OAR ۷11 YI <Y (AY «(TAT «< 1Y۹ «119 › 11٤ › 1۹۸ [ثيدحلا رظنا: 

[EY TTA 

 نب نمحرلا دبع نع داهلا نبا ينثّدح : لاق ُثيللا انثّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح - 5
 ةدش ةركأ الف . يتنقاذو يتنقاح نيبل هنإو يب ئيبنلا تام» :تلاق E نعروجلفلا

 .[4 4788 ۰ ۳۷۷۲ ۸٩۰ ۰ ۱۳۸۹ ۰ 071٠١ :ثيدحلا رظنا] . للي يبنلا دعب ًادبأ ٍدحأل توملا

 يرهُزلا نع يبأ ينثّدح : لاق ةزمح يبأ نب بيعش نب رشي انربخأ ٌقاحسإ ينثّدح - ۷

 نيذلا ةثالثلا دحأ ِكلام نب ٌبعك ناكو  يراصنألا كلام نب بعك نب هللا دبع ينربخأ :لاق



 يزاغملا باتك “15 ١٠١6٠

 دنع نم جّرخ هنع هللا يضر بلاط يبا نب ب ىلع نأ» : هربخأ سابع نب هللا دبع نأ - مهيلع بيت

 حبصأ فيك « نسحلا ابأ اي :ٌنمانلا لاقف « هيف يوت يذلا هعجو يف لک هللا لوسر

 :هل لاقف بلطملا دبع نب سابع هديب ذخأف « ًائراب هللا دمحب حبصأ :لاقف ؟كَك هللا لوسر

 « اذه هعجو نم ىَفوَتُي فوس ةي هللا لوسر ىرأل هللاو ينإو « اصعلا دبع ِثالث َدعب هللاو نأ

 نميف ُهَلَأسنلف ةا هللا لوسر ىلإ انب بهذا . توملا دنع بلطملا ٍدبع ينب ةوجو فرعأل ينإ

 هللاو انإ : ىلع لاقف .انب ىصوأف هانملع انريغ ىف ناك نإو . كلذ انملع انيف ناك نإ ؟رمألا اذه

 اهلأسأ ال هللاو ينإو « هّدعب سانلا اهانيطعي ال اهاّنعنمف ب هللا لوسر اهانلأس نئل
 .[1577 : يف هفرط- 4447 ثيدحلا] . اول هللا لوسر

 : لاق باهش نبا نع ليقع ينثدح : لاق ثيللا ينئّدح : لاق ريفع نب ٌديعس انثدح_ ۸

 - نينثإلا موي نم رجفلا ةالص يف مه انيب نيملسملا نأ» هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ ينئّدح

 مهيلإ رظنف « ةشئاع ةرجح رتس َففشك دق ةا هلل هللا لوسر الإ مهأجفي مل < مهل يّلصي ركب وبأو
 ‹ فصلا لصيل هيبقَع ىَلَع ركب وبأ صكنف « ٌكححضي مسبت مث « ةالصلا فوفص يف مهو
 يول ب ا وا خي نأ ديرب ةا هللا لوسر نأ نظو

 مث مكتالص اوُمتأ نأ ب هللا لوسر هديب مهيلإ ٌراشأف < « هك هللا لوسرب ًاحرف مهتالص
 054٠ ۷٥٤٩۸١ ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «رتّسلا ىخرأو ةرجحلا

 ينربخأ :لاق ٍديعس نب َرمع نع سنوي نب ىسيع انئّدح ديبُع نب دمحم ينئّدح 4
 هللا معن نم نإ : لوقت تناك ةشئاع نأ» ٌةَربخأ ةشئاع ىلوم َناوكد ورمع ابأ نأ ةكيلُم يبأ ٌنبا

 نيب عمج هللا نآو < يرحنو يرځَس نيبو يموي يفو يتيب يف يوت ي هللا لوسر نأ ئلع
 ‹ الك هللا لوسر ةدنسم انأو « كاوّسلا هديبو نمحرلا دبع ىلع لخد : هتوم دنع هقيرو يقير

 « معن نأ هسأرب راشأف ؟كل هنآ :تلقف <« كاوسلا تحي هنآ تفرعو <« هيلإ رظنب هتيأرق
 هيدي َنيبو « هّئمأف هَّْنَيَلف « معن ْنأ هسأرب راشأف ؟كل ُهنّيلأ ٌتلقو « هيلع ٌدتشاف هّتلوانتف

 :لوقي ههجو امهب حّسميف ءاملا يف هيدي لْخدُي لعجف « ٌءام اهيف  ٌرمع ٌكشي ةبلع وأ  ةوكَر
 ىتح « ىلعألا قيفرلا يف :لوقي لعجف هدي ّبصن مث .ٍتاركس توملل نإ « هللا الإ ةلإ ال

 .[4445 4478 089٠9 1784 ۰۳۱۰۰ ۳۷۷٤ :ثيدحلا رظنا] . هدي تلامو ضبق

 نع يبأ ينربخأ ةورع نب ماشه انثّدح لالب نب ناميلس ينثّدح ليعامسإ انثّدح 0

 انأ ّنيأ :لوقي هيف تام يذلا هضرم ىف لأسي ناك يب هللا لوسر َّنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع
 ةشئاع تيب يف ناكف « ءاش ثيح ٌنوكي ةجاوزأ هل َنْذأف « ةشئاع موي ٌديرُي ؟ادغ انأ نيأ « ًادغ



 ٤ يزاغملا باتک- ۹۱

 هللا ةضبقف « يتيب يف هيف ىلع رودي ناك يذلا مويلا يف تامف : ةشئاع تلاق . اهّدنع تام ىتح

 نب نمحرلا دبع لخد :تلاق مث < يقير هقير طلاخو « يرحّسو يرحن َنيبل هّسأر َّنِإو

 كاوسلا اذه ينطعأ :هل تلقف ٠ ايك هللا لوسر هيلإ َرظنف « هب ُّنِتْسَي ٌكاوس عمو ركب يبأ

 وهو هب ّنتساف لڪ هللا لوسر هتيطعأف ١ هتغضمم مث ‹ هتمضَقف هيناطعأف « نمحرلا دبع اي

 .[44494 4447 4418 ۸٩۰ ۰ ۱۳۸۹ , 271٠١ ۳۷۷٤ :ثيدحلا رظنا] . (يردص ىلإ ٌدنتسم

 نع ةكيلُم يبأ نبا نع َبويأ نع ديز نب ٌدامح انّدَّدح برح نب ُناميلس انئّدح 4١

 « يرحنو يرْحَس نيبو « يموي يفو « يتيب يف ل ئينلا يفوت : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع
 قيفّرلا يف : لاقو ءامسلا ىلإ هّسأر عفرف هدَّرعأ ٌتبهذف « ضرم اذإ ءاعدب هذّوعُتانادحإ تناكو

 ٹننظف ٠ ‹ لكي ئبنلا هيلإ َرظنف « ةبطر ةديرّج هدي يفو ركب يبأ نب نمحرلا دبع ومو .'ىلعألا
 ناك ام نسحأك اهب ّنتساف « هيلإ اهّتعفدف اهّتضفنو اهّسأر ٌتغضمف اهتذخأف « ةجاح اهب هل َّنأ

 موي رخآ يف هقيرو يقير نيب هللا عمجف هدي نم تطقس وأ - هدي تّطقسف ‹ اهينلوان مث « ًانتسُم

 .«ةرخآلا نم موي لّوأو اينَّذلا نم

 1555١٠(. 555545455": ءالالا/ل: لالا ل م : ثيدحلا رظنا]

 ينربخ أ : لاق باهش نبا نع ليقَع نع ثيللا انّثَّدح ٍريكُب نب ىبحي انثّدح - 1158-1

 E رول م رخ ةفئاعنأ ياس وبأ

 یّشخُم وهو هلا لوسر مگیتف « ةشئاع ىَلَع لخد یتح َسانلا ملكي ملف دجسملا لخدف زت

 هللاو « يمأو تنأ يبأب : لاق مث « ىكبو ُهلبقف هيلع ٌبكأ مث « ههجو نع ففشكف « ةربح بوثب

 . اهّنُم دقف كيلع ْتَبتُك يتلا ةتوملا امأ « نيتتوم كيلع هللا عمجي ال

[۳c 5551١01١890. ۱۳۳۰ › 2 : [ثيدحلا رظنا 

 ا و ل ا

 لمع [وكرتو:ةيلإ * ُسانلا َلبقأف « ١ سلجي نأ رمع ىبأف « رمع اي نسِلجا لاقف « َسانلا مّلكي

 کنم ناک نمو ٠ تام دق دمحم نإ و دمحم ديعي مکنم ناك نم عاما :ركب وبأ لاقف

 ىلإ 4 لش( دلت قف تاع ق3 وشر الإ دم امو >2 : ذا لاق 0 ترمب ل رع هللا نإف هللا دبعي

ESكارم  CRSهر اكان سلك كتل  

 « اهولتي الإ سانلا نم ًارشَب عمسأ امف « مهلك ُمانلا هنم اهاّقلتف ركب وبأ اهالت ىتح ةيآلا هذه

 ىتح ترقعف اهالت ركب ابأ ٌتعمس نأ آلإ وه ام هللاو : لاق َرمع نأ بّيسملا نب ديعس ينربخأف



 یااغملا باك د6 دمكن

 دق لَك يبنلا نأ تملع « اهالت ةتعمس نيح ضرألا ىلإ ٌتيوهأ ىتحو « ّيالجر ينل ام

 ٤٤٥۳[. ۳۹۷۰ ۳۹۹۸ ‹ ۱۲۴۲ :ثيدحلا رظنا] . (تأم

 نايفس نع ديعس نب ىبحي انّئّدح ةبيش يبأ نب هللا دبع ينثّدح _ ٥ ٤٤٤٩ - ٤٤٥۷
 ركب ابأ نأ» سابع نباو ةشئاع نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع

 .[4451 ۳۹۹۹ ۰۳۹۹۷ ۰ ۱۲۲۱ :ثيدحلا رظنا] . ؟هتوم دعب لَو يبنلا لڳق هنع هللا يضر

 1 ُريسُي لعجف « هضرم يف هانذَدل : ةشئاع تلاق» دازو ىبحي انثّدح ٌءيلع انثّدح 5: هم

 TT مكهنأ ملأ :لاق قافأ املف .ءاودلل ضيرملا ةيهارك :انلقف ينودلت ال نأ

 مل هنإف سابعلا الإ « رظنأ انأو دل الإ تيبلا يف ٌّدحأ ىقبي ال :لاقف « ءاودلل ضيرملا ةيهارك
 . لكي عربنلا نع ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع دانّزلا يبأ نبا هاور «مكذهشي

 .[148917 « 548487 51/17 : يف هفارطأ  ؛ 58 ثيدحلا]

 نع ميهاربإ نع ٍنوَع نبا انربخأ ر دهزأ ينربخأ ٍدمحم نب هللا دبع انثدح - 48

 ثيأر دقل ؟هلاق نم :تلاقف مولع ىلإ ىصوأ ب ئبنلا نأ ةشئاع دنع َرِكْذ» :لاق دوسألا

 ىصوأ َفيكف « رّعش امف تامف َتّدخناف تْسَّطلاِب اعدف يردص ىلإ هتدئْسمل ينإو ةي يبنلا

 7174١[. :ثيدحلا رظنا] ؟يلع ىلإ

 نب هللا دبع ٌتلأس» :لاق ةحلط نع ٍلوُعِم نب كلام انثّدح ميعُن وبأ انثدح _ ٠
 سانلا ىَلَع بتُك فيك :ُتلقف .ال :لاقف ؟هِلكي ئيبنلا 'ئصوأ :امهنع هللا يضر اىفوأ يبأ
 ۲۷٤١[. :ثيدحلا رظنا] . “هللا باتكب ىصوأ : لاق ؟اهب اورمأ وأ ةيصولا

 ١ لاق ثراحلا نب ورمع نع قاحسإ يبأ نع صّوخألا وبأ انثَّدح ةبيتق انثدح :

 اهبكري ناك يتلا ءاضيبلا ُهَيلغب الإ ةمأ الو ًادبع الو ًامهرد الو ًارانيد هل هللا لوسر كرت ام»

 :ثيدحلا رظنا] . (ةقدص ليبسلا نبال اهلعج ًاضرأو « هحالسو ۲۷۳۹ , ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۱۲ ۳٠۹۸[.

 لكي ئيبنلا لقث امل» :لاق سنأ نع تباث نع ٌدامح انّئَّدح برح نب ٌناميلس انئّدح _ ۲
 دعب برك كيبأ ىلع سيل : اهل لاقف « هابأ بركاو : مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف « هاشغتي لعج

 ىلإ هاتبأ اي .هاوأم سودرفلا ةنج ْنَمُهاتبأ اي « هاعد ًابر باجأ ٌهاتبأ اي :تلاق تام املف . مولا

 ىلع اوثحت نأ مكسوفن ثَباطأ « سنأ اي : مالسلا اهيلع ةمطاف تلاق َنفذ املف « هاعنن ليربج

 ؟«تارتلا ةا هللا لوسر



Aلَك يبنلا هب ملكت ام رِخآ باب - ٤ 

 نب ٌديعس ينربخأ ٌيِرِهّزلا لاق سنوي لاق هللا دبع انثّدح ٍدمحم نب ٌرشب ب انثدح _ ۳

 مل اض مر لوني ا ا داف: ثلاق جنا نأ لملا لغأ سنار ىف بتلا

 « هيلع يشغ يذخف ىلع هّسأرو هب لرد املف . رّيخُي مث « ةّنجلا نم ةدعقم یری ىتح يبن ضبقُي

 « انّراتخَي الآذإ : تلقف . ىلعألا قيفرلا مهللا لاق مث تيبلا فقس ىلإ ٌهرِصب صخشأف ٌقافأ مث

 مهللا : اهب مّلكت ٍةملك رخآ ناكف : تلاق . حيحص وهو انئّدحُي ناك يذلا ثيدحلا هنأ تفرعو

 ٤٤۳١ +44 , ٤٤۳۷[. :ثيدحلا رظنا] . «ىلعألا قيفرلا

 كَ يبنلا ةافو باب

 نباو ةشئاع نع ةملس يبأ نع ىبحي نع ٌنابيش انثّدح ٍميعُن وبأ انثّدح 4460 ٤
 , «أرشع ةنيدملابو «نآرقلا هيلع لري نينس رشع ةكمب ثبل لَك يبنلا نأ» مهنع هللا يضر ساّبع

 .[۳۹۰۳ 279017 278801 :ثيدحلا رظنا] [55759 :ثيدحلا] ٤۹۷۸[. : يف هفرط 575 ثيدحلا]

 . نب ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح َفسوي نب هللا دبع انئّدح -

 .«نيتسو ِثالث نبا وهو يفوت اي هللا لوسر نأ » اهنع هللا يضر ةشئاع نع يبل

 . [075"7 : ثيدحلا رظنا] . هلثم ٍبّيسملا نب ديعس ينربخأو : باهش نبا لاق

 باب-/5
 يضر ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع نايفس انئَّدح ةصيبق انئّدح _ 51

 . «ريعش نم ًاعاص ينعي . نيثالثب ّيدوهي دنع ٌةنوهرَم ةعردو ةي ئبنلا يف ول :تلاق اهنع هللا

 ثيدحلا رظنا] : 2775١0109543754 “159١520551 (.

 هيف يفوت يذلا هضرم يف امهنع هللا ّيضر ٍديز نب ةماسأ يي ّيبنلا تعب باب - ۸۷

 نب ىسوم انثدح َناميلس نب ليّضفلا نع دلخَم نب , كاحضلا مصاع وبأ انثّدح _ 5

 مكنأ ينغلب دق : :ال ئبنلا لاقف « هيف اولاقف ةماسأ لو خربنلا لمعتسا» هيبأ نع ملاس نع ةبقع

 ٠۳۷۳١ ٤٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟يلإ سانلا ٌبحأ هنإو « ةماسأ يف متلق

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انثّدح ليعامسإ انثدح _ 4

 ماقف « هترامإ يف سانلا نعطف « ٍديز نب ةماسأ مهيلع َرّمأو ًاثعَب تعب كي هللا لوسر نأ» امهنع



 يزاغملا باتك- 1۹ ٤

 ْنِإ هللا مياو . لبق نم هيبأ ةرامإ يف ٌنونعطت متنك دقف هترامإ يف اونعطت نإ : لاقف ايب هللا لوسر
 . (هّدعب ىلإ سانلا ٌبحأ نمل اذه نإو « ىلإ سانلا ٌبحأ نمل ناك نإو « ةرامإلل ًاقيلخل ناك

 .[1158 4586٠ ٠ ۰ ۳۷۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 باب

 نع» بيبح يبأ نبا نع ومع ينربخأ :لاق بهو نبا ينربخأ :لاق ْعَبْضأ انئّدح- 4٠
 انمدقف « نيرجاهم نميلا ّنم انجرخ :لاق ؟ترجاه 'ىتم : هل لاق هنأ يحبانصلا نع ريخلا يبأ
 تعمس له :تلق . سمخ ُذنم هي جيبنلا اًنفَد :لاقف ؟ربخلا : هل ثلقف « ٌبكار َلبقأف ةفحُجلا
 رشعلا يف عبّسلا يف هنأ يب ئبنلا ٌنذؤم الب ينربخأ ٠ معن :لاق ؟ًائيش ردقلا ةليل يف
 .«رخاوألا

 كي يبنلا ازغ مك باب 9

 نب َديز ٌتلأس» : لاق قاحسإ ىبأ نع ٌليئارسإ انثَّدح ءاجر نب هللا دبع انثّدح 0١

 ازغ مك : تلق .ةرشع عبس : لاق ؟ةلك هللا لوسر عم َتوَّرغ مك :هنع هللا يضر مقرأ

 44١4[. 237949 :ثيدحلا رظنا] . (ةرشع عست : لاق ؟ِكَي ئبنلا

 هنع هللا ئضرُءارَبلا انثّدح ٌقاحسإ ىبأ نع ليئارسإ انّئَّدح ءاجر نب هللا دبع انئّدح- ۲
 . «ةرشع َسمخ ايب ئبنلا عم ٌتوزغ» :لاق

 انثّدح لاله نب ٍلبنَح نب دمحم نب ُدمحأ انثّدح نسحلا نب ٌدمحأ ينثدح - ۳

 ةرشع تس ةا هللا لوسر حم ازغ لاق هيبأ نع» َةديَرُب نبا نع سّمْهك نع َناميلس نب ُرمتعم
 .(ةوزغ



 46١١م ريسفتل ةدلا باتك 6

 ريسفتلا باتك_ "5

 ملاعلاو ميلعلاك دحاو ىنعمب ٌمحارلاو ٌميحرلا , ةمحرلا نم نامسا :ميحرلا نمحرلا

 باتكلا ةحتاف يف ءاج ام باب_- ١
 ةالصلا يف اهتءارقب أَدبُيو ‹ فحاصملا يف اهتباتكب أدبي هنأ باتكلا َّمأ تيّمّسو

 +« نذل > :دهاجم لاقو: نادت نيدت امك فلا ريكلا ىف ءارحلا نذل

 نیدم # . باسحلاب

 نع نمحرلا دبع نب بيټ ينئدح لاق ةبعش نع یحی اح دسم اح دح 2 4

 هللا عي ملأ اقم” يّلصأ تنك ىلإ هللا لوسر اي :تلقف 2 هيأ ملف لل هللا ل وسر

 مظعأ يه ةروس كنملعأل : يل لاق مث 4 : لافنألا] € كاعد اإ لوس لب اوييجَتْسأ >

 ملأ : هل تلق - رخي نأ دارأ املف < يديب ذخأ مث « دجسملا نم جرخت نأ لبق نآرقلا ىف روُّسلا

 يه «تييلدعلا بر هي دلا ل : لاق ؟نآرقلا يف ةروس مظعأ يه ةروس كنملعأل : لقت

 .[9005 51/0" ع 4541/ : يف هفارطأ_ 44741 . «هتيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلا

 املأ الو وكعب ريع باب ۲

 رو روو ور

 ن EEE لاق ل ل كا هنع هللا يضر

 .[ا9ل47 :ثيدحلا رظنا] ٠ «هبنُد نم مَّدقت ام هل رفع ةكئالملا لوق هلوق قفاو نمق . نيمآ : اولوقف

 . ةرقبلاةروس (1)
 اهلك ءامسألا داء ملو » :هللا لوق باب - ١

 نع هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق ان انّثدح ٌماشه انثدح ميهاربإ نب ُملسم انثّدح - ۷

0 
 م

 هرب



 دلا اخ الق ۱۹

 هلا یز سلا نع ا نع ی اا عيرز ی اند ی لاول: حج . ةي يبنلا

 نوتأيف « انبر ىلإ انعفشتسا ول : نولوقيف ةمايقلا موي نونمؤملا عمتجي ي :لاق كك ئيبنلا نع هنع

 هنا تنمو مو كلل ارك هيي هللا كقلخ + يالا وبا كنأ :نولوقيف مدآ

 هبنذ ركذيو - مكانُه تسل :لوقيف .اذه انناكم نم انَحِيرُي ىتح كّبر َدنع انل عفشاف « ءيش

 - مكانُه تسل :لوقيف ُةّنوتأيف . ضرألا لهأ ىلإ هللا ُهّعَب ٍلوسر لَو هنإف ًاحوُن اوتئا - يحتسيف
 :لوقيف « ةنوتأيف . نمحرلا ليلخ اوتثا لوقيف يحتسُيف « ملع هب هل َسيلام هّبر ۀلاؤس ٌركذيو

 دكذيو مكانه تسل :لوقيف هنوتأيف « ًةاروتلا هاطعأو هللا ةملك ًادبع'ئسوم اوتئا مكانه تسل

 هللا ةملكو هلوسرو هللا دبع ىسيع اوتئا :لوقيف هبر نم يحتسيف - سفن ٍريغب سفنلا ّلتق
  رّخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هلُهللا َرفغ ًادبع كك ا دمحم اوتثا « مكانُه تسل :لوقيف « هَحوُرو

 يِنْعَدَيف « ًادجاس ُثعقو يبر ُتيأر م

 عقرأف . .ّقشُت عفشاو « عمسُي لقو « هع لسو « كسار قرا :ل ةي مث « هللا ءاش ام

 دوعأ مث . نجلا مهُلخدأف « ادَح يل ٌدحَيف « عفشأ مث « هينملعب ٍديمحتب ةدمحأف « يسأر

 « ًةثلاثلا دوعأ مث . نجلا مهلخدأف « ًاّدح يل ٌدحيف « عفشأ مث  هلثم  يبر ُتيأر اذإف «٠ « هيلإ

 ا کر ا نم الإ رانا يف رقي ا ةعبارلا ةوخأ ا

 . اف رل » : ىلاعت هللا لوق : ينعي نآرقلا ةسبح نم الإ : هللا دبع وبأ لاق

 ٤٤[. : ثيدحلا رظنا]

 باب۲

 « نركب طيح > . نيكرشملاو نيقفانملا ّنم مهباحصأ 4 وِنيِطْيَس لإ :  دهاجم لاق
 لاقو . ا زا دا .ًاقح َنينمؤملا ىلع يوشك لع # . مهعماج هللا

 لاقو .ضايب ال 4ةَيش ال » .يقب نمل ةربع اَهْلَ اَمَو .  كش € سرك ) :ةيلاعلا وبأ
 ترسك اذإ « ةيبوبُرلا يهو ءالّولا ردصم ةحوتفم (ةيالولا) . مكتولوي € عومي 9 :ةريغ
 *« واف # ةداتق لاقو .(موُق) اهلك لكؤت يتلا ُبوبحلا « مهّضعب لاقو .ةرامإلا يهف واولا

 نم اسیر # .اوعاب ( اور  نورصنتسي ¢ تروحَيْفَتْسَي » هريغ لاقو .اوبلقناف
 نم «ٍِتوُطُخ » . ينغي ال :(ىزجمال » انعار :اولاق ًاناسنإ اوقّمحي نأ اودارأ اذإ « ةنوعرلا
 . ربتخا جب » . هّراثآ : ىنعملاو « وخلا



 4۷ نقف تاقک ت ۵

 0 ر بے ر

 ې تومن متناو اد دادنآ ہی أول عال :ىلاعت هلوق باب

 نب ورمع نع لئاو يبأ نع روصنم نع ڙيرج انئّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع ينئّدح ۷
 ًاَدن هلل لعجت نأ : لاق ؟هللا َدنع ٌمظعأ بنڏلا يأ : هلو بنلا تلأس» : لاق هللا دبع نع ليبخَرش
 معطُي نأ ٌفاخت َكَدلو َلْثْقَت نأو : لاق ؟ُيأ مث : : تلق « ميظعل كلذ َّنِإ :ثلق .ٌكِقلَخ وهو

 .«كراج ةليلَح ينازت نأ :لاق ؟ُيأ مث :تلق « كعم

 .[/687 ۰ ۷۵۲۰ 1۸1۱( 5431 5551 ٤۷1۱ :يف هفارطأ - ٤٤۷۷ ثيدحلا]

reاوم  

 وجل امو : ا أَو مالا مڪي اَنّلَكَو »باب - ۽
 نومي ر مهسشنااو واک کلو

 .ريطلا : ىولسلاو « ةغمص ٌّنملا :دهاجم لاقو

 نب ديعس نع ثيرُح نب ورمع نع كلملا ٍدبع نع ُنايفُس انثّدح ميَعُت وبأ انثّدح _ ۸

 .«نيعلل ٌءافش اهؤامو « ّنملا نم ةأمكلا» : كَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديز

 ٥۷٠۸[. « 5559 : يف هافرط_ ٤٤۷۸ ثيدحلا]

 رو

 هح اولوفو اد ةحبش کات اخد اقر منش كبح اهنم اول ةا وذم ولحد الف دو باب - 5
 نخ حملا ديس ا و کس طع ےل

 . ريثك عساو : دمر 9

 نب ماّمه نع ٍرمعم نع كرابملا نبا نع ّيدهم نب نمحرلا دبع انثّدح دمحم ينثدح_ ۹
 رو 1

 کالا اولځذاو # ليئارسإ ينبل ليق» : لاق اب ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍهبنُم

 . (ةرعش يف بح ةطح : اولاقو ءاوّلدبف مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخدف ةَ اووف انس

 .[" 507 : ثيدحلا رظنا]

 4در اودع تاک سپ :هلوق باب- ”
 هلا : ليإ دبع :فارسو. ٠ كيمو ريج :ةمركعلاقو

 عمس» :لاق سنأ نع ٌديمح انئّدح ركب نب هللا دبع عمس ريئُم نب هللا دبع انثدح _ ٠۰
 5 5 .« اا سا . e * نوم 3 .٠ f نايم هل 5 ص 03 و

 ينإ :لاقف 4 عيبنلا ىتاف + فرتخي نضرأ يف وهو 5 هللا لوسر مودقب مالس نب هللا دبع
 ؟ةنجلا لهأ ماعط لَّوأ امو ؟ةعاسلا طارشأ وأ امف :ّيبن الإ ّنهملعي ال ثالث نع كلئاس



 ريسفتلا باتك . ٥ 6١٠١م

 . معن :لاق ؟ليربج :لاق .ًآافنآ ليربج نهب ينربخأ :لاق ؟همأ ىلإ وأ هيبأ ىلإ ُدلولا ٌعِزنَي امو

 ىلع م ھا لير اودع كراك نس ةيآلا هذه أرقف . ةكئالملا نم دوهيلا ودع كاذ :لاق

 ماعط ٌلوأ امأو ٠ برغملا ىلإ ٍقرشملا ّنم َسانلا رشحت ٌرانف ةعاسلا طارشأ لو امأ )كيك
 ٌءام قبس اذإو « ٌدلولا عزن ةأرملا َءام لجرلا ٌءام قبس اذإو « توحلا ديك ةدايزف ةنجلا ٍلهأ

 دوهيلا َّنإ ! هللا لوسر اي . هللا لوسر كنأ ٌدهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ :لاق . تعز ةأرملا

 لاقف « دوهيلا تءاجف .ينوتهي مهلأست نأ لبق يمالسإب اوملعَي نإ مهنإو ءَتْهُب ٌموق

 : لاق .انديس نباو اندیسو « انريخ ٌنباو انئيخ : اولاق ؟كين لا دبع لج ا : ءال ئبنلا

 نأ دهشأ : لاقف هللا دبع جرخف . كلذ نم هللا هذاعأ : اولاقف ؟مالّس نب وللا دبع ملسأ نإ متيأرأ

 يذلا اذهف : لاق .هوصقتناو « انّرُش نباو انوش :اولاقف . هللا لوسر ًادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال

 .[۳۹۳۸ ۰۳۹۱۱ ‹ ۳۳۲۹ :ثيدحلا رظنا] . هللا لوسر اي ٌفاخخأ ٌتنك

 باي

 اهو ٍةَياَءَنِم ْمَسنَناَم # ١» هلوق

 نع ريبُج نب ٍديعس نع بيبح نع ُنايفس انئّدح يحي انئّدح يلع نب ورمع انثّدح- 448١
 « ّيبأ لوق نم ٌعَدَتل انو . ولع اناضقأو « ٌيبأ انؤرقأ : هنع هللا يضر ٌرمع لاق" : لاق سابع نبا

 ٍةَياَءنِم حسنت ام # :  ىلاعت لاق دقو ةي هللا لوسر نم هتعمس ًائيش عدا ال : لوقي اأ نأ كاذو

 .[0 000 يف هفرط- 448١ ثيدحلا] . (4اَهسنّن وَ
 دع 4

 رک ا 2 س
 # هنلحبس الو هللا دعا اولاقو ب باب۸

 و

 ريبج نب عفان انئَّدح ٍنيسُح يبأ نب هللا دبع نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح دح 5

 رخل ككل دار ا ا لاق يب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ةمتش امأو « ناك امك ُهَديعَأ نأ ٌرِدقأ ال ينأ معزف َيايإ ةبيذكت امأف . كلذ هل نكي ملو ينمتشو

 .«ًادلَو وأ ةبحاص َدْخََتَأ نأ يناحبّسف .دّلو يل هلوقف ّيايإ

 + لم ا اقم ناو ل هلوقباب- 9

 نوعجري :نوبوثي باسم »
 هللا تقفاو : مع لاق» : لاق سنأ نع ٍديمُح نع ديعس نب ىيحي نع ٌدّدسم انثّدح - و

 . ىَلصم ميهاربإ ماقم تذختا ول « هللا لوسر اي : تلق ثالث يف يبر ينقفاو وأ - ثالث يف
 + باجحلاب نيموحلا تاهنأ ترم ولف: رجاغلاو ولا كع ردي هلا لومو اي: كبلقو



 ٠١8 ريسفتلا باتك- 6

 تلق نهيلع ٌتلخدف « هئاسن ّضعب لكي ئبنلا ٌةبتاعُم ينغلبو لاق . باجحلا ةيآ هللا لزنأف

 0 ‹ رمع اي :لاق هئاسن ۍدحإ ُتيتأ ىتح « ّنكنم ًاريخ ةلوسر هللا َنلّدبْيل وأ َنئيهَتنا

 ايو هل نأ أ قلع نإ هير ئمع » هللا لزنأف ؟تن :أ ٌنهظعَت ىتح ٌءءاسن طوب ام لكيلا لوسر

 . ةيآلا تاشما
 . «رمع نعًاسنأ ٌتعمس ديمح ينثّدح بويأ نب ىيحي انربخأ :ميرم يبأ نبا لاقو

 .[1507 : ثيدحلا رظنا]

Jereم صر  

 َتنَأ َكّنِإ اّن لبق اتر ليمو ِتْيبلأ َنِم دِعاوَملا ْمعِهَرإ مقر دلو :یلاعت هلوق باب - ٠

 4يت عير
 .دعاق اهذحاو : «ءاسّنلا نم دعاوقلاو # . ةدعاق اهتدحاو « هساسأ : «َدِعاَوَقْلا #

 َّنأ هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام ينئّدح :لاق ٌليعامسإ انثدح _ ٤

 نأ ا4 يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نعّرمع نب هللا دبع ربخأ ركب يبأ نب ٍدمحم نب هللا دبع
 :تلقف .ميهاربإ دعاوق نع اورصتقاو ةبعكلا اْوَنَب كّموق َّنأ ّيَرت ملأ» :لاق ةي هللا لوسر
 نب هللا دبع لاقف .رفكلاب كموق ٌناثدج الول لاق ؟ميهاربإ ٍدعاوق ىلع اهدرت الأ هللا لوسر اي
 مالتسا كرت ةي هللا لوسر ىَرأ ام ل هللا لوسر نم اذه تعمس ةشئاع تناك نئل مع

 .«ميهاربإ ٍدعاوق ىلع ْمّمَتُي مل تيبلا َّنأ لإ رجلا ٍنايِلَي نيذللا نيكولا

 ثيدحلا رظنا] : ١75 ,2 ۱0۸۳ . 031685 15421452031١646 [.

0 

 4ا لأ امو همي انماء الوقف »» باب ١

4A0نب ىبحي نع كرابملا نب مولع انربخأ ٌرمع نب نامثع انئّدح ٍراَشب نب دمحم انئّدح -  

 ةاروتلا نوؤرقَي باتكلا لهأ ناك» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ

 باتكلا ّلهأ اوقّدصت ال : إل هللا لوسر لاقف « مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورّسفُيو ةيناربعلاب

 رم اس ها مم زن امو ّلایاکما٤ ظاولوقو « مهوبّذكت الو

 َثْغَمْلاَو ُفِرَقَمْلا نب لف اَلَعأْواك یا ُمهَلَبق نع ْمُهَّلَواَم سالا یم ُءآَهمُسلا ُلوُقَيَس # » باب - ١

 [ ١1١ :ةرقبلا] « ٍميِقَتَسُم رِطَرص لإ ءاي نم ید

Aَّنأ» هنع هللا يضر ءارّبلا ٍنع قاحسإ يبأ نع ًاريهُز عمس ميعُت وبأ انئّدح - ٦ 

 نأ ُهبجعُي ناكو « ًارهش رشع ةعبس وأ ًارهش َرشع ٌةّتس سٍقملا ِتيب ىلإ ىّلص ل هللا لوسر

 ٌلجر َجرخف ٌموق هعم ىَّلصو « رصعلا ةالص- اهالص وأ - ىّلص هنإو « تيبلا لبق ةتلبق نوكت



 سا ل ل ع مس لا
 تيبلا لبق لّوحت ك تيبلا لبق مه امك اوُرادف «ةكم لبق

 فود ساسكلأب هلأ کک امي ٌعيِضْيِل هلآ َناكاَمَو 9 هللا لزنأف . مهيف ٌلوقن ام ردت مل اولِتق اجر
 .[ "99. :ثيدحلا رظنا] . «# ٌرميِحََت

 باي- ١

 ادب وک مناع لوا کیو سياكل لع دہ افون السو گلم كيككي و

 نع شمعألا نع ريرجل ظفللاو ةماسأ وبأو ٌريرَج انئَّدح دشار نب ٰفسوي انثّدح - ۷

 لاق» :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع حلاص وبأ انئَّدح ةماسأ وبأ لاقو .ح .حلاص يبأ

 ؟َتْغّلِب له : كوكا يجر اي كيدي كيبل لوقيف ٍةمايقلا موي حون ىعدُي : ام هللا لوسر

 ؟كل ٌدهشَي نم :لوقيف « ريذن نم اناتأ ام :نولوقيف ؟مكَعّلِب له : هتمأل لاقيف . معن لوقيف

 سن و ل ا ةتمأو دمحم :لوقيف

 . ايهم مع لولا وکو سال لع آدم أوو اسو ُهَمأ كاتلج َكِدكَو ) هزكذ
 .[۳۳۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «لدعلا : طسّولاو

 نإَوُةّيَبَقَع 0 د نم كع اإ آی تك بقا اتلمج امو » باب - ۱٤

 a e و کک لإ کل تاک

 [١٤٠:ةرقبلا]

 يضر رمع نبا نع رانيد نب هللا ِلبع نع نايس نع ىبحي انّئدح دسم انثّداح لح - 6

 0 :لاقف ءاج ذإ ِءابق دجسم يف حبصلا ٌنوُلصُي ثم انلا انيب) امهنع

 ٤٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةبعكلا ىلإ اوهّجّوتف « اهوليقتساف « ةبعكلا لبقتسي

 4َنوُلَمَعَي لمع رولمعي 9 :هلوق ىلإ # ء والا كيفي نك فردت ‡ باب ١

 قبي ملا : لاق هنع هللا يضر سنا نع هيبأ نع ر متعُم م انثَّدح هللا دبع نب مولع انثّدح - ۹

 0 ت

2 

 .«يريغ نيتلبقلا یلص نّمم

 َنَِل ادا َكَنِإ هلوق ىلإ كفا أهتم لكي تكلا ار أ نذل تيت نيَو » باب - 5

 ٌرمع نبا نع رانيد نب هللا ٌدبع ىنثّدح ٌناميلس انثّدح دلْخَم نب ٌدلاخ انثّدح



 1۰۱ ` ريسفتلا باتك- 6

 لزنأ دق ل هللا لوسر َّنِإ :لاقف لجر مهءاج ءابقب حبصلا يف سانلا امنّيب» امهنع هللا يضر

 ‹ ماشلا ىلإ سانلا هجو َناكو . اهولبقتساف الأ « ةبعكلا لبقتسي نأ َرِمُأو « نآرق ًةليللا هيلع

 ٤٤۸۸[. « 50 :ثيدحلا رظنا] . («ةبعكلا ىلإ مههوجُوب اورادتساف

 ىلإ - قلا نوم کک د! ون ائیر ا م انآ رش امک مکرر دپ بیلا مهنيا َنِذَلَأ ا باب ١

 برملا نم >- هلوق

 انب انيب» :لاق رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام اند َةَعّرق نب ىبحي انئّدح - ۹۱

 دقو «ٌنآرق ةليللا هيلع َلِزنأ دق لي يبنلا لإ : e تأ يناج ذإ عيبفلا الم يت ةاكر ياذا

 . «ةبعكلا ىلإ اورادتّساف «ماشلا ىلإ مهه موجُو تناكو . اهوليقتساف ةبعكلا لبقتسَي نأ َرِمأ

 ثيدحلا رظنا] : 5٠١7 (2553438 ٤٤۹4۰[.

 اتييع ها کب ناي اک ام نأ تلا وقتا او رھ ھو کلو م باد ۸

 ن ةعيساوأ كر لب ها

 .[1585 ۳۹۹ 5٠ :ثيدحلا رظنا] . «ةلبقلا وحن ُهَقَرِصمت ٠ ار

 يلد هلام ك كير نم ی هاو دا الا رطشس اهو لوف تفوح تع نمو 8 باب 48

 .هؤاقلت :هرطش #«َنْوُلَمَاَمَع

 راد عرب قا دمنا اتقان ريحا درع اتدح اسم د قرم اح
 لجر مهءاج ذإ ءابقب حبصلا يف ُسمانلا انّيب» :لوقي امهنع هللا يضر ّرمع نبا ٌثعمس :لاق

 اوهجوتف مهتئيهك اوُرادّتساو . .اهوليقتساف « ةبعكلا َلبقتسَي نأ َرمَأَف « نآرق ةليللا لزنأ :لاقف

 ٤٤٩۰ ٤٤٩4۱[. ‹ 544848. 207" : ثيدحلا رظنا] .«ماشلا ىلإ سانلا ةجو ناكو ١ ةبعكلا ىلإ

 رش ام ُثيِحَو و اَرَحْلا جملا ر طس کھو لو تجرح يَ َنِمَو ل باج- ٠

 (ترذتت مگ :هلوق ىلإ
  - ۹٤:لاق ٌرمع نبا نع رانيد نب هللا ٍلبع نع ِكلام نع ٍديعس نب ةبيتق انثّدح »

 د لاقف ِتآ مهءاج ذإ ءابقب حبصلا ةالص يف ُسانلا

 .«ةلبقلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مهشوجو تناكو . اهوليقتساف « ةبعكلا َلبقتسَي نأ رم

 ثيدحلا رظنا] : 5٠7 « 2٤۸۸ 2449١449١0 ٤٤۹۳[.



 نيسفتلا تات أ 11۰۲

 نأ ِهنَلَع َحاَنْجاََف ٌرَمَتْعَأ وأ َتَدْلآ ٌجَح ْنَمَه هلا راع نم َةَورَمْاو مصل #5 » هلوق باب ١

 اکا ای مو نکو اوب کرک
 لاو رجحلا: ناوكصلا سابع نبا لاقو « ةريعش اهتدحاو « تامالَع : © ٍراعس د

 . عيمجلل افصلاو « افصلا ىنعمب ةناوفص ةدحاولاو « ًائيش تبنت ال يتلا سْلُملا ةراجحلا

 ُتلق» : لاق هنأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ تسوي نب هللا بع انئّدح 40
 نإ © ۶ :ىلاعتو َكرابت هللا لوق تيأرأ - ّنسلا ٌثيدح ٍذئموي انأو - الك ئبنلا جوز ةشئ

 ىَرأ امف €ًامھب فوط نأ يَ ع حاج الق َرَمَتْغَأ ا

 انج الف تناك لوقت امك تناك ول ؛ « الك : ةشئاع تلاقف . امهب َفّرطَي ال نأ ًائيش ٍدحأ ىلع

 ةانم تناكو « ةانمل َنوُلِهُي اوناك : راصنألا يف ةيآلا هذه تّلزنأ امنإ « امهب امهب ٌفّوطَي ال نأ هيلع

 اولأس مالسإلا ًءاج املف « ةورملاو افَّصلا نيب اوفوطَي نأ َنوجّرحتي د اوناكو ا

 َرَمَتْعَأ وأ َتَدبْلآ َجَحْنَمَك هلا ركع نم َةَوْرمْلاَو امسا ل # # هللا لزنأف « كلذ نع ةه هللا لوسر

 .[۱۷۹۰ 1557 :ثيدحلا رظنا] ٠ «ًامهب ڪوي نوع هع حاجا

 ٌتلأس١ :لاق ناميلس نب مصاع نع ناق اشرح َفسوي نب دمحم انثذح 0 615

 املف « ةيلهاجلا ٍرمأ نم امهنأ ىَرن انك :لاقف ةورملاو ةافصلا نع هنع هللا يضر كلام نب َسنأ

 وعي نأ # : هلوق ىلإ «ةَوََمْلاَو املأ ## 8 ىلاعت هللا لزنأف « امهنع انكسمأ ٌمالسإلا ناك

 .[1744 :ثيدحلا رظنا] . اهب

 دِن :اهدحاو « ًادادضأ داد هلأ نود نم دلي نم سالا تو ١» باب - ١

 كي ئبنلا لاق» هللا دبع نع قيقش نع شمعألا نع ةزمح ىبأ نع ٌنادبع انثّدح _ ۷

 :انأ ٌثلقو .رانلا لدا هللا نود نم وعدي وهو تام نم : لي ئيبنلا لاق : ىرخأ تلقو ٌةملك

 .[1784 :ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا َلَخدَأَدِن هلل وعدي ال وهو تام نم

 4يا باع :هلوق ىلإ 4 راب لأن يف ٌصاَصِقْلا کیل بیک وماء نل طل باب ٠ ١

 درک غو
 ُتعمس : لاق ًادهاجم ٌتعمس :لاق ومع انثّدح ُنايِفُس انثّدح ٌيديمُحلا انثّدح _ ۸

 ¢ ةيدلا مهيف نكت ملو ¢ صاصقلا ليئارسإ ينب يف ناك» :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا

 if دنیا م شقور > 2ر

 نمف ننال اپ یئ دمي دبع راب لآ علا ف شاملا مکن بیک » : ةمألا هذهل 'ىلاعت هللا لاقف



 “!١١٠ مقتل اكد

 عبتي نسخ إب هيَ دو فورعملاب ماا اق # دمعلا يف ةيدلا لبقي نأ وفعلاف € ءىش هيأ نم مل قع

 ِنِمَه 8 مكلبق ناك نَم ىلع بتُك امم 4 ُةَمْحَيَو کبر نم تی َكِلَو» غالب ی نورما
 1۸۸١[. : يف هفرط- ٤٤۹۸ ثيدحلا] . «ةيدلا لوبق دعب لتق « ملأ ٌباَدَعُمَلَف كلذ دعب كدت

 ايي ييبنلا نع مهثدح ًاسنأ نأ ٌديمح انثَّدح ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح - 2۹

 .[1805 « ۲۷۰۲ : ثيدحلا رظنا] . (صاصقلا هللا ثاتك» : لاق

 نأ سنآ نع ٌديمح انثَّدح يمهسلا ركب نب هللا دبع عمس ٍرينُم نب هللا دبع ينثڌح - ۰
 اوتأف .اوبأف « شرألا اوّضرعف .اوَبأف « وفعلا اهيلإ اوبلطف « ةيراج َةينث ترسك ُهَتمع َعيِبْولا
 فلا ب a 1 اوراق صامل 0 ارو هللا لوسر

 لاقف . اهني ٌرَسكت ال قحلاب َكَنعَب يذلاو ال ؟عيب هدا كن كا بش لوسران

 َّنِإ : لك هللا لوسر لاقف .اوُفَحف ؛ موقلا يّضَرف . 9 سا اي: للك هللا لوس

 .[5554 237805 ۲۷۰۳ :ثيدحلا رظنا] . هّربأل هللا ىلع مسقأ ول نَم هللا دابع نم

 باب ۴

 وف کم ڪل نم ذا لع بیک ایگ مايِضلا مڪي بيک لع بیک 6 اوما ء نبذل اهيات »

o : لاق هللا ديبع نع ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انثّدح لح - ١ 

 هماص َءاش نم : لاق نامر ل اف ةيلهاجلا ّلهأ ةموصَي ءاروشاع ناك» : : لاق امهنع «

 ء۱۸۹۲ :ثيدحلا رظنا] . (همصتي مل َءاش نمو ۲٠٠١[.

 هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع ٌيرهُزلا نع َةنيّيع نبا انثدح ٍدمح نب هللا دبع انئّدح - ۲

 . «رطفأ ءاش نمو «َماص ءاش نم :لاق ٌناضمر لَن املف «ًناضمر َلبقُم د ءاروشاع ناک» اهنع

 لالا CY YoY CIVAT اك : ثيدحلا رظنا]

 مقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع ليئارسإ نع هلا ُيبع انربخأ دومحم ينئّدح - ۳ ٠

 ماصُي ناك :لاقف « ءاروشاع مويلا :لاقف ُهَعطَي وهو ثعشألا هيلع لخد :لاق هللا دبع نع

 .«لكف ٌنداف « كرت ناضمر لزن املف ٌناضمر لزني نأ لبق

 ةشئاع نع يبأ ينربخأ :لاق ماشه انثَّدح 'ىيحي انّثَّدح ىنثملا نب دمحم انثّدح - ٤

 و س ا ےک و 7 5 055

 ‹ هموصي ايب ٌئبنلا ناكو , ةيلهاجلا يف شيرق هموصت ءاروشاع موي ناك» : تلاق اهنع هللا يضر

 كرتو ةضيرفلا ناشد ناك ناز لزن املف « همايصب رمأو ةماص ةنيدملا مِدق املف

 . «همصت مل َءاش نمو هّماص ءاش نم ٌناكف « ءاروشاع
[o۲ C۳۳۱ ۰ ۲۰۹۲ ۲۰۰۱ 18517” › ۱0۹۲ : [ثيدحلا رظنا 



 ريسفتلا باتك "6 ١0

 باي 6

 0 تربل لو ا انآ نم ةَّدِصَق ٍرَفَس ّلَع ْوَأ اضيع کنم تاک نمو ا ¥

 م کک نإ ےک ا ا یف للف يجب ا كيو
 n ؤا لاق امك هلك ضرملا نم فب :ءاطع لاقو

 قطب مل اذإ ُديبكلا ٌحيشلا امأو ٠ نايضقت مث نارطفُت امهدلو وأ امهيفنآ ىلع اتفاخ اذإ لماحلاو
 ةءارق .ٌرطفأو آمحلو ًازبُح ًانيكسم موي لك نيماع وأ ًاماع ربك امدعب ٌنسنأ معطأ دقف ًمايصلا
 .رثكأ وهو «هتوقيطي» ةماعلا

fo.نع رانيد نب ورمع انئّدح ٌقاحسإ نب ًءايركز انئّدح حور انربخأ ٌقاحسإ ينئّدح  

 : سابع نبا لاق € نيكس ٌماَصْط يدو ةنوقوطي تملأ َلَعَو» أرقت سابع نبا حمس ءاطع
 و ا ال كلا 1 ملا را

 . «انيكسم موي لک

 ی رسل مکن دہ نمف ل باب - 1
 َرمع نبا ٍنع عفان نع هللا ُديبُع انئَدح ىلعألا دبع انثّدح ديلولا نب شايع انئّدح 0٦

 .[1949 ”ثيدحلا رظنا] ٠ . ةخوسنم يه : لاق #نيِكاَسَمُم اعلن ةو ار ا اع يضر

 نع هللا دبع نب ريكُب نع ثراحلا نب ورمع نع َرَضُم نب ركب انئّدح ةبيتق انثّدح }0۰¥

 ُماَعط هيد ةَتوفيْطُب تأ لَو تزن امل» : لاق ةملس نع عوكألا نب ؛ ةملس ىلوم ديزي
 ةيكب تام . ينسف اخت ىلا هالا تلرن ى ؛ يد رو رطب نأ دارأ نم ناك ( ٍنيكَسِم سم

 .ديزي لبق

 كَل شی ایک ساي نه کیا ل رلا ما اًيِضلأ ةَ ْمُكحَل نأ » باب - ۲۷

 يش قا کاتر ب ا

 کک هلأ نأ بص ڪا ارش

 ح .ءارّبلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع هللا ديبع انثدح_ ۸

 هيبأ نع فسوي نب ميهاربإ ينثّدح : لاق ةملسم نب حيرش انثّدح َنامثع نب دمحأ انئّدحو

 َنوبَرقي ال اوناك ناضمر ٌموص لزن امل هنع هللا يضر َءارّبلا تعمس :لاق قاحسإ يبأ نع

 رک ْمُكَنَأ ها َلَع» هللا لّرنأف « مهّسفنأ َن َنونوخَي لاجر ناكو ؛ هلك ناضمر ًءاسنلا

 1836 فيدخل رظنا] 4 کنعاتعو کلم با مکس فأ توات



 ١٠١6 ريسفتلا باتك "6

 ےو طع

 ىلإ ما ميا رف رجلا نم دوسلا طنا ىم ضيألا طلا كل كيتي ی اوي راو کک

 ميقملا :فكاعلا «تروُفّتَي » :هلوق ىلإ 4(ٌدِجَسَمْلا ىف َنوُمكدَع ٌرّشَأَو شور شكت الو 2مم

Gd e 
 املف .انيبتسي ملف رظَن ليلا ٌضعب ناك ىتح « دوس ًالاقعو ضيبأ ًالاقِع يدع ذخأ : لاق

 طيخلا ناك نأ ّن ضيرَعل اذإ كداسو نإ :لاق . يداسو تحت ُتلعج « هللا لوسر اي : لاق حبصأ

 :ثيدحلا رظنا] . كنّداسو تحت دوسألاو ضيبألا 1815[.

 يضر متاح نب يدع نع ٌيبعشلا نج ٍفّرطم نع ديرج اّنّدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح- ٠
 :لاق ؟ناطيخلا امّهأ « دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا ام هللا لوسر اي تلق :لاق هنع هلل
 . راهنلا ضايبو ليلا داوس وه لب « ال :لاق مث . نيطيخلا ترصبأ نإ افَقلا ٌضيرعل كنإ

 :ثيدحلا رظنا] ۱۹۱٩ ‹ ٤٥٠۹[.

TS - ۱ 

 ملو (وسألا طم ىم يالا طلا کل نيتي قع اور َرْشَأَو اوکو و 3 تلزنآ» : لاق دعس نب لهس

 طّيخلاو ّضيبألا طيخلا هيلجر يف مهدحا طبر وصلا اذإ 0 ناكو 4 رجلا نم » لزنَي

 ينعي امنأ اوملعف 4 ٍرْجَْلأَنِم 3 هدعب هللا لَرنأف « امهّيؤر هل َنّييتَي ىتح لكأي لازي الو « دوسألا
yy 

 نيت ولا اواو وأ ك0 ۲۹

 ا وحل مڪمل هللا اوُهَت اوات

e -_ ۲اذإ اوناك» : لاق ءاربلا نع  

 نم تويا اأ ناب يلا سیلو » هللا لّرنأف « هرهظ نم تيبلا او تأ ةيلهاجلا يف اومّرحأ

 ۱۸٠۳[. :ثيدحلا رظنا] . «4اب نم تويا اواو کا نم َريْلأ كلو اهروهظ

5 E ۳٠ 

 e Cl ويرسل

 ملأ : الاقف . يخأ مد مرح هللا َّنأ ينعنمي : لاقف ؟ َجْرْخَت نأ كعنمي امف < لَك يبنلا بحاصو



 ريسفتلا باتك 6 ١5١١65

 متنأو « هلل نيدلا ناكو « ةنتف نكت مل ىتح انلتاق : لاقف ؟4 هَ نوت وكاس مومو » هللا لقت
 . «هللا ريغل نيّدلا نوكيو ةنتف نوكت ىتح اولتاقت نأ نوديرت

 leo PTV "ا CF1 : ثيدحلا رظنا]

 نع حيَرش نب ةَوْيَحو نالف ينربخأ : لاق ايعو نبا نغ ملام نب تاع ارو

 :لاقف َرمع نبا ىتأ الجر َّنأ» عفان نع ُةُنَّدح هللا دبع نب ريكي َّنأ ٌيرفاعملا ورمع نب ركب

 لجو رع هللا ليبس يف داهجلا كرت ڌو ًاماع َرمتعتو ًاماع حت نأ ىلع كلمَح ام نمحرلا ٍدبع ابأ اي
 ‹ هلوسرو هللاب ِن اميإ : سمح ىلع مالسإلا يب یا نينا لاق ؟هيف هللا بَّغر ام ٌتملع دقو

 . نمحرلا دبع ابأ اي : لاق . .تيبلا ححو « ةاكزلا ءادأو ناضمر مايصو « سمخلا ٍتاولصلاو
 2 1| elf 2 ااو ااا 5 1 5
 امه دح | تغب نِ 0 ا َنيِِمْؤُمْلأ نم ٍناَئمَأَط نِإَو 3 هباتك يف هللا ركذ 0

 ىلع انلعف : لاق 4 ُهَنْنِف َنوُكَتاَل یح ْمُهوُلِئَفَو 9 < وأ رثأ لإ “یھک یک یھ یا اوقف اجر الا ىلع
 « هنوبذعيامإو هول 0 : هنيد يف ُنَتفي لجرلا ناكف «ًاليلق مالسإلا ناكو كي هللا لوسر ٍدهع
 .[4017 , 4035 2/١4 , 83824 ۰ ۳۱۳۰ :ثيدحلا رظنا] . «ةنتف نكت ملف مالسإلا رثك ىتح

 متنأ امأو « هنعافع هللا ناكف نامثع امأ :لاق ؟نامثعو ىلع يف كلوق امف :لاق» - 65
 هيب اذه :لاقف هديب راشأو  هْنَمَحو ةي هللا لوسر ٌمع نباف ولع امأو « هنع ٌَوْفعَي نأ متهركف

 .2«نورت ثيح

 يملا بيا نإ وحلو وكلما لِ كير وقلت الو هلأ لیس ف اومن زل باج - ١

 دحاو كالهلاو ةكلهتلا

 نعا لئاو ابأ ٌتعمس :لاق ٌناميلس نع ٌةبعش انثّدح ُضّنلا انربخأ ٌقاحسإ ينثّدح - 57
 . «ةقفنلا يف تلزن : لاق ةه ليرات اكو هلأ لس اوفو » ةفيذخ

 واد نم ید دہ وا اًضيِرَم کنی ناک نق باب - ۳۲

to\۱¥ن لا دع ت لاق ئناهبصألا نب ب نمحرلا دبع نع ةبعش انثّدح ٌمدآ انثّدح -  

 نع ةتلأسف - ةفوكلا دجسم ينعي - دجسملا اذه يف ةرجع نب بعك ىلإ ٌتدعق» :لاق ٍلقعَم

 تنگ ام :لاقف ‹ يهجَو ىلع ر هئئانتي لمقلاو ي ئبنلا ىلإ تلمح :لاقف 4 ٍر اص نً يدك
 ًةتس معطأ وأ « مايأ ةثالث مص : لاق .ال : تلق ؟ةاش ٌدجت امأ « اذه كب غلب دق َدْهَجلا نأ ئرأ
 مكل يهو « ةصاخ يف تلزنف . كّسأر قلحاو « ماعط نم عاص ٌفصن نيكسم لكل َنيكاسم
 .[؛!91 1۹۰ 4141١141501416 4١50921418 218154 :ثيدحلا رظنا] . (ةّماع



 ٥ ريسفتلا باتك- 11۰¥

 2 ص أ

 يي لإ ةرمعلاب عمت نم ل باب - نذر

 نب نارمع نع ءاجر وبأ انئّدح ركب يبأ َنارمِع نع ىبحي انئّدح ٌدَّدسم انثّدح - 4

 عم اهانلعفف « هللا باتك يف ةعتملا ةيآ تلزنأ» :لاق امهنع هللا يضر ٍنيَّصُخ

 . «ءاش ام هيأرب لجر لاق «تام ىتح اهنع هني لو «همّرحُي نارق ْلّرنُي ملو « ای هللا لوسر

 .[6١ا/١ : ثيدحلا رظنا]

 ڪَر ی ل شاو نأ کج مع بلم باب- "4
 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ورمع نع َةنييُع نبا ينربخأ : لاق دمحم ينئّدح _ ۹

NIC GI LI 

 . «جحلا مساوم يف 4 ْمُكَحيَر نم الَضَفْأْعَتْبَت نأ حاج مڪر سيَ ۾ تآزنف

 .[۲۰۹۸ ۰ ۲۰۵۰ ۰۱۷۷۰ : ثيدحلا رظنا]

 4شاکلآ صا ٌتّيَح َنِمأوُصيِفَأ رُت باب٥

 ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انّثَدح مزاح نب دمحم انئّدح هللا ٍدبع نب مولع انئّدح كح 0

SS0-7  

 E اا اکا تي نايا نموا َّدُك : یلاعت هلوق كلذف <

 ١٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا]

 ينربخأ ةبقَع نب سوم انثدح َناميلس نب ليضف انثّدح ركب يبأ نب دمحم ينثّدح - ١

 . . بكر اذإف « جحلاب لهي ىتح ًالالَح ناك ام تيبلاب لج رلا ٌفوطَي» : لاق سابع نبا نع بیر

 . ريغ « ءاش كلذ ّيأ كلذ نم هل ريت ام منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا ّنم ٌةيدّه هل ريت نمف ةفرع ىلإ

 مايألا نم موي ٌخآ ناك نإف « ةفرع موي لبق كلذو « جحلا يف مايأ ةث ةثالث هيلعف هل رس رَسيِتَي مل نإ

 نأ ىلإ رصعلا ةالص نم ٍتافرعب َفقي ىتح « قلطنيل مث « هيلع َحانُج الف ةفرع موي ةثالثلا

 مث « هيف ٌرّربتي يذلا ًاعْمَج اوغلبي ىتح اهنم اوضافأ اذإف ‹ ٍتافرع نم اوعفديل مث ٌمالظلا وكي

 اوناك سانلا نإف اوضيفأ مث « اوحيصت نأ لبق ليلهتلاو ريبكتلا اورثكأ وأ « ًاريثك هل هللا اوركذيل

 هللا كرإ هلا اورفنک ساو شالا اکا تْيَح نم أوصي ث3 : ىلاعت هللا لاقو « نوضيفُي

 .«ةرمجلا اومرت ىتح مير روع



 رنا تاک 6 ۱۰۸

 غر ے

 تس اکی دلا اناء اےک اسير لوف نم مُهنِمَو ‡ باب - ۳٦

 «ر لآ با دع انفو ةن و َةَرْأْلا فو

 انآ

 ةا عربنلا ناك» اا دبعاندح رمْعَم وبأ انج 5
 .14ٍر الأ ٌباَّدَعاَنِقَوةَنسحَةَرْخآْلا فو تسع اند ن اتا ابر » مهللا :لوقي

 .[717889 :يف هفرط_ 077 ثيدحلا]

 «راَصِخْل دل وه وهو ب باب "7

 .ناويحلا : لسنلا : ءاطع لاقو

 ةعفرت ًةشئاع نع ةكيلُ يبأ نبا نع ٍجيَرُج نبا ٍنع ٌنايفس اَنلّدح ةصيبق انئّدح لح - ۳

 جيرج نبا ينئّدح ٌنايفس انئَّدح : : هللا دبع لاقو . .«مِصخلا لالا هللا ىلإ ٍلاجٌرلا ضّعبأ» :لاق
 .[7861/ :ثيدحلا رظنا] . لك ئبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةكيلُم يبأ نبا نع

 مو يري د

 نبذ لَم مكأياَمَلو ةستجلا اوُلْخَدَ نأ مشي مآ ل باب

 ر و :هلوق ىلإ هر هسا عهتتت کین نی اراک
forةكيلُم يبأ نبا ثعمس : لاق جيرج نبا نع ماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثذح -  

 ¢ ا ا م :لوقي

 هلأ َمْصن نإ الآ ولأ رص یم ُمَعَم أونم!ء سذلاو لوسرلا لوفي ىح ٭ التو كانه اهب بهذ « ةفيفخ

 . «كلذ هل تركذف ريبّرلا نب ةورع ٌُتيقلف برق

 هنآ ملع الإ طق ِءيش نم هلوسر هللا دعو ام هللاو « هللا ذاعم : ةشئاع تلاق :لاقف»- 565 ١ 9 و ا .ةدع

 IRA والا ا كاكا را

 .[۳۳۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةلقثم أوبك د مآ اونو إل اهؤرقت تن :

ey 

 دغش أ تر اوا کل ٹرک کاتی باب 9

 ناك» :لاق عفان نع ٍنوع نبا نوع ليقع نالا انّربخأ قاحسإ انئّدح لح - 57

 ًارقف « آموي هيلع تذخأف « هنم عرفي ىتح ملكتي مل نآرقلا أرق اذإ امهنع هللا يضر َرمع نبا

 اذك ىف: تلر :لاق . د :ُثلق ؟تّلِنَأ ميف يردت : لاق ٍناكم ىلإ ىهتنا ىتح ةرقبلا ةروس

 . ٤٥۲۷[ : يف هفرط- 075 ثيدحلا] . "'ىضم ىضم مث ٠ .اذكو
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 SS يف اهيتأي : لاق

 .[4075 :ثيدحلا رظنا]

 : لاق هنع هللا يضر ًارباج تعمس ردكنملا ن نبا نع ٌنايفس انَثّدح ميعُن وبأ انثّدح - 0

 رار لا 0
 .«رغش هش م 2

 رع 6 2 TAA ور اس سد AG e N I سس

 «نهجاوزأ 2 ب نأ نهول ضس الف هلأ نغلق ءاسيلا مقلط الو ۾ باب - ٤١

 .انثذح يشار نب ابتعاد ُيدَقعلا رماع وبأ اح دعس نبدا دبش ادئّح ۹

 نع ميهاربإ لاقو . «ئلإ ٌبطخت د ٌتخأ يل تناك» : لاق راسي نب لقعَم ىنثّدح :لاق نسحلا

 سنوي انئّدح ِثراولا دبع انئّدح ٍرمعَم وبأ انثّدح . ج . راسي نب لقعم ينثّدح نسحلا نع سنوي

 ىبأف اهبطخف اهتّدِع تّضقنا ىتح اهكرتف « اهجوز اهقّلط راسي نب لقعم ٌتخأ نإ» نسحلا نع
 . 14 َنهَجاوُر سكي نأ ھوس لک م #9 تلزنف اق

. lor corr. ENF : يف هفارطأ - ٤٥۲۹ [ثيدحلا 

 نران نهسشنَأب نصيري اجور َنوُرّدَيَو مُكنم نووي َنيِدَلَاَو ۾ باب- ٤۱

 وتنامي :ىلإ
NG 

 ريبَرلا  ld TT ETةيآلا اهكسَت دق

 هناكم نم هنم ًائيش أئيش ريغ ُريغأ ال « يخآ نباي : لاق . اهعدت وأ اهبتكت ملف . ىرخألا

 ٤٥٩٩[. : يف هفرط_ ۰ ثيدحلا]

 0 0 له دنع ُدَتَعَت ا هذه تناك : ا 58 0 نووي َنِذْلاَو »

 يع ٍلوحْلا ىلإ اًعدَتَم مهجور و انور وردو مكحنم تووپ لاو » هللا لزنأف
 هللا لعج : لاق € نوُرَعَم نم رھن ف تلعن ام يف مَع حاتج الق َنَجَرَح ناک چار
 تءاش نإو « اهتيصو ىف تنكس تءاش نإ < ةيصو ًةليل نيرشعو ٍرهشأ ةعبس ةنسلا مامت اهل
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eنر  

 امك ةّدعلاف 4 ْمُكحِنَلَع حاج اق َنَجَرح نإ جارا رْيَع :  ىلاعت هللا لوق وهو « تجرح
 ةيآلا هذه تخست : سابع نبا لاق :ًءاطع لاقو . دهاجم نع كلذ معز « اهيلع ٌبجاو يه
 :ءاطع لاق «جاَرْحِإ مَع » :ىلاعت هللا لوق وهو « تءاش ثيح ٌدتعتف « اهلهأ دنع اهتدع
 :ىلاعت هللا لوقل «تجرخ تءاش نإو « اهتيصو يف تنكتسو لهآ دنع تدتعا تءاش نإ

 ٌدتعتف « ئنكُسلا حسنف ٹاریملا ءاج مث : ٌءاطع لاق € حرلعف لع ام يف مڪي حاج الف )

 هاجم نع جيجل يبأ نبا نع ٌءاقرو انّئدح َفسوي نب دمحم نعو . .اهل ینکس الو تءاش ثيح

 اهلهأ يف اهتّدع ُةيآلا هذه تّحسن» : لاق سابع نبا نع ءاطع نع حبجن يبأ نبا ٍنعو .اذهب
2, 4 

 ٠۳٤٤[. : يف هفرط-_ ٤٥۳١ ثيدحلا] ٠ (هّوحن «جارخإ ريغ :  هللا لوقل تءاش ثيح ٌدتعتف

 : لاق نيريس نب ٍدمحم نع ٍنوع نب هللا دبع انربخأ هللا دبع انّئّدح ناب انثّدح - هدف

 ٌثيدح ثركذف « ىليل يبأ نب نمحرلا دبع مهيفو راصنألا نم مظُْع هيف سلجم ىلإ تسلج»
 ٌلوقي ال ناك ٌهمع نكلو :نمحرلا دبع لاقف « ثراحلا ٍتنب ةعيبس ٍنأش يف ةبتع نب هللا دبع
 8 : لاق . وص نا ا ل لا كلذ

 ظيلغتلا نولعجتأ : دوعسم نبا لاق : لاقف ؟لماح يهو و ع ىفوتملا

GS2 رار دلو ير تالا  

 493١[. :ىف هفرط_ ٤٥۳۲ ثيدحلا]

 4سوا ةزَككَصلاَو تاوكَصلا َلَعأ و ظِفلَحا» باج ۲

forنع ع نع ام نع ماهم ارا يري انج يعم نب هلا دبع يتاح  
 ٌماشه لاق ٍديعس نب ىبحي انثّدح نمحرلا دبع ينثّدحو . ° . ب ئبنلا لاق هنع هللا يضر ٌيلع

 نع انوسّبَح : قدنخلا موي لاق لب يبنلا نأ» هنع هللا يضر ّيلع نع ةديبع نع محم انئّدح
 كش .«اران  مهفاوجأ وأ - مهتويبو مهروبق هللا الم ٠ ‹ سمشلا تباغ ىتح 'ىطسولا ةالص

 ٤١١١[. ۲۹۳۱ :ثيدحلا رظنا] . ىيحي

 نيعيطُم :يأ رَ هَ اوموقو » باب - ۳

 نع ليټش نب ثراحلا نع ٍدلاخ يبأ نب , ليعامسإ نع 'ىبحي انئّدح دّدسم انثّدح 5



 ١ هتجاح يف ُةاخأ انّدحأ ملكي ةالصلا يف ُملكتن انك» :لاق مقر نب ٍديز نع ينابيشلا ورمع يبأ

 اندرمأف € ن نيتنلف تَه هَل اوموقو نلطَسْوْلا ةولصل (و توصل لع وظف $ : ةيآلا هذه تلر ا

 17٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «توكّشلاب

 مُكَمَلَماَمَك هلل ورك ځنی ادق انار وأ ال او مُحْفِخ نإ باب ٤

 }2 وک تاوئوک مات
 :«غيْفأ 9 . ًالضفو ًةدايز : سب : لاقي .ةملع : 4ةّييُم » :ريبج نبا لاقو

 مل « ساعنلا :ُةنّسلا .ةّوقلا : ديالاودالاو « ينلقثأ : ينَدآ « هلقثي ال : «م .لزنأ

 : «اهشوُرع» .اهيف َسينأ ال : «ةيواغ» . هتجح تبهذ : 4 َتِهْسَم » . ريغتي مل : هَّنَسَكَي

 ءامسلا ىلإ ضرألا نم بهت فصاع حير :4ٌداَصْعِإ . اهجرخن : 4 اَهْرِشنَت ١ . اهتينبأ

 رطم : باو 9 : ةمركع لاقو . ءيش هيلع سيل : )م : يانغ نبا لانو: .ران هيف دومعك
 ظ .ريغتي : 4 هّنَسِبكَي 8 . نمؤملا لمع ُدَكَم اذهو . ىدنلا : ٌلطلا .ديدش

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نأ» عفان نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح _ ٥

 مهب يّلصيف ٠ سانلا نم ٌةفئاطو ٌمامإلا ُمّدقتي :لاق فوخلا ةالص نع لئَس اذإ ناك امهنع

 ةعكر هعم نيذلا ىلص اذإف اوُلصُي مل ّردعلا نيبو مهنيب مهنم ٌةفئاط ٌنوكتو ةعكر مامإلا

 مث «ةعكَر هعم َنوُلَصِبف اوُلصُي مل نيذلا مدقتيو «نوملسي الو اوُلِصُي مل نيذلا ناكم اورخأتسا

 دعب ةعكر مهين دولصيف نيتفاطلا نم ٍدحاو لك موقيف « نيتعكر ىَلص دقو مامإلا فرصتي

 دشأ وه فو ناك نإف . نيتعكر یلص دق نيتفئاطلا ّنم ٍدحاو لك نوكيف < « مامإلا فرصني نأ

 . «اهيلبقتسُم ريغ وأ ةلبقلا يليقتسُم انابكد وأ مهمادقأ ىلع امايق الاجر اولص كلذ نم

 . كولا ٍلوسر نع آلإ كلذ ٌركذ َرمع نب هللا دبع ىَرأ ال : عفان لاق كلام لاق

 .[137737 , 795*117 294147 : ثيدحلا رظنا]

 4جنوُرَأ نور ديو مُكحنم تووپ سلاو » باب- ٥

 :الاق عير نب ٌديزيو دوسألا نب ُديمُح انّثّدح دوسألا يب أ نب هللا دبع ينثّدح

 يتلا ةيآلا هذه : َنامثعل تلق : ريبزلا نبا لاق» : لف اک يبا نيا نع ديهشلا تیا

 اهتخسن دق . جارح َرْيَغ » : هلوق ىلإ 4و َوُرَدَيو منم ترويا » : ةرقبلا يف

 وأ :ٌديمح لاق : لاق «هناكم نم هنم ًائيش رّيغأ ال « يخأ َنباي اهعّدت :لاق ؟اهبّثكت ملف ىرخألا

 407١[. :ثيدحلا رظنا] . اذه وحن
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 و ەھ مد

 ی و ا ٤٦

Eنع باهش نبا نع سنوي ينربخأ بهو نبا انئّدح حلاص نب ٌدمحأ انثدح  

 َكشلاب ٌقحأ نحن : لع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعسو ةملس يبأ

 . 4ى ٌنيَمْطِيَل نك يلو لب لاَ نم هلو لَه ومل م یی نر بر 9 : لاق ذإ چهار نم

.[YYTAY « YYTVo (O TTYY : [ثيدحلا رظنا 

 «تروكفتت ل :هلوق ىلإ 4 ُةَّنَجْمَل برکت نأ ْمُكدَحَأ دوی » :هلوق باب - ۷ ا 4
for“ثّدحي ةكيلُم يبأ نب هللا دبع تعمس جيرج نبا نع ٌماشه انربخأ ميهاربإ انثّدح_  

 لاق» : لاق ريمع نب ٍديبع نع ُثّدحي ةكيلم يبأ نب د ركب ابآ هاخأ تعمسو . لاق سابع نبا ٍنع

 ص
 نأ ْمُكَدَحُأ دوي * تلّرن ةيآلا هذه نورت ميف : لي ئبنلا باحصأل اموي هنع هللا يضر ٌرمع

 لاقف .ملعن ال وأ ملعن :اولوق :لاقف ٌرمع بضغف .ملعأ هللا : :اولاق © ٌةََنَج مل 5

 . كّسفن رقحت الو لق يخأ َنباي :رمع لاق . نينمؤملا َريمأ اي ءيش اهنم يسفن يف : ساع نبا
 : رمع لاق . لمعل : سابع نبا لاق ؟لمع يأ :ٌرمع لاق « لمعل الكم تبرض : سابع نبا لاق
 ٌقّرغأ ىتح يصاعملاب َلمعف ناطيشلا هل هللا تعب مث « لجو رع هللا ةعاطب لمعي مينغ ٍلجرل
 . نُهْعْطَف : «ٌنُمَرِْمَه# . «هلامعأ

 « اال س اگلا تولت ال ل باب ۸

 OR E ا

SS4 يور  

 ةمقللا الو ؛ ناترمتلاو ةرمتلا ُهَّدرَت يذلا ٌنيكسملا سيل : يب ئيبنلا لاق :لوقي
 ال »  ىلاعت هلوق : ينعي  متئش نإ اوؤَرقا .ففعتي يذلا نيكسملا امنإ .ناتمقللا الو

 ,[14174 « 141/5 :ثيدحلا رظنا] ٠ . الر تاق تركت

 باب ۹

 ارا اعمال ل

 .نونجلا :ٌّنسملا

 نع لسم انّنَّدح شمعألا انئّدح يبأ انثّدح ثايغ نب صفح نب ُرمع انثّدح



 31۳ سشقلا باگ 6

 اهأرف ابّرلا ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم ثايألا ِتّلَّرن امل» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسم

 ما ل t04 :ثيدحلا رظنا] . «رمخلا يف ةراجتلا مرح مث . سانلا ىلع ةا هللا لوسر

Tah o2 

 ةيهذت : اوبرا هل هللا قحمي وف باب 066

 تعمس َناميلس نع ةبعش نع رفعج نب دمحم انربخأ ٍدلاخ نب رشي انثّدح - 0١

 ةروس نم ُرخاوألا ُثايآلا ٍتَلزنأ امل» :تلاق اهنأ ةشئاع نع قورسَم نع ٌثّدحي ئحّضلا ابأ
 .«رمخلا يف ةراجتلا مّرحف « ٍدجسملا يف َّنهالتف ةي هللا لوسر جرح ةرقبلا

 ٤٥٤١[ 437155525085 509 :ثيدحلا رظنا]

 اوملعاف : ءولوُسَرَو لأَن برب ادا ل باج ۱

 نع یحضلا یب أ نع روصنم نع ةبعش انَثدح دنع انئّدح راش نب دمحم ينثڌح - 1

 يف يي ئبنلا 0 ةرقبلا ةروس رخآ نم تايالا تزن امل» :تلاق ةشئاع نع قورسَم

 ٤٥٤١[. 045100377777084 2 409 :ثيدحلا رظنا] . «رمخلا يف ةراجتلا ٌمّرحو « ٍدجسمل 1

 ر ر سو

 « توملعت ب ر نا اوا ناو و 0 ةرظنفرز ةَرْسَع وذ تاک نو و باب ۲

 e فسوي نب دمحم انل لاقو - ۳

 رقف ةا هللا لوسر ماق ة ةرقبلا ةروس رخآ نم ُثايآلا ِتلزنَأ ملا :تلاق ةشئ ةشئاع نع قورسم

 ىف ا ٠۸٤ CTY « 109 :ثیدحلا رظنا] . ( هخلا يف ةراجتلا مرح مث انيلع

 اعر 2 ر ر هس و ل

 هَل لإ هيف ت وعجز اموی اواو ل باي ۳
 يضر سابع ِنبا نع ّيِبعَّشلا نع مصاع نع ُنايفس انّثَدح ةبقُع نب ٌةصيبق انثّدح 3285

 . «ابذلا ةيآ لَو عوبنلا ىلع ترن ةيآ ر خآ» : لاق امهنع هللا

 مف ا دب کی یاس ٴوفخت E ا باب٥
4 

 ير وى لڪ هاو اک

 ناورم نع ءالا اخ نع ةبعش نع لیکس اشا قلا اک محم قدح 60

 هيام اوُدَبُم نِإَو 8 تخين دق اهنأ» ّرمع نبا وهو ٠ ب يبنلا باحصأ نم ٍلجر نع رفصألا
 ٤٩ ٤٥[. : يف هفرط- 4046 تيدخلا] ل مس وأ كج رش

4 

 اة يل لا امي اوسر نما و باب_ ه5

 .«انل رفغاف « كَتَرْفَغَم : 4 كلَئاَرَقْع» :لاقيو .ًادهع : #اًرصإ »» : سابع نبا لاقو

 ا a 0 سؤ سا ا 200
 نم بذَعيَو ءاي نمل رفغيف
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toناورم نع ءاذحلا ٍدلاخ نع ةبعش انربخأ خور انربخأ روصنم نب قاحسإ ينثاح  
 هيف ام اوُدَبُم نإ 9 - َرمع َنبا هّيِسحأ : لاق - لي هللا لوسر باحصأ نم لجر نع رفصألا

 ٤٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . اهّدعب يتلا ةيآلا اهتّحسن : لاق «هوُهحت دوا ڪرشنا

0( 
 نارمع لا ةروس

 .اهفرح وهو ةّيكدلا افش ٌلثم : « رفح اَمَس » .ٌدرب :* مص .دحاو ةي و:
 نومير . ناك امب وأ ةفوصب وأ ٍةمالعب ءاميس هل يذلا :مّوسملا . e ئو

 .ٍزاغ اهدحاو :« ىَّرُع9 .ًالتق مهّتولصأتست :4 مهت هتوسحت# .يتر دحاولاو عيمجلا
 ؛كلوقك هللا دنع نم لزهو :زوجيو ااو € الز 1 ظفحنس :4 اوُلاَق ام بکس

 : «اًروصحو # : ريبج نبا لاقو .ناسحلا ةمّهطملا 4ٍةَمَّوَمْلا ٍلْيَكْلاَو 3 : رعاك هّتلرنأ

 جْ 9 :دهاجم لاقو .ردب موي مهبضغ نم : 4ْمِهِرَوَفْنَم ال : ةمركع لاقو .ءاسنلا يتأي ال
 .رجفلا لوأ :# ركْبإلاَو © .يحلا اهنم جرخيو « ةتيّم جّرخت ةفطنلا : 4 يحل
 ب نأ نل[ ةازآ سيشلا ليك: « شمل و

 تگ تي هني ¥ باب-١
 AS انكي اهتم Sa CE مارحلاو لالحلا :دهاجم لاق

 ت ال کیا لع سنا تت > کز لج هلوقكر 4 يسكت لوی لاتو
 4 َةَنَتْقْلا ةآعتبا .  كش 4 عير . € هنوف وقت مهلئاءو ىیّدُه ٌرْهَداَر أَوَدَتهَأ و # هلوقكو

 E وحس لاو # . تاهبتشملا

fofVنع : ةكيلُم يبأ نبا نع يرّسسّشلا مي ميهاربإ نب ديزي انئَّدح ةملْسَم نب هللا دبع انثّدح  

 َلَرَأ ىلا وه 9 ةيآلا هذه ل هللا لوسر الت : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا

 ُهَنِ هب ام نوعيت يف هنا زويد فدل ا دم 101017 أو بتلا أ نه ت مک تیا هنو بتکلآ کی

 اذإف : لل هللا لوسر لاق : تلاق . < ين لأ اأو 5 #8 : هلوق ىلإ € هليِوأت هآعْيبأَو ةَ اَ
 .«مهورّدحاف « هللا ىّمس نيذلا كئلوأف هنم ةباشت ام ّنوعبتي نيذلا ٍتيأر

e مے ۲ - و جيلا نطِمّشلا نو اَهتَيرُدَو كلي اهدي ل ط باب » 
 نع ٌيرهزلا نع رمعم انربخأ IE مسج ا
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 الإ دلوي دولوَم نم ام :لاق يب ييبنلا َّنأ» هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍبّيسملا نب ٍديعس

 مث .«اهنباو ميرم الإ ؛ هايإ ناطيشلا ّنسَم نم ًاخراص ٌلهتسُيف « دلوي َنيح ُهّسمَي ناطيشلاو 9 34 - عاق نا
 . دو کلر مُر Ar,” & 555 3 5 نم 7 ص هس صع

 . 4 يحيل نطيل نو اهَتَيِردَو كلب اب اهّذيِعأ يلو # متئش نإ اوؤّرقاو : ةريره وبأ لوقي

 يآ ج ريخ ال 4مم ی کھود أ اليل اتمت مهنلمَيَأَو ولآ دهعب تدر َنيِدلأ نإ طف باب - و ص ر م

 لعفُم عضوم يف وهو « ملألا نم , عجوُم ملؤُم

 نع ٍلئاو يبأ نع شمعألا نع ةناوع وبأ انثّدح ٍلاهنِم نب جاََجَح انثّدح- 4 ٤٥٥٩

 اهب عطتقيل ربص َنيمي فلح نَم : ال هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع

 هللا دعي تورت َنِذَلأَنِإ 3 كلذ قيدصت هللا َلّرنأف < نابضغ هيلع وهو هللا يقل ملسم ٍءىرما لام

 نب ُثعشألا لخدف : لاق . ةيآلا رخآ ىلإ € ةَرْضآلا يف هَل َقَلَح ال كلو الو اتمت منلي

 يف رثب يل تناك « تّلزنأ ئف : لاق . اذكو اذك : د كرا هير تاع اك لاقو سيق

 لاقف . هللا لوسر اي فلحَي ًاذإ ٌتلقف .هئيمَي وأ كنج : لَك ئبنلا لاق < يل نع نارا

 وهو هللا يقل ٌرجاف اهيف وهو ملسُم ٍءىرما لام اهب عطتقي ربص نيمي ىلع َفلح ّنم : لَك خيبنلا
 . «نابضغ هيلع

 ]۷۹ ۰ ۲۷۳ 5550755525516 ‹ ۲٤17 "ه5 :ثيدحلا رظنا] [ ٤۹ ٤٥ : ثيدحلا]

 :ثیدحلا] ٥٥١۰ ٤[]انظر ثيدحلا : ۲°0۷ ‹ ۲٤1۷ (۲0۱٦ ‹ ۲۹7۷ ۰ ۲۹۷۰ ۰ ۷۷ [.

aTيف لس ماقأ د ذا ينل يضر لأ  

 تلف .نيملسملا ّنم الجر اهيف عقويل < هطعُي ملام اهب يطعأ دقل : :اهيف فلحف « قوسلا

 .[75170 27084 :ثيدحلا رظنا] . «ةيألا رخآ ىلإ ايلف امك منلي هلآ دعب تورت نرل »

fooنع جيرج نبا نع داد نب هللا دبع انئّدح رصن نب ٌيلع نب ٌرصن انثّدح -  

 دقو ًامهادحإ تّجَرخف  ةرجُحلا يف وأ - ٍتيب يف نازرخت اتناك نيتأرما نأ» : ةكيلم يبأ نبا

 ` لاق : : سابع نبا لاقف سابع نبا ىلإ عُرف ‹ ائرخألا ىَلَع تَعّداف 3 اهفك يف ىفشإب دفن

 اوؤّرقاو ؛ هللاب اهورّكذ . مهّلاومأو موق ٌءامد بّهذل مهاوعّدب ُسانلا ىطعُي ول : ال هللا لوسر
 : لَك ئيبنلا لاق : سابع نبا لاقف .تقرتعاف « اهورگذف هلآ دهب رق ِلاَ 3 اهيلع

 .[1554 17014 :ثيدحلا رظنا] . «هيلع'ىعّدملا ىلع ْنيميلا
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 دي الآ کنيو ايب ماوس رت ملڪ لإ اات تكلا هاي لف باب - ٤ 5 0 CA ا

 دصق :ءاوّس

 دمحم نب هللا دبع ينثّدحو .ح . ٍرمْعَم نع ماشه نع ىسوم نب ٌميهاربإ ينثّدح _ ٤٥۴
 : لاق ةبتغ نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ :لاق يرهزلا نع ٌرمعم انربخأ قازرلا دبع انّثَّدح
 تناك يتلا ةّدملا يف تقلطنا :لاق عرف ىلإ هيف نم ٌنايفس وبأ ينثّدح» :لاق سابع نبا ينثّدح
 ‹ لقره ىلإ ب يبنلا ّنم باتكب ءيج ذإ ماشلاب انآ انيبف :لاق لاق ٠ 4 هللا لوسر َنيبو ينيب

 لاق . لرم نإ یر عيطم قاف ٠ ىرصت طع ىلإ فاو اج اکا ر ارا

 :لاق .معن :اولاقف ؟يبن هنأ معزي يذلا لُجَرلا اذه موق نم ٌدحأ انهاه له :لقّره لاقف

 بسن برقأ مك : لاقف « هيدي َنيِب انَسلِجأف < « لقَرِه ىَلَع انلَّحدف « شيّرق نم ٍرفن يف ٌثيعُدف

 هيدي نيب ينوسلجأف .انأ :تلقف :نايفس وبأ لاقف ؟ئبن هنأ معزي يذلا لجرلا اذه نم

 يذلا لُجرلا اذه نع اذه ٌلئاس ينإ مهل لق : لاقف هنامجرتب اعد مث . .يفلخ يباحصأ اوسلجأو

 تبذكلا َيلع اورْثْؤُي ي نأ الول هللا ُمياو :نايفس وبأ لاق .هوبّذكف ينبذك ناف « يبن هنأ معزي

 لهف :لاق . بَّسَح وذ انيف وه : تلق :لاق . مكيف ُهبّسح : EOE هنامجرتل لاق مث . تبذل

 ؟لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك لهف :لاق .ال :ُتلق :لاق ؟ُكِلَم هئابآ نم ناك

 لاق .مهؤافَعض لب :ٌتلق :لاق ؟مهؤافعض مأ سانلا ٌفارشأ ُهعَِتيُأ :لاق .ال :ُتلق
 نأ دعب هنيد نع مهنم ٌدحأ ٌدترَي له :لاق .نوديّري لب ال :تلق :لاق ؟نوصُّقني وأ نوديزي

 ناك فيكف :لاق . معن :ٌتلق :لاق ؟هومتلتاق لهف : لاق .ال تلق : لاق ؟هل ةطخَس هيف َلُْخدَي

 لهف : لاق . هنم ُبيصنو انم ُبيِصُي « ًالاجس هنيبو اننيب ٌبرحلا نوكت : تلق :لاق ؟هايإ مكلاتق
 هللاو :لاق اف اص وهات NS ينم بيوع : تلق :لاق ؟رِدْعَي

 .ال : تلق ؟هلبق ٌدحأ لوقلا اذه لاق لهف :لاق . هذه ريغ اثيش اهيف لخدأ ةملك نم ينتكمأ ام

 كلذكو < بّسح وذ مكيف هنأ تمعزف « مكيف هيّسح نع كتلأس ينإ : هل لق : امج لاب

 ول : ُتلقف « ال نأ تمعزف ؟كلَم هئابآ يف ناك له كتلأسو . اهموق باسحأ يف ْثَعِبت د لسُؤلا

 ؟مهفارشأ مأ مهؤافَعضأ هعابتأ نع َكتلأسو . هئابآ كلم ُبْلطَي لُجر ٌتلق كلم هئابآ نم ناك

 لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك له َكتلأسو .لّسرلا ٌعابتأ مهو « مهؤافعض لب : تلقف

 ىلع ُبذكيف بهذي مث سانلا ىلع بذكلا ٌعَدّيل نكي مل هنأ ُتفرعف « ال نأ ٌتمعزف ؟لاق ام
 . ال نأ ٌتمعزف ؟هل'ةطخّس هيف لخدي نأ دعب هنيد نع مهنم ٌدحأ ٌدتري له َكتلأسو .هللا
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 ا تيد نوفي نرش له تاو بولقلا ةش ةشاشب طلاخ اذإ ُناميإلا كلذكو

 نوكتف ةومتلتاق مكنأ تمعزف ؟هومتلتاق له كتلأسو .متي دي اىتح ناميإلا كلذكو « نوديزَي

oeمهل نوكت ف للا كارا هولا كم  
 لاق له كتلأسو .ردغت ال لسؤلا كلذكو « ردغي ال هنأ تمعزف ؟رِدْغَي له كتلأسو . ةبقاعلا

 ّمتئا ٌلجر : تلق هّلبق ٌدحأ لوقلا اذه لاق ناك ول :ثلقف « ال نأ تمعزف ؟هلبق لوقلا اذه ٌدحأ
 ٍةلّصلاو ةاكزلاو ةالصلاب انُرمأي :ُتلق :لاق ؟مكذمأي مب :لاق مث :لاق .هلبق ليق لوقب

 ظا كا ملو + جراخ هنأ ملعأ تنك دقو + يبن هنإف « ًاقح هيف لوقت 7 ام كي نإ :لاق . فافعلاو

 « هيمدق نع ٌتلّسغل ُةدنع تنك ولو « هءاقل ُثببحأل هيلإ ُصّلخأ ينأ ملعأ ينأ ولو « مكنم

 هللا مسبلا : هيف اذإف « هأرقف كي وللا لوسر باتكب اعد مث : لاق . َيِمَدق تحت ام ُهكلُم َّنغلبيَلو

 . ىدهلا عبثا نم ىلع ٌمالس . مورلا ميظع لقره ىلإ « هللا لوسر ٍدمحم نم . محلا نمحرلا
 ڭا نيتّرم ٌكرجأ هلا َكِتْؤي حِلسأو « مّلسَت مِلسأ . مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف دعب امأ

 a دي لأ ښیو ات ماوس مملح لإ اولاَمت بتكلا هاي و .نيئسيرألا ّمثإ كيلع نإف

 ثاوصألا ترا بالا ةفارق نم نف امل « توی اتاپ اود دشا : هلوق ىلإ هَ

 نبا رمأ َرِمأ دقل : انجّرخ نيح يباحصأل ثلقف : لاق . انجرخأف انب َرِمُأو « طّقّللا رثكو « هّدنع

 ىتح دهظيس هنأ ايب هللا لوسر رمأب ًانقوم ٌتلز امف .رفصألا ينب كلم ةفاخي هنإ « ةشبك يبأ

 :لاقف هل راد يف مهعمجف موُولا ًءامظع ٌلقّرِه اعّدف : ٌيرِهُّزلا لاق .مالسإلا ىلع هللا لخدأ

 اوصاحف لاق ؟مككلم مكل تبثي نأو « دبألا رخآ ٍدَشَرلاو حالفلا يف مكل له « موُولا رشعم اي
 ينإ :لاقف مهب اعّدف . ريو ركع ممر كو رك د احم

 . «هنع اوضّرو هل اودّجسف « ُثببحأ يذلا ٌجكنم ُثيأر دقف « مكنيد ىلع مكتّدش ت ثديتخا امنإ

 ثيدحلا رظنا] : ۷ ‹ ۵۱ ‹« ۲1۸۱ ۰ ۲۸۰٤ ۰ ۲۹٤۱ ۲۹۷۸۰ ۰ 5/١" [.
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 «ٌةيِلَع» :ىلإ أوقفت حولا أولاتت نأ ١ باب ©
footهنأ ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام ينئّدح :لاق ليعامسإ انثدح „  

 ناكو « ًالخن ةنيدملاب ٌيراصنأ َرْثكأ ةحلط وبأ ناك» : لوقي هنع هللا يضر كلام نب َسنأ عمس

 ٌبرشيو اهلخد ا هللا لوسر ناكو ¢ دجسملا ةلبقتسم تناكو 2 ءاحريب هيلإ هلاومأ ٌبحأ

 :لاقف ةحلط وب 0 لأ ولاَ ا . ٍبّيَط اهيف ءام نم

 جئلإ يلاومأ ٌبحأ َّنإو * نوب < لأ أولاَك نأ » :لوقي هللا َّنِإ « هللا لوسر اي
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 . هللا َكارأ ٌثيح هللا لوسر اي اهْعَّضف « هللا دنع اهرخذو اهرب وجرأ هلل ةقدص اهنإو « ءاحريب
 نأ ىرأ ينإو تلق ام ٌثعمس دقو . = هللا لوسر لاق

 ينبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهّمّسقف .هللا لوسر اي ٌلَعفأ :ةحلط وبأ لاق . نيبرقألا يف اهلعجت

 حب نب حي سنح .«حبار لام كلذ» ةدابع نب حورو سوي نب هللا دبع لاق .«هّمع
 .[۲۷۹۹ 710704 031/01 237581801471 :ثيدحلا رظنا] . «حيار لام١ ِكلام ىلع ٌثأرق : لاق

 هللا يضر سنأ نع ةمامث نع يبأ ينئّدح : لاق ُيراصنألا هللا ٍدبع نب دمحم انثّدح- ٥

 . «ًائيش اهنم يل لعجَي ملو هيلإ ٌبرقأ انأو < يبو داسحل اهلعجف» لاق هنع

 foot CTY]  ؟ا/هر الما "اى لل : ثيدحلا رظنا]

 «تريقدَص محك نإ اسوا رولا اتاق لف ل باب - ١

 نع عفان نع ةبقُع نب ىسوم انثدح رض وبأ انثّدح رذنملا نب ب ميهاربإ ينثدح عههك

 « اينز دق ةأرماو مهنم لجرب لكي ئبنلا ىلإ اوؤاج دوهيلا َّنأ» امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع
 نف نود ال: لاق امه رنو اهم ؛ اولاق؟ كلم یز نب درول فتكا: مهل لاقف
 ةاروتلاب اوتئاف « متبذك : مالّس نب هللا دبع مهل لاقف .ًائيش اهيف دجن ال :اولاقف ؟مجتلا ةاروتلا

 قفطف «  مجرلا ةيآ ىلع ُهّقك مهنم اهْسّرَدُي يذلا اهساردم ٌمضوف « نيقداص متنك نإ اهولتاف

 املف ؟هذه ام : لاقف مجتلا ةيآ نع هدي عزنف < مجهولا ةيآأرقُي الو اهءارو امو هدي َنوُد ام ارقي

 دنع زئانجلا عضوَم ثيح نم ًابيرق امجُرف امهب رمأفا ١ مجرلا ةيآ يه :اولاق كلذ اوأر

 ۳٠۳١[. 2179 :ثيدحلا رظنا] . (ةراجحلا اهيقَي « اهيلع ايي ااف لاق « دجسملا

 «سياّنلِإ تجرأ َِمأ َرْيَح مك » باب-

 UG ا O دح -_ ۷

 نف مهب ترا ٠ ینا نالا وک : لاق € سئل تجرأ وم 7 َرْيَخ مكه » هنع هللا يضر

 ۳٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . للا ارش منا يم

 ی يك

 السفن مڪ ني ناتقياط تمهد ل باب 4

 هللا ٍدبع نب ٌرباج ٌثعمس :ورمع لاق : لاق ٌنايفس انَّّدح هللا دبع نب ٌجولع انئّدح همهم

 : لاق € ايل هلو فت نأ ْمُكحنِ ناپ اَنَقِياط تّمَه دإ # تلّرن ائيف» :لوقي امهنع هللا يضر



 مل اهنأ - يِنُوُسَي امو :ةّرم ٌنايفس لاقو  ٌبحن امو « ةملّس ونبو ةثراح ونب :ناتفئاطلا نحن

 ٤٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «امهّيلو هللاو : هللا لوقل « ‹ لزنت

 4س رال ني كل ل ٠ باب- 4
 ينثّدح :لاق َيرهُزلا نع مع انربخأ هللا ٌدبع انّربخأ !ىسوم نب لاح انثّدح _ ۹

 رجفلا ّنم ةرخآلا ةعكرلا يف عوكرلا نم ُهّسأر عفر اذإ ي هللا لوسر حمس هنأ» :هيبأ نع ٌملاس
 .دمحلا كلو انّبر هدِيح نمل هللا عمس AGS حلا للا درع

 نع دشار نب قاحسإ هاور# تومي مَنِ :  هلوق ىلإ 4 ٤َىَس مالا نم كل کک سیل هللا لرنأف

 ٤01۹ ٠ ٤٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . يرهزلا

 نب ديعس نع باهش نبا انثَّدح ٍدعس نب ميهاربإ انتدح ليعامسإ نب سوم انئّدح- ٥۰
 اذإ ناك كي هللا لوسر نأ» هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةّملس يبأو ٍبّيِسُملا

 هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإ لاق امّبرف عوكؤلا دعب تق دحأل وعدي وأ ٍدحأ ىلع َوُعدي نأ دارأ

 « ةعيبر يبأ نب ىئاّيعو ماشه نب ةملسو ديلولا نب ديلولا جنأ هللا :دمحلا كل ابر َمهللا

 يف لوقي ناكو . كلذب رهجي . فسوي ينسك َنينِس اهلَعِجاو « رَّضُم ىلع كتأطَو ذدشا مهللا

aSهللا َلّرنأ ىتح  برعلا نم ءايحأل  ًانالفو ًانالف ْنَعلا هللا  

 .[۲۹۳۲ ۰ ۱۰۰۹۰۸۰٤ ۰ ۷۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةيالا 46نَس رمد نيك سل #

 «كسرخأ ف موعدي وسلا باب-٠
 . ةداهش وأ ًاحتف : «ِنْيَيَسْحْلا ىدَحِإ 8 سابع نبا لاقو : مكر خآ ثينأت وهو

 نب َءاربلا ثعمس : لاق قاحسإ وبأ انَّنَدح ٌريِهُز انّنَّدح دلاخ نب ورمع انثّدح- 40٦۱

 اولبقأو « ريبُج نب هللا دبع ٍدحأ موي ةلاًجرلا ىلع الب عيبنلا لعج» : لاق امهنع هللا يضر بزاع

 رشع يّنذا ريغ هلك يبنلا عم قبب ملو مهارخأ يف لوسرلا مهوعدي ذإ كاذف « نيمزهنم
 .[ :١ 5ال4 4:17 ۳۹۸7٦ 779 :ثيدحلا رظنا] .«ًالجر

 هلل رک ر

IE ١١ 

 موب نامت يف نحنو عنا اش ١ لاق ةحلط انأ ّنأ» 5 اقدح ةدا نع ٌنابيش اناس

 4 كيدعلا ناز: خاو طقسيو هذځآو يدي نم طّقسَي يفيس لعجف : ا



 نيسبفتلا ابات 5 111۰

 لع
 لا ماصأ ام دعب رو لوسرلاو لر اوباجکسآ َنيِدْلا باب ۲ وو ميس ور و 4 هو ص وف

 ع رج اونو مهتما سحأ ذال

 . بيجي : بيج 8 .اوباجأ : اوباجتسآ .  حارجلا : لا

 ةيآلا يكل أوُعَمَج َدَق سالا َّنِإ سالا أ مُهَل َلاَك دلا » باب ٠

 ول ل ل سنوي نب ٌدمحأ انئّدح - ۳

 a ربإ اهلاق 4 ليڪرلآ مَ هلل اتبسح » : سابع نبا نع ئحّضلا يبأ
 انمي مهار موكا ل اوُمَمَج دم سالا َّن :اولاق َنيح ل محم اًهلاقو « رانلا يف يقل eA هولي

 .[4074 :يف هفرط_ 1577 ثيدحلا] . 4ٌليِكحَولَأ َمَمْيَو و هللا ايَسَحاوْلاَقَو

 نبا نع ىحصلا يبأ يبأ نع ِنيصَح يبأ نع نع ليئارسإ انَثَّدح ليعامسإ نب كلام انئّدح - 45
 . «يهصتلا حم ولآ هلآ يَسَح » رانلا يف يقل يح ميهاربإ لوق ٌرخآ ناك : لاق سابع

 .[1457 : ثيدحلا رظنا]

 وص

 ةيآلا وِلَضَم نو هَل مُهلَتاَ آمي َنوُلَحبيَنِدلا نس الو » باب- 4

 قوُطب ةتقّوط :كلوقك مَتوُفّوطيَس »
 نب هللا دبع نبا وه نمحرلا دبع انتدح ِرّنلا ابأ حمس ٍرينُم نب هللا دبع ينثّدح 6

 دؤُي ملف الام هللا ةاتآ نم : اک هللا لوسر لاق» : :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع هيبأ نع رانيد

 کک هيتمزهلب ذخأي « ةمايقلا موي ةقوطُ َناتبيبَز هل عرف اعاجش هلام هل لمم ةتاكز
 هلأ مهنتا< امي َنوُلَحَبَي برأ سي الو » ةبآلا هذه الت مث . كنك انأ ‹ كلام انأ :لوقي

 *١50[. :ثيدحلا رظنا] . «ةيالا رخآ ىلإ هلق

 ىآآأ اؤكرذأ تريلا و میت ني بلا اوو ے بلآ نم عمو ا باب-

 اري

 نأ ريبرلا نب ةورُع ينربخأ : لاق ّيرهْرلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثدح - 7

 « ةيكدق ٍةفيطق ىلع ٍرامح ىلع بكر كي هللا لوسر نأ» هربخأ امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ

 ر لذ عررخلا نب ثراحلا يب يف غ ر رعي اروا ني ةماسل فرار

 نب هللا دبع ملْسُي نأ لبق كلذو « لولَس نبا يب أ نب هللا دبع هيف سلجمب رم ىتح :لاق « ردب



3۲۱ E N 

 « قيملسملاو درلو ناترالا ب نيكرشملاو نيملسما طالخأ سلجملا يف اذإف « يب
 يب نب هللا دبع رَ رم ةبادلا ةجاجَع سلجملا ِتّيِشَع املف « ةحاوَر نب هللا دبع سلجملا يفو

 ىلإ مهاعّدف « < e لاق مث هئادرب ُهَفنأ

 امم ٌنسحأ ال هنإ « ءرملا اهّيأ :لولس نبا ب أ نب هللا دبع لاقف « نآرقلا هيلع أرقو « هللا

 لاقف هيلع نصّصقاف كَءاج نمف ٌكِلَحَر ىلإ ر حجرا « انسلجَم يف هب انيِؤُت الف ًاقح ناك نإ لوقت 3ك

 ٌبتساف « كلذ ٌبحن انإف « انسلاجم يف هب انشغاف « هللا لوسر اي ىلب :ةحاور نب هللا دبع

 ,ىتح مِهْضْمَخُي لب ئبنلا ٍلَرَي ملف « نورواثتُي اوداك ىتح ُدوهيلاو نوكرشملاو ا
 : للك ئيبنلا هل لاقف « ةدابع نب دعس ىلع لخد ىتح راسف هتباد اب ئبنلا بكر مث د .اونكس

 : ةدابع نب دعس لاق . اذكو اذك لاق يأ نيو دع ديري باب وب لاق ام عمست ملا دعس اي

 ا وسلا او

 0 ي نأ ىلع ةريحبلا هذه ّلهأ ا

 E E أر ام هب لعف كلذف « كلذب قرش هللا كاطعأ يذلا ّقحلاب كلذ

 نوربطصتو « هللا مُهرمأ امك باتكلا لهأو نيكرشملا نع َنوفعَي هباحصأو لإ ئبنلا ناكو

 3 نمو مڪتب نم بلا اوثوأ ییا نم مسکو 5 چ لاق ‹ ىذألا ىلع

 ول بتكلا لَآ ٽي ديك کو » هللا لاقو .ةيآلا 4 ايک فئذأ اوي تیرا
 لّوأتي كي ئربنلا ناكو . ةيآلا رخآ ىلإ ( مهس دنع نياك اراك مگيميإ دب نم مگ ودرب
 دان لا لش رد ا ادور ار ملف « مه ف وأ یج ب ل ر امرنا
 « هّجّوَت دق ثمأ اذه :ناثوألا ةَّدَبعو َنيكرشملا ّنم ُهعم نمو لولَس نبا بأ نبا لاق شيرق راقك

 .[۲۹۸۷ :ثيدحلا رظنا] . «اوملسأف « مالسإلا ىلع ل لوسرلا اوعّيابف

 0 هه
 ارا ب حرف ندا نس ال » باب - ۱٦

 نع ملسأ نب ڏيز ينثّدح : لاق ٍرفعج نب دمحم انئّدح ميرم يبأ نب ڈيعس انثّدح- ۷

 هع ىلع نيقفانملا نم ًالاجر َّنَأ» هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع

 ٌفالخ مهَِعقمب اوحرفو هنع اوُّلخت وزكلا ىلإ ل هللا لوسر جرح اذإ ناك ةا هللا لوسر

 « اولعفي مل امب اودمحُي نأ اوُبحأو « اوُفلَحو هيلإ اورَدَمعا ةا هلا لوسر مدق اذإف « هللا لوسر

 . «ةيآلا «نوُحَرفَي سلا نيس ال 8 تلزتف

 -. 52007 ر ت aE 5 5 5 لو ۰

 ةكيلُم يبأ نبا نع مهّربخأ جيَرج َنبا نأ ماشه انربخأ يسوم نب ميهاربإ ينثّدح- 4



 نوملفتلا نادك 11۱۲۲

 ناك نئل : لق ا نبا ىلإ عف ذار اي ٌبَهْذا : هباَوَبِل لاق َناورم َّنأ» ُهَربخأ صاقو نب ةمقلَع ّنأ

 لاقف .نوعمجأ نيّدعتل ًابَدعُم لمعي مل امب َدمحُي نأ ٌبحأو يتوأ امب حرف ٍءىرما لك

 ٌةوربخأو « هايإةومتكف « ءيش نع مهلأسف دوهي لَك ئيبنلا اعد امنإ ؟هذهلو مكلام : سابع نبا

 0 ا نماوتا اجب اوسرفو لاب اف هنع را اني هيلإ اوا دقادا ر هر

 انآ آمي حرفي »8 هلوق ىتح كلذك « َّبنَتِكْلا أوُوأ دَ َىَكِم م هلأ دَ لو ساع نبا أ أرق
 رو ەر رو حر 0

 ل 4اس وو

 د ا

 ةيآلا آلا «ِضَرَأْلاَو تومَسلأ ٍقلَس فكإ » باب -

 ن كيرف ينربخأ :لاق رفعج نب دمحم انّربخأ ميرم يبأ نب ٌديعس انثذح - 8

 « ةنوميم يتلاخ دنع تب : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع بيرك نع رمن يبأ نب هللا دبع
 ا دقَر مث ةعاس هلهأ عم كي هللا لوسر َتدحتف
 مث « ببدل يلوذ تمل راتلو لَآ تاتا ضرالاو قوم ا ِقَلَم يف كِل » :لاقف

 ا ‹ نيتعكر ىلصف الب َنّذأ مث کر :رثع قدا لصف ساو اوف

 ١١١ ¢ A04 VTA ¢ VY 144 TAA“ TAV AT ITA) ١198:5714 ١[. :ثيدحلا رظنا] . «حبصلا

 alls ر ہہر اک وو ت ر2 ص ر ر س
 ورڪ قو موو ج لو ادوعفو ايق هلا نو ذي نبذ

 ةيآلا «(ِضرلاَو تومن ٍقلَح ف
 نع سنأ نب كلام نع يدهم نب نمحرلا دبع انئّدح هللا دبع نب يلع انثدح

 « ةنوميَم يتلاخ دنع ٌّثب» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع بيرك نع َناميلس نب َةَمَرْخَم

 ال هلا وسر مانف « ٌةداسو ةا هللا لوسرل تحرطف ٠ « كي هللا لوسر ةالص ىلإ َنرظنأل ُثلقف

 را يع لا نير وار ردح تاي اذن + يوت لا ب ب لعجف « اهلوط يف
 تلج مث . .مّنص املثم تعصف تقف يّلصُي ماق مث « أضوتف ٌهذخأف العم ءاقس یت أ مث .متخ

 مث ٠ نيتعكَر یلص مث . اهلي لعجف ينْذأب طخأ مث ء يسأر ىلع هدي عضوف ؛ م

 ويحس هس نيتعكر یلص مث « نيتعكَرىلص مث « نیتعکَر ۍ لص
 . ؛َرتَوأ مث

 ]6014 114۸ £ 869 الاء ال1599 23594859121417 ‹ ۱۳۸ ‹ 11۷ : ثيدحلا رظنا]



 ٥ ريسفتلا باتك- 1۲۳

 4راصنا ني + نمط اَمَومَسيَرحَأ دَقَف اتل لحد نَمَكّنِإ آ ابر بام ۹

 نع َناميلس نب ةمرُخَم نع كلام نع ىسيع نب ُنعَم انثّدح هللا دبع نب عولع انثّدح_. ٤۱

 5 يبنلا جوز ةنوميم دنع تاب هنأ ُهربخأ سابع نب هللا دبع نأ سابع نب وللا دبع لوم بيرك

 يف ةلهأو ي هللا لوسر ّعَجطْضاو ةداسولا ضرع يف ٌتْعجطضاف :لاق ةتلاخ يهو

 ظقيتسا مث « ليلقب هدعب وأ ليلقب هلبق وأ ُليللا تفصتنا ىتح يل هللا لوسر ٌمانف « اهلوط

 لا ةرووس نب ا اتايالا رتعلا ا نم ولا خب د لعجف ل هللا لوسر

 لثم تعصف یل ماف مث رس رمحا» اهني وا

 ذخأو « يس يسأر ىلع ىنميلا ُهَدي لي هللا لوسر عضوف « بنج ىلإ ت ٌتمقف تبهذ مث ؛ عنص ام

 ‹ نيتعكر مث « نیتعکر مث « َنيتعكر مث « َنيتعكر مث « نيّتعكر ىلصف < اهّلِتْفَي ىنميلا ينذأب

 مث « نّيتفيفخ نيتعكر ىلصف ماقف « نذؤملا هءاج ىتح عجطضا مث ءرتوأ مث < « نيتعكر مث

 3 ْ . حبّصلا ىلصف جرخ

 245015 CIA ATE A4 VTA التت 099 534 تمل »1۸1 ‹ 1۳۸ ‹ 11۷ :ثيدحلا رظنا]

[oN 

 ساع نبا ىلوَم ٍبيّرك نع َتاميلس نب ةمرخَم نع ِكلام نع ٍديعس نب ةبيتق انثّدح_ ٤۲
 : لاق هتلاخ يهو ي4 يبنلا جوز ةنوميم دنع تاب هنأ ٌةربخأ امهنع هللا يضر سابع نبا نأ

 مانف « اهلوط يف ةلهأو ةي هللا لوسر عجطضاو « ةداسولا ضرع يف ٌتْعجطضاف

 ‹ ةا هللا لوسر ظقيتسا « ليلقب هّدعب وأ ليلقب ةلبق وأ ٌليللا فصتنا اذإ ىتح « كي هللا لوسر

 مث « نارمع لآ ةروس نم متاوخلا تايآلا رشعلا أرق مث « هديب ههجَو نع مونلا حسم ب لعجف

 ٌتمقف :سابع نبا لاق و ا اهم امو رفعت 2 ىلإ م
 ىلع 'ىنميلا هدي ة6 ثلا لوسر عضوف وبن ىلإ ٌتعقف تبهذ مث < « عنص ام لثم ٌتعنصف

 مث ٠ نيتعكر نيتعكر مث « نيتعكر ىلصف < اهلدفي 'ىتمبلا ئنذأب دخأو « يسأر
 ىلصف ماقف « ٌنذؤملا هءاج ىتح عجطضا مث « رتوأ مث « نيتعكر مث « نيتعكر مث « نيتعكر

 C۹4 AV AY ITA :ثيدحلا رظنا] ٠ حبصلا ىلصف جرخ مث < نيتفيفخ نيتعكر

 .[عهالآ 2 t0۷ 2 10 11۹۸ YE CAO (VTA الك” 8



 ريسفتلا باتك 6 11٤

 (ئ)
 ءاسنلا ةروس

 نطل .مكشياعم نم مكماوق :4اًماَوف .ربكتسي : 4 تكتسي »8 :ساّبع نبا لاق

 : حد تكنو قم » :ةريغ لاقو « ركبلل دلجلاو « بّيثلل َمجّلا ينعي ًاليبس ّنهل : يبس
 . عابر ُبرعلا زواجت الو « ًاعبرأو ًاثالثو نيتنثا ينعي

 «نيْلا فاقت الأ فخ نو طل باب- ١
 ةورع نب ٌماشه ينربخأ : لاق جيَرُج نبا نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثّدح _ 2۳

 ناكو ُقْذَع اهل ناكو « اهحكنف ٌةميتي هل تناك ًالجر نأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع

 هبسحأ 4َنَيلا يف وطن الآ مُفِخنِإَو $ هيف تلّرنف « ءيش هسفن نم اهل نكي ملو هيلع اهكسمُي
 ۲٤۹٤ « ۲۷٦۳[. :ثيدحلا رظنا] . ؟هلام يفو قذعلا كلذ يف هّتكيرش تناك :لاق

 نع ناسيك نب حلاص نع ٍدعس نب ميهاربإ انئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع ينثّدح _ ٤
 لأ فخ ْنِإَو 9 : ىلاعت هللا لوق نع ةشئاع لأس هنأ ريبُرلا نب ٌةورع ينربخأ» :لاق باهش نبا
 هلام يف ةكرشت اهّيلو رجح يف نوكت ةميتيلا هذه « يتخأ نباي :تلاقف 4 ىلا يف أوشن
 َلْثم اهّيِطعُيف اهقادص يف طسقُي نأ ريغب اهّجوزتي نأ اهّيلو ٌديريف ‹ اهلامجو اهلام هبجعُيو
 يف هنس ىلعأ هل اوغلبيو هل اوطِسقُي نأ آلإ ٌنهوحكنَي نأ نع اوهْنف « هُريغ اهيطعُي ام
 َّنإو : ةشئاع تلاق :ةورع لاق . ّنهاوس ءاسنلا نم مهل بلاط ام اوحكتي نأ اوريأف « قادّصلا
 تلاق € ءال ىف كتوتفكسو # هللا لرنأف « ةيآلا هذه َدعب ةي هللا لوسر اوتفتسا سانلا

 2 وب ودم

 نيح هتميتي نع مكدحأ ةبغر نهو نأ َنوُبَحَررَو » : ىرخأ ٍةيآ يف ىلاعت هللا لوقو : ةشئاع
 ىماتي يف هلامجو هلام يف اوبغر نم نع اوحكني نأ اوهنف :تلاق « لامجلاو لاملا َةليلق ٌنوكت
 . «لامجلاو ٍلاملا ٍتاليلق ّنك اذإ ٌنهنع مهتبغر لجأ نم « طسقلاب الإ ءاسنلا

 ثیدحلا رظنا] : ۲٤۹٤ « ۲۷١۳ , ٤٥۷۳[.

 اودا وما مول منعقد اد وعملا لک اي یف ناک سو باب ۔ ۲
 داتكلا َنم انّلعفأ « اندّدعأ :4ِاَنْدَمَعَأ إب .ةرّدابم :4اَراَديَو » ةيآلا مَع
 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انثّدح رين ْنب هللا دبع انربخأ ٌقاحسإ ينثّدح_ ٥

 يف تلزن اهنا « فورعملاب لک ایله اوف ناک نمو ففعتسیل يع ناك نمو » : یلاعت هلوق يف اهنع 0 | لك يالا وعم شرک ر ےک 2 دس ے ے اع هل ےس یر چم بے ع . م 5 و

 .[؟07506 27711 :ثيدحلا رظنا] . «فورعمب هيلع همايق ناكم هنم لكأي هنأ ًاريقف ناك اذإ ميتيلا لام
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 ر ص

 ةيآلا (ٌنيكحسَمْلاَو ىلا نرمل أولؤأ ةا َرَصَحاَدِإَو » باب۳

 نع ينابيشلا نع ناش نع ٌييعجشألا هللا ٌل ديبع انربخأ ديمَح نب ٌُدمحأ انثذح - ؛هال5

 4 ٌُنكصَسَمْلاَو یاو نرمل اولد ةمسقلا يضخ اهو ا يضر سابع نبا نع ةمركع

 ۲۷٠۹[. :ثيدحلا رظنا]

 هڪ کرا + هلاک یصوی ل باب - ٤

 ينربخأ :لاق مهربخأ جيَرج نبا نأ ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ ينثّدح - ۷

 « نيّيشام ةملّس ينب يف ركب وبأو ةئ ئيبنلا ينداع :لاق هنع هللا يضر رباج نع ردكنملا نبا

 نأ ينرمأت ام ُتلقف « تففاف عولع نشر مث هنم أضوتف ءامب اعف « لقعآ ال كي خوبنلا يندجّوف

 ١94[. :ثيدحلا رظنا] ٠ « كح رکوآ ن اک وود # تلّرنف ؟هللا لوسر اي يلام يف عنصأ

 ڪج وزا كرام فص مڪر # باب٥

foVAسابع نبا نع ءاطع نع حيجن يبأ نبا ِنع ءاقرو نع َفسوي نب محم انئذح  

 E ‹ نيدلاولل ٌةيصولا ٍتناكو « دلولل لاملا ناك» :لاق امهنع هللا يضر

 سدسلا امهنم دحاو لكل نيوبألل لعجو ‹ نييثنألا ًظح ّلثم ركذلل لعجف :ٌبحأ ام

 ۲۷٤۷١[. : ثيدحلا رظنا] . « عبؤلاو رطشلا جوّرللو < عبرلاو نُمثلا ةأرملل لعجو « ثلثلاو

 ةيآلا (َنُهوُمُ ا ةقلاذَ نأ ہک ليال 3 باب- 5

 : اولو أوعتا# . ًامثإ : © ابوح 0 .نهورهمت ال : 4 َنهْوُلْصَم ال 5 سابع نبا نع ٌركذُيو

 .رهملا : ةلحنلا 4ةلغ» .اوليمت

 نع ةمركع نع عينابيشلا اَّدح دمحم نب ٌطابسأ انربخأ ٍلتاقم نب دمحم انثّدح 0۷4

 سابع نبا نع الإ ٌهَركذ ةنظأ الو ۾ ٌيئاوُسلا نسحلا وبأ ٌهركذو ٌينابيَّشلا لاق . . سابع نبا

 ا ومهدي ْنَسِل َنصوُلَصَم الو انيك هآسنلا اثرت نأ كل لَم ال | اوئماء نير ئات »

 5 اجرت مهّضعب ءاش نإ « هتأرماب ّقحأ ةؤايلوأ ناك لجرلا تام اذإاوناك : لاق: 4َنَهوُمُسيَتاَءأ

 يف ةيآلا هذه تلّرنف و اهلهأ نم اهب ٌقحأ مهو اهوجّوْرُي مل اوؤاش نإو ءاهوجوز اوؤاش نإو
 . 1۹٤۸[ : يف هفرط_ 401/4 ثيدحلا] .«كلذ:
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 مڪستآ َْدَقاَعَسِدلاَو تورقا او ناد لولا كرت اسم لوم اَسْلَعَج للو » باب۷
 و ال سرع ل سد
 أ نإ اعف

 :ىلوملاو « قّبعملا : ىلوملاو « قتعملا معنملا :ىلوملاو « ّمعلا نبا :ًاضيأ ىلوملاو

 .نيدلا يف ىلوم : ىلوملاو « كيلملا

 نع فّئرصُم نب ةحلط نع سيردإ نع ًةماسأ وبأ انّتَّدح دمحم نب ٌتلصلا انثدح_ ٠

REنيَو # .ةثرو : : لاق لوم اَسْلَعَج لڪل  

 يوذ نود يراصنألا جاهملا ثر ةنيدملا اوميق امل نورجاهملا ناك « مكي ث

 تحسن € اوم اتلعج لڪ ر ا
 مونو ثاريملا بهذ دقو ةحيصلاز ةدافرلاو رصنلا نم 6ما تدفع 3 : لاق

 .[۲۲۹۲ :ثيدحلا رظنا] ٠ و مس ا ا وبأ عمس . .هل

 ةرذ ةئِز :ينعب 4 ورام ُمِظْيالَ هللا نإ ل باب - ۸

 ف ر را ع ا ا
 :اولاق ايب ئبنلا نمز يف ًاسانأ ٌنأ» هنع هللا يضر ٌيِردُخلا ٍديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نم

 سمشلا ةيؤر يف نوراضت له « معن :ِلي عيبنلا لاق ؟ةمايقلا موي انّبر ىرن له « هللا لوسر اي
 « ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف ِنوُراضت لهو :لاق . ال :اولاق ؟باحّس هيف سيل ٌءوض « ةريهظلاب

 موي لجو رع هللا ةيؤر يف نوؤاضت ام : ل ئبنلا لاق .ال :اولاق ؟باحس هيف سيل ٌءوض

 تناك ام ِةمأ لك بت ٌندؤم َنّذأ ةمايقلا موي ناك ذإ . امهدحأ ةيؤر يف نوُواضت امك الإ ةمايقلا

 اذإ ىتح .رانلا يف نوطقاستي الإ باصنألاو مانصألا نم هلا ريغ دبع ناك نم ىقبي الف « دبعت

 نم : : مهل لاقّيف دوهيلا ىعدُيف « باتكلا لهأ تارّبغو رجاف وأ وب < هللا ذبعي ناك نم الإ قب

 ةبحاص نم هللا ذختا ام « متبذك :مهل لاقيف « هللا نبا َريّرع دبعن انك اولاق ؟نودبعت متنك

 رانلا ىلإ نورّشحُيف ؟نودرت الأ :ٌراَشُيف .انقساف انبر انشطَع :اولاقف ؟نوغبت اذامف « دّلَو الو

 نم : مهل َلاَقُيف :ئراصنلا ىعدُي مث . رانلا يف نوطقاستيف ًاضعب اهضعب مطحَي بارس اهنأك

 ةبحاص نم هللا ذختا ام « متبذك : مهل لاقُيف « هللا نب حيسملا ٌدبعَن اتك :!ولاق ؟نودبعت متنك
 هللا ٌدبعَي ناك نم الإ َقبَي مل اذإ ىتح .لوألا ٌلثم كلذكف ؟نوغبت اذام :مهل لاقّيف « دلو الو
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 اذام ا اهيف هوأر يتلا نم 9 ةروص ىندأ يف نيمّلاعلا ك ثر مهاتأ « رجاف وأ رب رب نم

 مهيلإ انك ام رقفأ ىلع اينّدلا يف سانلا انقراف : اولاق « ُدبعت تناك ام ٍةمأ لك حين ؟نورظتتت
 مار نولوقيف « مكبرانأ : ا ا ا عل لو

 : RAE ثيدحلا رظنا] . «ًاثالث وأ نيت اش

 ادي مس هالته لَ كب اک شو یھ مَ م لك نم اَنَفِحاَدِإ بگم ل باب -۹

 َسمْط . مهئافقأك دوعت ىتح اهيّوسن :€ اًموُجُو سط » .دحاو لاتخلاو لاتخُملا

 .ًادوقُو : اديس هع 3 احم : باتكلا

 نع َةديبَع نع ميهاربإ نع ناميلس نع نايفس نع حي انربخأ ةقدص انثّدح - ۲

 يلع ارقا : كك يبنلا يل لاق» : لاق ةّرُم نب ورمع نع ثيدحلا ضعب : ىبحي لاق هللا دبع

 ةروس هيلع ٌتأرقف . يريغ نم هعمسأ نأ بحأ ينإف :لاق ؟لزَنأ كيلعو كيلع أرقآ : تلق

 : لاق اديس هالته لع ك انجو لمه ٍةَمَأ لع نم انَقِساَدِإ َفِنِكَف # تغلب ىتح ءاسنلا
 رم

 ]0010000 )°0 لل : يف هفارطأ ٤0۸۲ ثيدحلا] . «نافرذت هانيع اذإف ؛ ڭىنمأ

 ابتلا نب گن مك ےہ جر دارس لکو وت مك ناو باب- ٠

 يف :اهيلإ نومكاحتي يتلا ثيغاوطلا تناك :رباج لاقو . ضرألا هجو :€ اَديِعص#

 لاقو .ناطيشلا ُمهيلع لني ٌَناَهُك .دحاو مح لک يفو ¢ دحاو ملسأ يفو 2 ٌدحاو ةنيهج

 ناسلب ٌتبجلا :ةمركع لاقو .ناطيشلا :4 تولو 8 « ُرحّسلا :€ ِتّبجلا » :ُرمع
 ش ١ . نهاكلا : توغاطلاو « ناطيش : ةشبحلا

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌةدبَع انربخأ دمحم انثدح _ ۳
 ىلع اوسيلو ةالصلا ٍترّضحف « ًالاجر اهبلط يف ايب عبنلا تعبف « ءامسأل ٌةدالق تكلَم»

 .«مّميتلا ةيآ : : ينعي . ي .ةلا لَرنأف ءوضُو ريغ ىلع مهو اوُلصف  ءام اودجي ملو ءوضُو

 ا ۳۷۷۳ ۳۹۷۲ 85 ۰ ۳۳٤٢ : ثيالحلا رظنا]

 رمال يوذ گني ألا اوتو لام ب باب-١

 ألا ا ل ل ير ال عش نعلم
 . ؛ةيرّس يف للي عيبنلا ةع ذإ يدع نب سيق نب ةفاذُح نب هللا دبع يف تلزن» : لاق گن
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 رتب رک کام وکی ىح تونم ال کیر والف ل باب - ١١

 ةورع نع ّيرهرلا نع مع انربخأ رفعج نب دمحم انئّدح هللا دبع نب عيلع انئّدح- 6

 مث ريبز اي قسا : يب عربنلا لاقف ةّرحلا نم حيرش يف راصنألا نم ًالجر ُريِبّزلا مصاخ :لاق
 مث « هّهجو َنّولتف ؟ِكتّمع َنبا ناك ْنأ « هللا لوسر اي ٌيراصنألا لاقف . كراج ىلإ ًءاملا لسرأ
 . كراج ىلإ ءاملا لسرأ مث « رْدَجلا ىلإ عجرَي ىتح َءاملا سبحا مث ريبز اي سا :لاق

 امهيلع راشأ ناكو ٌيراصنألا ةظفحأ نيح مكحلا حيرص يف هّقح رييْزلل ةو ئبنلا ىعوتساو

 ال َكْيَرَو الق 8 كلذ يف تلزن الإ ٍتايآلا هذه ٌُبسحأ امف : ريبْرلا لاق .ةعّس هيف امهل رمأب
 .[۲۷۰۸ 3551 ۰ ۲۳۹۱ 0785٠ :ثيدحلا رظنا] . 4 مهني رش ام یف ومب وح ونمو

 ١١ - نم مع ها مه نا حم كلوا » باج 4َ 2ص

CG راسل و دس يول 

 ريح الإ ُضضَرِمَي وبن نم ام :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 لوقي ةتعمسف « ةديدش َةَكب ب هَدخأ هيف ضيق يذلا هاوكش يف ناكو . ةرخآلاو ايندلا 0

 ةر هنأ تلف نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو َنيّيبنلا نم مهيلع هللا معنأ

 ET] 25 15ا/ 511535 2 2٤۳٥ : ثيدحلا رظنا]

 «(اَهلهَأ رلاظلآ # ىلإ «ٍليَسف َتوُليَمُن الگ امو هلوق باب - ٤ ر م

oAساّبع نبا ٌتعمس» : لاق هلل هللا ديَبُع نع ٌنايفس انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثدح -  

 ١١١١[. : ثيدحلا رظنا] . ك لاق

 :هثيغ لاقو . ةداهشلاب : يلا ارز ا ا رابع نبا نع كيو هلا

 . مهيلع ُهّنقو ًاتقوُم : 4اَتوُقْوَم » . نضر ترج ا ٌتمَغار « رجاهملا :4 مغارُملا

 ۱۳١۷ , ٤٥۸۷[. : ثيدحلا رظنا]

 گرا هاو نتو تقفل ىف كلامه # » باب- ١
 . ةعامج :ةئف . مهدَّدب : سابع نبا لاق



 يدع نع ةبعش انئّدح : :الاق نمحرلا ُدبعو دنع انًنَدح ٍراَشب نب دمحم ينثّدح - }9۸۹4

 سان عجر تكف يقف أف يَلاَمَق # » هنع هللا يضر ٍتباث نب ديز نع» ديزي نب هللا دبع نع

 لوقي قيرفو « مهلثقا لوقي قيرف : نيتقرف مهيف ٌنمانلا ناكو ٍدحُأ نم ال ئبنلا باحصأ نم

 ٌتَبْح ٌرانلا ىفنت امك ثّبخلا يفنت د ةبيط اهنإ 0 ا

 لإ .ايفاك : اًح . هنوجرختسي : 4ُكوُظيَْتَسِي » .هوّسفأ : «ّفب اعا $ ."
 :# كيم .ًادرمتم :« اًدِيِرَ » .ةهبشأ امو ًارَدَم وأ ر تاوملا ينعي 3
 ش نما د وم

 منهج ةٌزاَرَجف اديعَتَم کا ھو ووم ْلُشَفَي نَمَو » باب - ۱٦

 تعمس : لاق نامعنلا نب ةريغُم انتو هش اخ سايإ يبأ نب م انثدح د }04°

 اهنع هتلأسف ساع نبا ىلإ اهيف ثلحرف « ةفوكلا ْلهأ اهيف َفلتخا ٌةيآ» : لاق ريّبُج نب ديعس
 ذخآ يه 4 ْمَنَهَج ِءؤارَجَف ادعم ا موم لتي نمو > يالا هذه تلزنأ :لاقف
 ۸٠١[. :ثيدحلا رظنا] .«ءيش اهخست امو « لّرن ام

 4اَنِمْؤُم تنل ملل مڪي لآ ْنَمِل الوقت الو » باج - ۷
 دحاو ٌملّسلاَو ٌمالسلاو ٌمَّلَسسلا

 هللا يضر سابع نبا نع ءاطع نع ورمع نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع ينئّدح £۹۱

 يف ٌلُجر ناك : سابع نبا لاق : لاق اً ؛ تن ملا مڪر تنس اووف الو امهنع
 يف هللا لّرنأف « همي اوذخأو ُهولتقف ٠ « مكيلع مالسلا :لاقف « نوملسملا هقحبلف ىهل ٍةميَتْغ

 . (مكشلا .  سابع نبا أرق : : لاق . «ةمينغلا كلت 4اَيّدلأَو ويحل صرع » هلوق ىلإ كلذ

 لآ ليس يف وهلو .. . َنينِمَومْلا نم َوُدعَمْلا ىوَتسي ال باب- ۸

 ناسيك نب حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ ينثّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثدح _ ۲
 ء دجسملا يف مكحلا نب ناورَّم ىأر هنأ ٌيدعاسلا ٍدعس نب لهس ينثّدح : لاق باهش نبا نع

 هيلع ىلمأ كي هللا لوسر نأ ٌةربخأ ٍتباث نب دز نأ انربخأف « ِهبنج ىلإ ُتسلج ىتح ٹلبقأف

 يلع اهّلمُي وهو موتكم ّمأ نبا ةءاجف هلأ ليس يف وهلو . . ممل نم َءوُدِهَقْلا یوسي »

 ىلع هللا ا ىمعأ ناكو - تدَهاجل ةاهجلا ٌميطتسأ ول هللاو « هللا لوسر اي :لاق

 هنع َيْرُس مث « يذخف َضَرُت نأ ٌتفخ ىتح يلع تلّقف « يذخف ىلع ٌهذخفو كك هلوسر

 .[۲۸۳۲ : ثيدحلا رظنا] ٠ ««ٍرّرّصلأ يلو يَ © هللا لرنأف
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  t0۹لاق هنع هللا يضر ءارَبلا نع ٌقاحسإ يبأ نع ةبعش انّدَدح رمع نب صفح انئّدح_ :

 موتكم ّمأ ا ءاجف ۽ اهبتكف ًاديز ةَ هللا ا ا

 .[؟891 :ثيدحلا رظنا] . ««ِرَرَّصلأ يلؤأ ٌرْيَغ $ هللا لّرنأف هترارض اكشف

 ل 1

 9 ٌةاودلا هعمو ءءاجف « انالف اوعدا :هلكي ئربنلا لاق يملأ نم دودا ىوَيَساَّل »9 تلزن
 ٍلْيَس يِف َنْوُدِهاَجُمْلاَو َنِئمْؤُمْلا َنِم َنْوُدِعاَفْلا يِوَتْسَي ل بكا :لاقف  ٌفتكلا وأ -

 ال اهناكم تلزنف « ٍريرَض انآ هللا لوسر اي :لاقف مودكم أ با هل يللا فلو لا
 .[4097 , 787١ :ثيدحلا رظنا] . 24ه ليس يف وهلو ٍرَرَصلأ يلؤأ ريع َنيِنمْؤُمْلا َّنِ َتوُدِعَمْلا یوسي

 ينثّدحو .ح . تا جوخ عيا ذأ اا سوم نب يسر الاعب }040

 نب هللا ٍدبع ىلوم ًامَسْفِم نأ ميركلا دبع ينربخأ جيرُج نبا انربخ تازلا دبع انربخأ قاحسإ

 ردب نع نينمؤملا ّنم نودعاقلا يوتسي ال» هربخأ ًامهنع هللا يضر سابع نبا نأ ٌةربخأ ثراحلا

 .[ : ثيدحلا رظنا] .اردی ىلإ نوجراخلاو

 ملأ واق ضل ىف َنيفَعْضَمسُم نك اولا مک ميف أولا مسمن سيل اط ةكيتكملا مهو نبا نإ »ل باج - ۹

 ةيآلا ن اورا رس وکلا يأ انک
 نب دمحم انئّدح :الاق ُهريغو و انثدح ٌيرقملا ديزي ,نب هللا دبع انثذح 0 65

 ةمركع ُثيقلف « هيف ُتيُكاف « ُتعَب ةنيدملا ٍلهأ ىلع مطق» :لاق دوسألا وبأ نمحرلا دبع

 زم ًاضان نأ سابع نبا ىيبخأ : لاق مث يتلا دش كلذ نع يناهنف « هتربخأف سابع نبا 'ىلوم

 هب'ىمرُي مهسلا يتأي لك هللا لوسر ىلع نيكرشملا داوس نورثكُي نيكرشملا عم اوناك نيملسملا

 4 ميِشنَأ ىيلاَط ةكيتكملا مهو نا َذإ ١ هللا َلّرنأف « لتقُيف ُبَرْضُي وأ « هلثقيف مهدحأ ٌبيصُيف

 7١86[. : يف هفرط_ 4547 ثيدحلا] . دوسألا يبأ نع ُثيللا هاور . «ةيآلا

 و رص هل شو ر ر وکر

 یر ودم الو ةكيج َنوعيِطَتَسي ال ِنادلوْلاَو ِءاَسْيِلأَو لاجل ت <رم َنيِفَمصَتَسْمْلا لإ »باب- ٠

 سابع نبا نع ةكيلُم يبأ نبا نع َبويأ نع ٌداّمح | انَثَّدح نامعنلا وبأ انثّدح - ۷

 : هلا َرَلَع نّمم يمأ تناك : لاق 4نيِفَمْصَتَسُمْلا لإ ١ امهنع هللا يضر

.[foAA « OAV «\To0Y : [ثيدحلا رظنا 

 رع خل وو

 اروفع اوقع هللا ج تاكو مَع وفي نک هَل سعت يلوا باب - ۲١

 هنع هللا يضر ةريره ىبأو ةملس ىبأ نع ىيحي نع نابيش انئّدح ميعن وبأ انثّذح- ۸



 ٥ ريسفتلا باتك- 11۳1

 تس نأ ل لر قو نإ هل يمس :لا ذإ دملا يي: ين ادن : لاق

 ارك نيس اهلج مهلا ضم ىلع َكّبأطَو ةُدَشا مهللا املا سلا

[fo CTATYT (1° ° TOA eA: ثيدحلا رظنا] . «فس وي 

  ۲۲رطل ن أ کی ٥ک نمیام حکم و باب
rt Iے م 5 به 5  
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 ا وک و ایس ید سابع نب نعيم نب ديعس نع

 نع هيبأ نع ةورع نب ٌماشه انئَّدح . :لاق ةماسأ وب اند ليعامسإ نب ديب انئدح - 1
 نأ نوبعرتو :  هلوق ىلإ )هيف ْمُكَحيِتْفُي هَل 3 الأ ىف َكتوُمْفَحَسِيَو 9 اهنع هللا يضر ةشئاع

 هلام يف ُهْنَكَرْش أذ اهراوواهيلو وه ةميتيلا ةدنع نوكت لجرلا وه" :ةشئاع تلاق هوك

 ةتكرش امب هلام يف هكرشيف الجر اهِجّوَرُي نأ ُهّركيو اهَحكنَي نأ ٌبغريف « قذعلا يف ىتح

 .[عهال4 , ٤٥۷۳ كالو #8 ۰ ۲٤۹٤ :ثيدحلا رظنا] . «ةيالا هذه تلّرنف < ابا ف

 اسار و ارون اَهِلْمَب م تفاح أَم مآ ِنِإَو 2 باب- 4

 ءيشلا يف ذ هاوه : لاق 4 مشل ی سنا ِتَرْضَحْأَو ٠ دسافت: : 4 َفاَقْس 2# : سابع نبا لاق

 .ًاضغُي : ارو .  جوز ُثاذ الو ميا يه ال : 4َ . هيلع صرح

 ةشئاعنع هيبأ نع ةورُع نب ٌماشه انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نب ٌدمحم انثّدح لح ١

 ةأرملا هّدنع نوكت لجرلا» : : تلاق اسار وأ اً اهب تقارن نوط اهنع هللا يضر
 يف ةيالا هذه تَلّرنف ¢ لح يف ينأش نم َكّلَعْجَأ : لوقتف . ارا نأ نر اهني رثكتسمب سیل

 .( 555525 :ثيدحلا رظنا] . «كلذ

 رس :#اقَقَن # .رانلا لفسأ : سابع نبا لاقو



 ريسفتلا باتك 6 ش 11۳۲

 دوسألا نع ميهاربإ ينثدح : لاق شمعألا انئَّدح يبأ انثّدح صفح نب ُرمع انثدح - ۲
 ىلع قافنلا لزنأ دقل : لاق مث ملسف انيلع ماق ىتح ةفيذُح ءاجف « هللا دبع ٍةقلح يف انك : :لاق

 ّنِم ٍلَمَسَأْلا ٍداَرَّدلا يف َيِتِفْلأ َّنِإ 8 : لوقي هللا َّنِإ « هللا ّناحبس :دوسألا لاق . مكنم ريخ موق

 قّوفتف « هللا دبع ماقف « ٍدجسملا ةيحان يف ةفيذح نسلجو « هللا دبع مّسبتف < . « ٍراّثل

 دقل ُتلق ام فرع دقو هكحض نم ٌتبجع ةفيذح لاقف « ُةتيتأف ىصحلاب ينامرف « هباحصأ

 .«مهيلع هللا باتف « اوبات مث ڈ مكنم ًاريخ اوناك موق ىلع قافنلا لزنأ

 «َنطْيلسَو دوره شوو چ :هلوق ىلإ كلِ اسر انإ# » باب- ؟5

 نع لئاو يبأ نع شمعألا ينثّدح :لاق نايفس نع ىبحي انّثَّدح ٌدَّدسم انثّدح - ۳
 . «ىّنم نب سنوي نم ريخ انأ :لوقي نأ ٍدحأل يغبني ام» : لاق كي ييبنلا نع هللا ٍدبع

 ۳٤١١[. :ثيدحلا رظنا]

 هريره يبأ نع راسي نب ءاطع نع لاله انَّّدح يَ اننَّدَح نانس نب دمحم انثّدح - 5
 . «بذك دقف ىّتم نب سنوي نم ريخ انأ : لاق نم» : لاق ةي عوبنلا نع هنع هللا يضر

 5355 ردا

 5 سا ع 4 دا 1 اا

 فش ا هفتا ھلو دلو ا مک دل كل رت ن اکل ىف مڪو هلا لف َكَتوُسْفَمْسَي باب ۷

 هةر كو امر E ر ام

 .بسنلا ةللكت نم ٌردصم وهو 2 نبا وأ ٌبأ هثري مل نم ةلالكلاو

f°هنع هللا يضر َءاربلا ثعمس ٌقاحسإ يبأ نع ٌةبعش انئَّدح برح نب ٌناميلس انثّدح -  
 ٤١١٤[. :ثيدحلا رظنا] . «( كركم » تلزن ةيآرخآو « ةءارّب تلزن ةروس رخآ» : لاق

 (٥)

 باب١

 . هللا لعج 4 هلآ بنك ىلا » .مهضقنب € مہضقت امف .  مارح اهدحاو € مح
 :4 شروجا # « طيلستلا ءارغإلا :هريغ لاقو « ةلود © ةرياد » .لمحت © اوت »

 . هلبق باتك لك ىلع ٌنيمأ نآرقلا . نيمألا : 4 ٌَرِمَيَهُمْلا .  نهروهم



 ۱۲۳ ريسفتلا باتك 6

 کرک انك باب١
 . ةعاجم : 4ٍَ » : سابع نبا لاقو

Gg Enموكل مما  
 E ًاديع اهانّذختال انيف تزن ول ٌةيآ نوؤرقت مكنإ :رمعل َرمعل دوهيلا تلاق» باهش

 0 تلو ¢ ةفرع موي: : تلزنأ َنيح لي هللا لوسر نيأو ¢ تلزنأ نيأو تلزنَأ ثيح ملعأل

 .214مكتيد مك ُتآَمْكأ مْولأ » ال مأ ةعمجلا موي ناك ٌكشأو : :ٌنايفس لاق . ةفرعب

 ٤٤١١۷[. « 55 : ثيدحلا رظنا]

PS 

 «بيِط اديِعَص امم ءامأو دي ملف ل باب -7

 متْسمَل :سابع نبا لاقو .دحاو ٌتمّكيتو ٌتممأ « نيدماع :نّيمآ « اودّمَحَت :اومّميت

 . حاكتلا :ءاضفإلاو هب ملك تلا موم لو
 نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثدح - ۷

 « هرافسأ ضعب يف لي هللا لوسر عم انجرخ» : تلاق ةي يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع
 ‹ هسامتلا ىلع ةي هللا لوسر ماقأف « يل ّدَمِع عطقنا شيجلا ِتاذب وأ ءادّيبلاب انك اذإ ىتح

 قيّدصلا ركب يبأ ىلإ ٌسانلا ىتأف .ءام مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو « هعم ُسانلا ماقأو
 سيلو ءام ىلع اوسيلو « سانلابو ةي هللا لوسرب تّماقأ ؟ةشئاع تعّبص ام ىرت الأ :اولاقف

 تسبح :لاقف « مان دق يذخف ىلع ٌهَّسأر عضاو اب هللا لوسرو ركب وبأ ءاجف « ءام مهعم

 لاقو ركب وبأ ينبتاعف : ةشئاع تلاق .ءام مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو َسانلاو ةا هللا لوسر

 ُناكم الإ كّحتلا نم ينُعنمَي الو « يترصاخ يف هديب يننعطي لعجو « لوقي نأ هللا ءاش ام
 ةيآ هللا لّرنأف « ءام ريغ ىلع ٌحبصأ نيح لك هللا لوسر ماقف « يذخف ىلع ي هللا لوسر

 يذلا رعبا انب : تلاق .ركب يبأ لآ اي مكتكرب لّوأب يه ام ا
 .]0۳ ۳۷۷۴ ۳۹۷۲ سس ۰ ۳۳٤ :ثیدحلا رظنا] . «ةتحت : دقعلااذإف < هيلع تنك

 َّنأ ومع ينربخأ :لاق بهَو نبا ينثّدح :لاق َناميلس نب اىيحي انثدح - 4

 - ءاديبلاب يل ٌةدالق تّطّقس» اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ُهئَّدح مساقلا ّنب نمحرلا دبع

 ركب وبأ لبقأ « ًادقار يرجح يف ُهَسأر ىنتف لّرنو لكي ئيبنلا خانأف - ةنيدملا نولخاد نحنو

 دقو ةي هللا لوسر ناكمل ٌثوملا يبف ؟ةدالق يف سانلا تسبح :لاقو ةديدش ةزكل ينزكلف



 ريسفتلا باتك ٥ ش 11۴٤

 e ا E ا

 EVV u COAT] > ء۳۷۷۲ ۰۳۹۷۲ ۲۳۹ ۰ ۳۳١ :ثيدحلا رظنا] . (مهل ٌةكرب الإ متنأ ام ءركب ىبأ لآ اي

 ص ب ص ماس ص
 تودو دوق اتهه اإ يصف كرو تنآ بهذ ‡ باب - ٤

 نبا تعمس باهش نب قراط نع ٍقراخم نع ليئارسإ انئّدح ٍميِعُن وبأ انثدح 5 ۹

 رضنلاوبأ انئّدح رمع نب ٌنادمح ينثدحو . e . دادقملا نم تدهش : لاق هنع هللا يضر دوعسم

 :ردب موي دادقملا لاق» : لاق هللا دبع نع قراط نع ٍقراخم نع َنايفُّس نع ٌيعجشألا انئّدح

 نإ يف برو تأ تدا ال: ئسومل ليئازسسإ دب كلاقامك كلن لوقت الاثإ « هللا لوسر اي

 نع عيکو هاور كي هللا لوسر نع يس ُهنأكف . كم ْنحنو ٍضما نكلو 4 توڈو دوق اهله

 .[96”7؟7 :ثيدحلا رظنا] . ايب يبنلل كلذ لاق دادقملا ن نأ قر اط نع ٍقراخم نع نايفس

 رپ ر

 ارض وا اولي نأ اداس ضرألآ ىف َنوَعَسيَو مسرو نوايا اذ جاما » باب- ه

 ٠ ' هيزفكلا :ش ةبراحملا .ةيآلا «ٍضْرَأْلا رم اَوَمْنيَوَأ » :هلوق ىلإ

 :لاق ٍنوع نبا انئّدح ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم اند هللا دبع نب مولع انثّدح - 1١
 نب رمع E ًاسلاج ناك هنأ ةبالق يبأ نع» ةبالق يبأ ىلوم ءاجر وبأ ناملس ينثّدح

 ةبالق يبأ ىلإ تفتلاف « ءافلخلا اهب ثداقأ دق :اولاقو اولاقف « اوركذو اوركذف زيزعلا دبع

 : تلق ؟ةبالق ابأ اي لوقت ام :لاق وأ - ديز نب هللا دبع اي لوقت ام :لاقف هرهظ فلخ وهو

 وأ © سفن ريغب سفن لتق وأ « ناصحإ دعب ىنز ٌلجر الإ مالسإلا يف اهلتق لح اسفن ٌتملع ام

 ا تلق . اذكواذكب سا اتا ةسبنع لاقف . ةا هلوسرو هللا براح

 جرخت انل مَعَ وذه : :لاقف « ضرألا هذه انْمَحوَتسا دق :اولاقف ه هوملكف ةي عوبنلا ىلع موق مِدق

 اهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشف اهيف اوجّرخف < اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشاف « اهيف اوجّرخاف ىعرتل
 اولنق ؟ءالوه نم أظبتْسُي امف .معنلا اودرطاو « هولتقف يعارلا ىلع اولامو « اوحُحصّتساو

 ؟ينمهتت ٌتلقف . هللا ناحبس : لاقف .5 هللا لوسر اوفّوخو « هلوسرو هللا اوبراحو « َسفنلا

 ٌلثمو مكيف اذه يقبأ ام ريخب اولازت نل مكنإ « اذك لهأ اي : لاقو كاف نا اذهب انكذعب لاق

 .[(141 935241957051816 "#7 :ثیدحلا رظنا] . ( اذه

 4 ضاق 3 حورجلاو ل باب - 5

 .:لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٍديَمُح نع ُيرازملا انربخأ مالس نب دمحم ينثّدح - ٠



 ١١76 ريسفتلا باتك "6

 ‹ ّصاصقلا ٌموقلا بلطف . راصنألا نم ةيراج ةينث كلام نب سنأ ٌةمع يهو - عيبؤلا ٍتَرَسكا
 هللاو ال :كلام نب سنأ مع رضنلا نب ؛ ُسنأ لاقف « صاصقلاب هلك يبنلا َرمأف لي يبنلا اوتأف

 موقلا يضرف « صاصقلا هللا ٌباتك سنأ اي : ل هللا وسر لاقف « هللا لوسر اي اهّتس وسكت ال
 و : الك هللا لوسر لاقف « َنشرألا اولبقو |

 ٤٥٠١[. 55959 275805 2 ۲۷۰۳ : ثيدحلا رظنا]

e ۷ل 00  

 ةف يلع لأ ا انيش مك 18 اسم نأ 9 قاس نم : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ۳۲١١[. « ۲۲۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «ةيآلا كنّ لر ام عل لوسا امتي # » : لوقي هللاو ؛ بدك

 «كيلمتأ ف واب هلأ مكاوي ال ل باب۸
 يضر ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انثّدح ريَعُس نب كلام انثّدح َةمَلَس نب عولع انثّدح 4

 « هللاو ال : لجرلا لوق يف € يِدَمَيَأ ف وأب هلأ ْمُكْدِحاَوي ال » ةيآلا هذه تّلزنأ» : اهنع هللا

 .[155177 : يف هفرط_ 4717 ثيدحلا] ٠ («هللاو ىليو

YE,ةشئاع نع يبأ ينربخأ : لاق ماشه نع رضا انئّدح ءاجَر يبأ نب ُدمحأ انئدح  

 : ركب وبأ لاق « نيميلا ةراقك هللا َلَرْنَأ ىتح « نيمي يف ُتنحَي ال ناک اهابأ َنأ» اهنع هللا يضر

 . ريخ وه يذلا ثلعفو هللا ةصخُّر ُتلبق الإ اهنم ًاريخ اهّريغ ىَرأ انيمي ىَرأ ال

 1757١[. : يف هفرط_ 45١4 ثيدحلا]

 کک هَ لل ام تبي اوم رال »ل باب - 9 و رھ

 هنع هللا يضر هللا دبع نع سيق نع ليعامسإ نع ٌدلاخ انئَّدح ٍنوَع نب ورمع انثدح_ 6
 َصخرف « كلذ نع اناهنف ؟يصتخن الأ :انلقف « ءاسن انعم سيلو ايب ئيبنلا عم وزغَت انك» :لاق
 هلأ لأ آم تبي أوُمِرَح ال أونما نیلا اهيأكَي 9 أرق مث ٠ بوثلاب ةأرملا جًوزتن نأ كلذ دعب انل

 .[001/0 « 50/١ :يف هافرط- 55١5 ثيدحلا] . کک

 نطيل 8 لمع ْنم س ٌسجِر مزدا باصتالاو مسِيَمْلاَو ريخ ا مَنِ 0 تايد ٠

 تانا لاو , رومألا يف اهب نومستقي حادقلا : © مل رل 3: سابع نبا لاقو

 : ماسقتسالاو « مالزألا ٌدحاو وهو < هل شير ال حدقلا : ملا ل اهيلع نوحبڏي



 ريسفتلا باتك "4 1۱۳٦

 ًامالعأ َحادقلا اوملعأ دقو « ةئمأت ام لعق هثرمأ نإو « ىهتنا هْنهَن نإف « حادقلا ليجُي نأ
 ..ردصملا موسُقلاو < ٌتمسق : هنم ٌتلعفو ¢ اهب ٌنومسقتسي بورضب

 نب َرمع نب زيزعلا ٌدبع انثّدح رشب نب دمحم انّربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح 5

 يف َّنِإو ٍرمخلا ٌميرحت َلَرَت» :لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع عفان ينئّدح :لاق زيزعلا دبع

 .[01/9 :ىف هفرط_ 4515 ثيدحلا] . «بنعلا بارش اهيف ام « ةبرشأ ةسمخل ذئموي ةنيدملا

 لاق :لاق بيهص نب زيزعلا دبع انئّدح ةيلع نبا انثّدح ميهاربإ نب بوقعي انثّدح _ 7

 ينإف ‹ خيضفلا هنومست يذلا اذه مكخيضف ٌريغ رمح انل ناك ام» هنع هللا يضر كلام نب نسنأ

 ؟كاذ امو :اولاقف ؟دبخلا ٌمكَعلَب لهو :لاقف ٌلجر ءاج ذإ ًانالفو ًانالفو ةحلط ابأ يقسأ ٌمئاقل
 اهوعَّجار الو اهنع اولأس امف :لاق . سنأ اي لالقلا هذه قرهأ :اولاق .رمخلا ٍتّمّرَح :لاق

 .[؟434 :ثيدحلا رظنا] ٠ «لجّرلا ربخ دعب

 سانا حبص» : لاق رباج نع ورمع نع ًةنيبع نبا انربخأ ٍلضفلا نب ٌةقدص انئّدح ۸

 . «اهميرحت لبق كلذو « ءادهش ًاعيمج مهموي نم اولتفف رمخلا ٍدْحَأ ةادَع

 ٤١٤٤[. 275816 :ثيدحلا رظنا]

 نع َناَيَح يِببأ نع سيرد نباو ىسيع انربخأ ٌيلظنحلا ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح 4

 اا دانا لوقي يب يبنلا ربنم ىلع هنع هللا يضر َرمع ٌتعمسا : لاق َرمع نبا نع ٌيبعشلا

 ‹ ةطنحلاو « لّسعلاو « رمتلاو « بّتعلا نم :ةسمخ نم ىهو رمخلا م ميرحت لزن هنإ سانلا

 .[۷۳۳۷ « 004١ « ۵0۸۸ « ٥٥۸٩ : يف هفارطأ_ 45١5 ثيدحلا] .«لقعلا رماخ امرمخلاو < ريعّشلاو

 «أومِعط اَميف حاج تحصل الوو أونما٤ يذلا لع سیل ا باب ١
 ٠ «نيريحْلا بج هَّنَو :هلوق ىلإ

 ّنأ» هنع هللا يضر سنأ نع ُتباث انثّدح ٍديز نب ُدامح انثّدح ٍنامعنلا وبأ انئّدح _ 1

 يقاس ٌتنك :لاق نامعنلا يبأ نع ٌيدنكيبلا دمحم يندازو «خيضفلا تقيرهأ يتلا رمخلا

 SS رمخلا ميرحت لزنف « ةحلط يبأ ٍلزنم يف موقلا

 تَمْرُح دق رمخلا نإ الأ :يداني دانم اذه :ُتلقف ٌتجرخف :لاق « ٌتوصلا اذه ام ٌرظناف
 موي مهمخ تناكو لاق .ةنيدملا ككس يف ثّرجف : لاق .اهقرهأف بهذا ياناس

 تيل َلَع سجل » هللا لرنأف لاق ٠ مهنوطُي يف يهو موق لق :موقلا ضعب لاقف « ٌحيضقلا
 لم ذأ
 ٤٦١1۷[. « 755514 :ثيدحلا رظنا] #2 . أاوُمِصَط اًميف حان تاكل اواو عو اوُنَماَء



 1۳۷ نيسفتلا باک 6

 کک 0 ا

Ysاهلثم تحمس ام ٌةبطخ هک ل و  

 ٌباحصأ ىطغف لاق .ًاريثك مت كبلو ًاليلق متكجضل ُجلعأ ام نومّلعَت ول لاق طف

 ةيالا هذه تَلّرَتف . نالف كوبأ : لاق ؟يبأ نم زجر لاقف . ٍنيِنَح مهل مههوجو لكك للا لوسر

 . ةبعش نع ةدابُع نب حورو رضا اور € وم 3 ېک دبس نإ ايش نع اولس ال ©

 €V] °06. ۹۳ :ثيدحلا رظنا]

 انئّدح ةمثيخ وبأ انئَّدح رضنلا وبأ انئّدح :لاق ٍلهس نب لضفلا ينثّدح _ ۲

 ¢ ًءازهتسا لكك هللا لوسر نولأسي موق ناک : لاق امهنع هلل يضر سابع نبا نع يروا وأ

 ةيآلا هذه مهيف هللا لزنأف ؟يتقان نيأ : هتقان ٌلضت ّلجرلا لوقيو ؟ 03 :لجرلا لوقيف

 . «اهلك ةيآلا نم غرف ىتح مك وسد کل د نإ هایشان نعاولت الأ اوما تيل اتي »

 ١ - ٍراَحاَلَو ةيِصَواَكَوْوَبَْساَلَوْةَرِحي نَا َلَعَجاَم ا باج (4 نو ا يك

 ةشيعك « ةلوعفم اهلصأ «ةدئاملا» .ةلص انهاه «ذإ»و .هللا لاق :لوقي € ُهَّسَأ لاق ذلو #

 نبا لاقو . ينديمي يندام ‹ ريخ نم اهبحاص اهب ديم :ىنعملاو « ةنئاب ةقيلطتو « ةيضار

 . كتيمُم : 4تكليؤَوَتُم » : سابع

EYنبا نع ناسيك نب حلاص نع ٍدعس نب ُميهاربإ انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _  

 نم ٌدحأ اهبّلحَي الف « تيغاوطلل اهُوَد عتمُي يتلا ةريحتلا :لاق بّيسملا نب ديعس نع باهش

 لاق :ًةريره وبأ لاقو :لاق . .ءيش اهيلع لمحي الف متهلال اهنوبيسُي , اوناك ٌةبئاسلاو « سانلا
 بيس نم لوآ ناک ؛ رانلا يف هبصق وجي َيعازُخلا رماع نب وّرمع ُثيأر : دال هللا لوسر

 اوناكو « ىفنأب دعب ی مث « ىثنأب لبإلا جاتن لوأ يف رکی ركيلا ٌةقانلا : ةليصّولاو . بئاوسلا

 لبإلا لحف :ماحلاو .ركذ امهنيب سيل ئرخألاب امهادحإ تّلصَو نإ مهتيغاوطل مهنوّيسُي

 لحي لف قفا نم ار تارمار ر رف ىضن اذا دملا تارشا بره
 ًاديعس ٌتعمس يرهلا نع ٌبيَعش انربخأ ٍناميلا وبأ يل :لاقو « يماحلا هوّمسو « ءيش هيلع

 نع باهش نبا نع داهلا نبا ةاورو .هّوحن ةي يبنلا ثعمس ةريره وبأ لاقو :لاق اذهب هوبْخُي

 801١[. :ثيدحلا رظنا] . كي يبنلا تعمس هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍديعس



 ويشفتلا ناكك نه ۳۸

 ميهاربإ نب ٌناسح انّثَدح ئينامركلا هللا دبع وبأ بوقعي يبأ نب دمحم ينثذح - 1٤
 ُتيأر : ب هللا لوسر لاق» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةورُع نع ّيرهرلا نع سنوي انثدح

 .«بئاوسلا َبّيس نّم لو وهو « هبصق ُءُجَيأرمع ثيأرو « ًاضعب اهّضعب مطحُي منهج
 OFT AY ل NTO ا ل ل لل ل ل لا ٤٤ :ثيدحلا رظنا]

 مولع تور ت تك يق موف تما ایر نوک تنو » باب- ٤ ذآ
 ديې وی يک لع تاو

 ْنب ديعس ٌتعمس :لاق نامعنلا نب , ةريغملا انربخأ ةبعش انثدح ديلولا وبأ انثدحح 6
 مكنإ « سانلا اهيأ اي : لاق كلا وسر تتم : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع ريتج
 4-5 اإ الماكر ودي قلت وأ اأ دب امك # : لاق مث . الغ ا هلا ىلا ورو

 ةنإوالأ . ٌميهاربإ ةمايقلا موي ىسك قتالخلا لوأ إو الأ : :لاق مث . ةيآلا رخآ ىلإ 4# تريإعنف
 ُكنإ :لاقيف « ىباحيصأ ٌبر اي :لوقأف ٠ ٍلامشلا تاذ مهب ُدَحويف يتمأ نم ٍلاجرب اج

 ام موف تسد ام ایش مَع ت و < ٌحلاصلا ةبعلا لاق امك لوقا ٠ سا ےہرای وسو جي ع ےک اد

 نم مهباقعأ ىلع نيّدترم اولازي مل ءالؤه َّنِإ :لاقيف © مع بيِقَرلأ تنأ تم تيفو
 ش ۳۳٤۹ ۳٤٤١[. : ثيدحلا رظنا] ير

 « يكفل يزعل 11008 أ ل سس

 ين نب ة نب ڈدح 8 ‹ نامعنلا ا اقدح ناس انثدح دمحم انثّذدح 5
 َتاذ مهب لح ونان الو « دوروشحت مكن ل قرنا نعت نب نع دب نبيع

 ریمل ۶ : هلوق ىلإ € ويف تمد ام اکیس مولع تکو » : حلاصلا ُدبعلا لاق امك لوقأف . لامشلا
 .[ 13780 ۳۳٤۹ ۳٤٤۷ : ثيدحلا رظنا] .« يكل

00( 
 ماعنألا ٌةروس

 مركلا نم شرع ام : 4م > .مهترذعت : مگر » : سابع نبا لاق
 لهأ :4 ب کرولا » .انهبشل : :(اتسبللو $ .اهيلع لمحُي ام :4 ٌةَلوُمَح» .كلذ ريغو
 ًاوطساب » ءاوحضفأ :€ او اوليا > < «حضفت : :4 َلَسْبُت 8 .نودعابتي :( توتو $ .ةكم

 : 4ثْرَكْلا جرم ارئاَمم» . اريك مكللضأ: «رُثركَتْسأ » .برضلا : طسبلا : 4 هي و



 ٥ ريسفتلا باتك- ۱۹

 اهدحاو :4 َةَنِكأ# . اهبيصن ناثوألاو ناطيشللو « ابيصن مهلامو مهتارمث نم هلل اولعج
 ًاضعب نومّرحُت ملف ؛ىشنأ وأ ركذ ىلع الإ ليتشت له ينعي :4 َتَلَمَسُما اّمأ 8 .نانك

 ءاوسيوأ :(اوسلبأ» .ضرعأ :4« ََدَص 8 .اقارهم : اًءوُيْسَت » 0
 .نوكُشَي : نورم 1 هئلضأ : 4 ةتوهتسأ » .ًامئاد : امس .اوملسأ :«اوُنِسبْأ $

 يهو ةراطسإو ةروطسأ اهُدحاو : 4 ٌريِطَسَأ © . لمجلا وهف رقولا امأو ء مّمص 007

 :رّوّصلا .ةنياعم :4 ٌةَرَهَج9 .سؤبلا ّنم نوكيو < سأبلا نم :4 4016 » . تازلا

 نم ريخ ٌتوُبَهَر :لثم : 4 كَ كلم لو « تكلم .رّوسو ةروس هلوقك ةروص ةعامج

 نإَو .الع :4َلَْمَت » . . .ملظأ :4َّنج» . محرت نأ نم ريخ ٍبّهرُت :لوقيو « تومَحر
 ١ هباسج :يأ :هنابسح هللا ىلع لاقي . مويلا كلذ يف : « اهم لبي الو 8 . طسقت : ©« ُلِوْمَت

 : 4ووتسمو » ١ بلشلا يف : «رقتشُم» . يي امهم « يارم : 4 ابتو : :لاقیو
 ونص لثم « ٌناونق : ًاضيأ ةعامجلاو «ءٍناونق :نانثالاو . قذعلا :ٌونقلا .محّرلا يف

 .ناوئصو

 يوه لإ امل اهملعيال بيلا حتاقم ْمَدنِعَو ## »8 باب ١

 نب ملاس نع باهش نبا نع ٍدعس نب ٌميهاربإاننّدح هللا دبع نب زيزعلا ٌدبغ انثّدح - ۷

 كريو وع ةماعلا نم ٍنيغلا ختاقم : لاق لكي هللا لوسر نأ» هيبأ نع هللا دبع

 هلأ نإ ثوم ٍضْرَأ یاب ن یر امر ان ڪت ادام قت یر امو یاحنألآ ف ام کسب رامبو َتِسَعْل

 م

 ٠٠١۹[. :ثيدحلا رظنا] . #2 رح میلع
 “ےس

 دل و مو

 ةيآلا كفو نّياباَدَعَمُ اع تعبي نأ لع راما وه لق » باب - ١
 هى رف ك2 E اوي 2 هم

 ا ا ل عع

 : لک هللا وسر لاق بيرك نا 2 ا ع والا وم لف ١ ٌةيآلا هذه تّلَرن امل» :لاق
 ص حس 2 وص رب ٠6 ¢ هى 5 7 و

 رعب قيذيو اعين مسلہ د » . كهجوب ٌدوعأ : لاق 4 كيج مَع نو وأ $ :لاق . ار دوعا

 .«رسيأ اذه وأ « نَوْهَأ اذه : لي هللا لوسر لاق ٍضْعَبَس

[VT OEE 

 « و ْلظب مهتاميإ ارشبلی لَو » باب۴

 نع ميهاربإ نع ناميلس نع ةبعش نع يع يبأ نبا انئّدح راٿب نب دمحم ينئّدح - 4



 ريسفتلا باتك 6 ١١15

 : هئاحصأ لاق € ولُظِي مُهتدميإ أَوُسَِلي ملو  تّلَرن امل :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع ةمقلع
 . «ٌهيِظَع رال كرا تإ تلّرنف ؟ملظتي مل انو

 ملتا رعت كسر اکو شوو و باب- ؛ رر ل ی و
fلاق ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ٌةبعش انئّدح ٌيِدهَم نبا انثَدح راّشب نب دمحم انثّدح -  : 

 نأ ٍدبعل يغبني ام» : e N کک

 تحمس E يباب يعالج ردو رفا ما انعم 1

 يغبني ام» : لاق اي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍفوع نب نمحرلا دبع نب َديمح

 leit .”:5 56: ثيدحلا رظنا] . «ىّتم نب سنوي نم ريخ انآ : لوقي نأ ٍدبعل

 يدا مدل ىد لأ وأ » باب-

 ينربخ -أ :لاق مهربخأ جيرُج نبا َّنأ ٌماشِ انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ ينئذح - عا

 الت مث « معن : :لاقف ؟ةدجس ص يفأ سابع نبا لاس هنأ ةربخأ ًادهاجُم نأ لوحألا ٌناميلس
 داز .مهنم وه : :لاق مث هَ مم دهب # هلوق ىلإ - 4 ٌبوَُصَيَو لحس 5 اکو

 سابع خبال ثلق : دهاجم نع ماعلا نع فسوي نب ٌلهسو ديّبُع نب ٌدمحمو نوراه نب ڈيزي
 8471١"[. :ثيدحلا رظنا] . "مهب يتقي نأ َرمُأ نمم لو مكين : لاقف

 َمِهيلَعاَسَمَرَح ِوَسَمْلاَو ِرَفَبْلا توو رفظ ىز ُلُحاَنْمَّرَح اودا تر زأأ َلَعَو ¥ باب٦ 5 ril ےس ر ر أ دعو مع متي أ ا 000201

 ةيآلا «آَمهَموحُس
 لاقو . رَمِبَملا : «آياَوَصْلا» .ةماعنلاو ُديعبلا : رف ىذ لك : سابع نبا لاقو

 و
 E هي كو ع هم 7 -

 هيلع ا ل

 . «اهولكأف اهوعاب مث اول اهموحش

 نع ًارباج ٌتعمس ٌءاطع َيلإ ّبتك ديزي انثّدح ديمحلا دبع انثّدح :مصاع وبأ لاقو
 :[4597 ۰ ۲۲۳۱ :ثيدحلا رظنا] . لِي ىبنلا



 طعس م ر ذآ 3 ل | رم أ

 طب امو اسهم ر ھظ ام ٌسِحوفْلا ورقن الو 9١ باب -

 هللا يضر هللا ٍدبع نع لئاو يأ نع ورمع نع ةبعش انئَّدح رمع نب صفح انئّدح - 4

 َءيش الو .نطب امو اهنم َرهظ ام شحاوقلا مرح كلذلو « هللا نم ُدّيغأ ٌدحأ ال» :لاق هنع

 : تلق .معن :لاق ؟هللا دبع نم هتعمس :ٌّتلق . هّسفن حدم كلذلو « هللا ّنم حدملا هيلإ ٌبحأ

 .[747 « ٤٩۳۷ « ٥۲۲۰ : يف هفارطأ_ 474 ثيدحلا] . معن :لاق ؟ةعفرو

 باب۸

 لك باذعلل بورض هنأ ىنعملاو < ليبق عمج : 4ف » هب طيحمو ًظيفح :«ٌليكَر»

 .فرخُز وهف لطاب وهو « هتيّشوو هتنّسح ءيش لك :4ِلَوَقْلا برر » .ليبق اهنم برض

 لاقيو « هتينب ءانب لك :رجحلاو ؛روجحم رجح وهف عونمم لكو « مارح :رجح ٌثرحو

 ‹ دومث عضومف رجحْلا امأو « رجحو ًاجح :لقعلل لاقيو « رجح :ليخلا نم ىثنألل
 نم قتشم هنأك ًارجح تيبلا ميطَح يمس هنمو « رجح وهف ضرألا نم هيلع ترجح امو

 . لزنم وهف ةماميلا رجح امأو « لوتقم نم ليتق لثم موطحم

 عمجلاو نينثالاو دحاولل مله زاجحلا لهأ ةغل كاد َمْلَهَلَك ل باب- 9
 انثَّدح ًةعرُز وبأ انثّدح ةرامُع انئَّدح دحاولا دبع انّنَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح

 نم ٌُسمشلا َعلطَت ىتح ٌةعاسلا موقت ال : لب هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ًةريره وبأ

 نم تّنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفن ال ّنيح كاذف « اهيلع نم نمآ ٌسانلا اهآر اذإف « اهبرغم
 .[۳۹۰۹ ۰۳۹۰۸ ۰۱٤۱۲ 001075286 :ثيدحلا رظنا] . لبق

 اهني سفن عیال ل باب- ٠
 هللا يضر ًةريره يبأ نع مامه نعٌرمعَم انربخأ قازرلا دبع انربخأ ٌقاحسإ ينثلح 7

 تعلط اذإف « اهبرغَم نم ٌُسمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال : هي هللا لوسر لاق» :لاق هنع
 .«ةيآلا أرق مث < اهثاميإ ًاسفن عني ال يح كلذو « نوعمجأ اونّمآ سانلا اهآرو

 :ثيدحلا رظنا] ۸٩ 2 ۱۰۳١ ۰ ۱٤۱۲ ۰ ۳۹۰۸ ۳۹۰۹۰ ۰ 5750[.

)۷( 
 فارعألا ةروس

 « هريغ يفو ءاعدلا يف 4تيِدَتْمُمْلأ بعل ُمَّنِإ » .لاملا : «ًاًمِدِرَو 8 : سابع نبا لاق
 سه e رص لس ر

 .اننيب ضقا :4 اَتَْيَب ٌحَّمْفَأ » يضاقلا :4#ٌحاَّنَمْلا» .مهلاومأ ترثكو اورثك :4أَمَع»



 « نّرحأ :«ىتاء 9 .نارسخ : م ا : 4تّسجباف .انعفر : 4لَبْبل اتقكن
 .دجست نأ كعنم ام :لوقي € دج الأ َكَعَم ام لاق # :هريغ لاقو نت :& سأت $

 لإ تسب قرر ناق قولا ناق جلا قوو نم ناص اذخأ :# ناقص #

 .« ةمايقلا موي ىلإ انهاه وه : (نيج لإ سمو .امهيجرف نع ةيانك : «اَمُهثَءْوَس » . ضعب
 رهط اهوهو « دحاو نثيذلاو شايزلا» sS ا

 ناسنإلا ٌقاَشَمو . اوعمتجا : 4 اوُكَراَدأ 8 :مهنم وه يذلا هليج : ميه  .سابللا نم
 .هليلحإو هرو ءانذأو همفو هارخنتمو ٌءانيع يهو < مس اهدحاو امومُس ىكسي اهلك ةبادلاو

 .اوشيعت :( اتقي :اليلق 4 ًادكت .ةقرغتم :4ارُت» .هب اوُقُعام :4 شع
 . مهّطَح : مشط . مَقلَت : فقلت » .ةبهتلا نم :«مهوُبَهْرتَسأَو $ . قح : : 4 ٌقيِقَحل
 َراغص ُهبْشَي « نانمحلا :*«َلَّمّقْلاأ $ .نافوطلا ريثكلا توملل لاقيو « ليلا نم نافوط
 :« طابسألاو» . هدي يف طمس دقف مِل نم لك : 4 طقس # . ءانب شيرعو نكورع ٠ ملَحْلا

 زواجت : 4دن « نوزواجُي « هل نوّدعتي : «ِتْبَّسلا ف تودع » وا ينب لئابق
 : «مهجذتتكَس» « سعافتو دعق :4ّدلَْأ » .ديدش :€ںيبیب » .عراوش :4 أعيش

 ایت

 . لونج نم : : 4«ةَّنِج نم # . اوبس ر ثَبح نم هَ مهنا # ىلاعت هلوقك < مهنّمأم نم مهيتأن
 سک

 : 4 كنغر . . كتاف محلا اهب كمتس |: ب ترم .اهجورخ ىتم : امس نا >
 .نونيزي : : 4 مهنوّدمي .دحاو وهو : کک لاقيو « ممّلهب ب هلم ُفيط . فتحي

 رصعلا نيب ب ام وهو « ليصأ اهّدحاو :4ِلاَصآْلاَو» . ءافخإلا نم ةيفحو « ًافوح : هيي
 .اليصأو ةركُب هلوقك « برغملا ىلإ

 یب امو اتم رھظام شوکوفلآ یر معامل لف ل باج - ١
 هللا دبع نع لئاو يبأ نع» ةّرم نب ورمع نع ٌةبعش انثّدح برح نب ناميلس انثّدح - ۷

 مادخل : لاق « ةعفرو معن : لاق ؟هللا دبع نم اذه َتعمس تنأ : تلق : لاق هنع هللا يضر

 « هللا نم ةحدملا هيلإ ٌبحأ ٌدحأ الو « نط امو اهنم رهظ ام شجاوفلا مرح كلذلف « هللا نم
 .[14574 :ثيدحلا رظنا] . ا

 ير ىلإ را نلت و نک لَك تیل رنا ف أ بر لاق مب وهموم یو هاج امو ب باج -

 ان او وٿ ڪو اڪ مج ليک آإ كَ ىل نقر کوس ناڪ ٌرَمَتَسأ نِ ٍلّبَجْل
 «تييمؤمْلا لوأ انو كلي تي کک بش ا6 اا

 ينطعأ : نر :  سابع نبا لاق



 . نع هيبأ نع ينزاملا ابحي نب ورمع نع نايف انئّدح ففسوي نب دمحم انثدح- 0

 ةهجو مل دق لَك يبنلا ىلإ دوهيلا نم ٌلجر ءاج» : لاق هنع هللا يضر ٌيردُخلا ديعس يبأ

 :لاق « هوعدف « هوعدا :لاق . . يهجو مطل راصنألا نم كباحصأ نم ٌالجر لإ دمحم اي : لاقو

 ىفطصا يذلاو : لوقي ةتعمسف « دوهيلاب تررم ينإ « هللا لوسر اي :لاق ؟هّهجو تمطل مل

 نيب نم ينورّيخُت ال : لاق . هتمطلف ةبضغ ينتذخأو ؟دمحم ىلعو :تلقف . رشبلا ىلع سوم

 ةمئاقب ٌدخآ ىسومب انآ اذإف « ٌقيِفُي نم َلوأ نوكأف « ةمايقلا موي نوّمعصَي سانلا َنإف « ءايبنألا

 FFA YEY : : ثيدحلا رظنا] . . روطلا ةقعصب َيِزُج مأ يلبق قافأ يردأ الف « شرعلا مئاوق نم

 ىّولّسلاو ّنملا

 ٍديز نب ديعس نع ٍثيرُح نب ورمع نع ِكلملا ٍدبع نع ٌةبعش انئّدح ٌملسم انثّدح- £۳۹

 .[5 57/8 :ثيدحلا رظنا] .«نيعلا ٌءافش اهؤامو ملا نم ةأمكلا» : لاق كب يبنلا نع

 ع كم د
 ل رع ء

 ال سرا تْومَسلا كمْ ىلا اي مټ هنأ لوس د شالا هيأت ل »ف باب - ۳

 وعتاد ءو ملڪ و دلا ثوب ی را يالا لا ول يرش اات یر یت وهال هکإ
 ( تود هت ڪَل

CE0-5 الاق ٌنوراه نب ىسومو نمحرلا دبع نب ُناَميلُّس انثّدح هللا دبع ينثّدح-  

 ا : لاق هللا ديبع نب ٌرسُب ينئّدح : لاق ربز نب ءالّعلا نب هللا دبع اندّدح ملسم نب ُديلولا

 رواه رک ا نيب تناك» :لوقي ءادرّدلا ابأ تعم :لاق عينالوخلا َسيردإ وبأ

 ملف < ‹ هل َرْفغتسَي نأ ُهلَأَسَي ركب وبأ ُهَعَئاف 3 ًابضغُم ٌرمع هنع فّرصناف َرمع ركب وبأ بضغأف

 نحنو : ءادرّدلا وبأ لاقف - ي هلل هللا لوسر ىلإ ركب وبأ َلبقأف « ههجو يف ُهَباِب قلغأ ىتح «لعفَي

 « هنم ناك ام ىلع ُرمع مِدَّنو :لاق .َرَماغ دقف اذه مكبحاص امأ : لكي هلل هللا لوسر لاقف - هّدنع

 :ءادردلاوبأ لاق .َربخلا ةا هلل هللا لوسر ىلع ّصقو يب يبنلا ىلإ سلّجو ُمّلس ىتح َلبقأف

 لاقف .ملظأ تنك انأل « هللا لوسر اي واو :لوقي ركب وبأ لعجو هك هللا لوسر بضغو

 اهيأ اي :تلق ينإ ؟يبحاص يل وكرات متنأ له « يبحاص يل وكرات متنأ له :ِلكك هللا لوسر
 : هللا دبع وبأ لاق «تقّدص :ٍركب وبأ لاقو « َتبَّذك متلقف ؛ ًاعيمج مكيلإ هللا لوسر نإ سانلا

 7551١[. :ثيدحلا رظنا] . ريخلاب قبس : رماغ

 ¢ اووف ب باب - ٤
 عمس هنأ هبْنُم نب مامه نع دمعَم انربخأ قاّزرلا دبع انربخأ قاحسإ يلد 15١



 ادجش كابا اولد » ليئارسإ ينبل ليق : كَ هللا لوسر لاق» : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ
 يف ةڳح : :اولاقو مههاتسأ ىلع نوفحزَي اولَحدف « اولّدبف . .« كيس کک زین لک اولو

 ٤٤۷۹[. « 508 :ثيدحلا رظنا] . «ةرعش

 فورعملا :فرعلا «تريإهّتلل ِنَع ضِرْعأَو فرما أوفا ذَح »ل باب- ٥

 نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ : لاف مرا نع ةيعشااةذخ ناميلا وبا اتد 25
 ويح نبا ىلع لرتف ةفيلح نب نصي نب بع ميقا : :لاق امهنع هللا يضر سابع َنبا نأ ةبتع

 ًرمع سلاجم باما ءاّرَقلا ناكو « ٌرمع مهيندُي نيذلا رفنلا َنم ناكو < نسف نیلا
 اذه دنع هجو كل يخأ نباي : هيخأ نبال ٌةنيبُع لاقف .ًانائش وأ اوناك ٠ ًالوهك هترواشمو
 « ةنييعل وحلا َنذأتساف : سابع نیا لاق . . هيلع كل ٌنذأتسأس :لاق « هيلع يل ْنذأتساف « ريمألا
 مكحت الو « لّزَجلا انيطعُت ام هللاوف ٠ باطخلا نباي يه : :لاق هيلع لخد املف « رمع هل َنْذأف

 لاق ىلاعت هللا نإ « نينمؤملا َريمأ اي و ل O و ا
 هللاو .نيلهاجلا نم اذه َّنإو € تلهب ِنَع ضرْعَأَو فلاي أو وفعلا نخ » : رال هّيبنل

 .[7785 : يف هفرط- 4547 ثيدحلا] ٠ (هللا باتك دنع ًافاقو ناكو « هيلع اهالت َنيح رمع اهڙواج ام

 ساو وقملا نخ # : ريبّرلا نب هللا ٍدبع نع هيبأ نع ماشه نع عيکو انثّدح ىبحي ينثدح 14

 ٤٦٤٤[. : يف هفرط_ 454 ثيدحلا] ٠ . سانلا قالخأ يف الإ هللا لزنأ ام : لاق نمل

 ريبُرلا نب هللا دبع نع هيبأ نع ٌماشه لاق ٌةماسُأ وبأ انئّدح ِداَرَب نب هللا دبع لاقو - 64
 .[454* :ثيدحلا رظنا] .لاق امك وأ «سانلا قالخأ نم َوفعلا ذخأي نأ ةي هين هللا رمأ» :لاق

)۸( 
 لافنألا ةروس

 مب تادرس کا ااف لوسرلاو هني لادا ل لاَ رع كنو هلوق باب ١

 :لاقي .ثرحلا : كر :ةداتق لاق .مناغملا : لاال » سابع ن نبا لاق
 ةيطع : ةا

 انربخأ ميَسُه انربخأ َناميلس نب ديعس انئّدح ميحرلا دبع نب دمحم ينئذح - 4
 : لاق . لافنألا ةروس : امهنع هللا يضر سابع نبال ٌثلق» : :لاق ريبُج نب ٍديعس نع رشي وبأ
 ءاج ينفدرأو يز . جوف دعب ًاجوف : 4ور » .ّدحلا : 4ةكَوَّتلأ . «ردب يف تآزن
 هعمجي : € مڪر # ١ ٠ مفلا قوذ نم اذه سيلو . اوبّرجو اورشاب ' :« اوقوذ# . يدعب

2 



 ١١6 ريسفتلا باتك "6

 EE ليلا © لا يلا : # درس

 .مههاوفأ يف مهعباصأ لاخدإ : 4 ءاكم# :دهاجم لاقو كح بِلغَي :« تی

 ٤٠١۹[. :ثيدحلا رظنا] . كوسبحتيل : 4كوب $ .ريفّصل يلا :*ةَيِدصَتَو

 يدري ال لا کلا لأ هللا دنع باوا َّرَسَّنإ# ۾ باب

 سابع نبا نع ٍدهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ُءاقرَو انثّدح تفسوي نب دمحم انثّدح - 1555

 .رادلا | دبع ينب نم وفن مه : :لاق کک مبا مصل لأ دنع ٍتآَوَدلأ رَ 4

 ا 00 ل mm ا ¥ باب-۲
 ل هتك أ l2 ء٢٢ ص 9 + سهر

FAAتورش هل ر  » 

uمكُحِلصُي امل :(ٌمكِيِماَمِل اوبيجأ :  
 ُتعمس نمحرلا ٍدبع نب ٍبيِبُخ نع ةبعش انئّدح حور انربخأ : لاق ٌقاحسإ ينثّدح- 1

 يب َّرمف « يّلصُأ ُثنك» : لاق هنع هللا يضر ىلعملا نب ٍديعس يبأ نع ثَّدحُي مصاع نب صفح

 هللا لقي ملأ ؟يتأت نأ كعنم ام : لاقف ةتيتأ مث e ٠ ا ع

 نآرقلا يف ةروس مظعأ كّنمّلعأل : لاق مث 4 مک5 اد وسر اريج أوما“ نيل اات »

 دع هش اند داعم لاقو هال ت کا جرخيل اب هللا 0 َبهذف . جُرخأ نأ لبق

 :لاقو اذهب كك ئبنلا باحصأ نم الجر ٍديعس ابأ عمس ًاصفح عمس نمحرلا دبع نب بيبخ
 ٤٤١٤[. : ثيدحلا رظنا] .«يناثملا عبسلا 5 نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا يه»

 :ىلاعت ١)  TTامشب 0
 EE E 9: ين اح ّدح ٌدمحأ ينئّدح - ۸

 نإ هللا » : ن ا ا ی ا نب نأ ی ٌيداّيزلا ُبحاص ديدزك نبا

 تلزنف 4ِِيِلَأ ٍباَدَعِي اتقارا 0 اقع ليت كراع ا هانم تنك
 الأ رل امر © رغ مهو ُهَبْدَعُم م ك انو ف كلر ا ذأ تاڪ ار »
 رر رواە رورو ءو

 .[4549 : يف هفرط- ٤1٤۸ ثيدحلا] . ى دص مهو هلل معي



 ريسفتلا باتك - 6 ١١125

ge ل s3 rp” 

 دورس مشو مُهَبْذعُم هلآ تاک امو مف تاو مهب دعبل هلا تاڪ امو و باي ٤

 نع خش اقدح يبأ انئّدح ا را نب دمحم انثّدح 29 48

 وه "وب نب َسنأ عمس ّي ھ ادله تاک نإ م 1 أ لاق» كلام أَو دايّرلا بحاص ديمحلا دبع
 تاکو # : ا اسلا نع 6 احبج اَ مم رع ن نحل

 مهو هللا مهبْذَعي الأ ره امو ل ورفعت مشو ْمُهَبْدَعُم هلأ ت تاك انو مہف تاو مبدعي هلآ
 ٤٦٤۸[. :ثيدحلا رظنا] 0 « ِراَرَحْلَأ د جسما نع تودي

 يي هلك نل َنوُكحُيَو ةو ت رک تال یخ مشوق ل باب- 2 ور

 نب ركب نع ةوُيَح انئَّدح 'ىيحي نب هللا دبع انئَّدح زيزعلا دبع نب نسحلا انثدح _ ٠١

 دبع ابأ اي :لاقف هءاج الجر نأ امهنع هللا يضر ّرمع نبا نعال عفان نع ريكُب نع ورمع
 تانألا رخل ىلإ ارسل ةيزدلا نوايا كلو ال هناك ىو هللا ركذ ام كت أ + نيحرلا

 ُتحأ لتاقأ الو ةيآلا هذهب رّيعأ يخأ نباي : لاقف هباتك يف هللا ركذ امك َلتاقث ال نأ كعنمَي امف
 نإ ا ام لتي نر ف : ىلاعت هللا لوقي يتلا ةيآلا هذهب رّيعأ نأ نم ىلإ
 دهع ىلع انلعف دق :رمع نبا لاق € هنو درک ال ع شویو » :لوقي هللا َّنإف :لاق .اهرخآ

 ‹ هوقثوي امإو « هولتقي امإ : هنيد يف ُنَئفُي لجرلا ناكف « ًاليلق مالسإلا ناك ذإ ةَ هللا لوسر
 يلع يف كلوق امف :لاق ديري اميف هقفاوي ال هنأ ىأر املف . ةنتف نكت ملف مالسإلا ٌرثك ىتح

 متهركف « هنع افع دق هللا ناكف نامثع امأ ؟ نامثعو ٌيلع يف يلوق ام : رمع نبا لاق ؟نامثعو

 :ثيح هتنب وأ ُهتنبا هذهو هديب راشأو  هنتَخو ةي هللا لوسر مع نباف يلع امأو « هنع َوْفعَي نأ

 01317١ ۳1۹۸ ,۳۷۰٤ (2۰11 ,"4:5١ 12١1[. :ثيدحلا رظنا] . نورت

 نب ٌديعس ينثّدح لاق ُهثدح ربو نأ نايب انثّدح ٌريهُز انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح - 1
 : لاقف ؟ةنتفلا لاتق يف ىرت شک ّلجر لاقف « َرمع نبا - انيلإ وأ - انيلع جرخ» :لاق ريبج

 سيلو « ًةنتف مهيلع لوخدلا ناكو « نيكرشملا لتاقُب ايب دمحم ناك ؟ةنتفلا ام يردت لهو

 ا ع ا راو ا ما نامل هيرب

 و نص سرج ع

 نو نين تأ أوي نوروصص نورتي مکن نكي نإ ِلاَنِقَل ل َتيِمْؤُمْلا ضر يبل اتي 9 باب- 5

TTتروُمق 0 تل اوين » 



 نم ٌدحاو ري ال نأ مهيلع بتكف € 0 اي أبي ويد ورضع مکن نکی نإ ط ترن امل ا

 کها بنَ لآ ط تلّزن مث نيتثم نم نورشع فَي ال نأ : ةّرم ريغ ٌنايفس لاقف « ةرشع
 ِلاَ لع َمْؤُمْلا ضر ا تزن : هرم نايفس دازو « نيتثم نم ةئم وفي ال نأ َبّتكف « ةيآلا

 نع يهنلاو فورعملاب َرمألا ىَرأو : ةمربش نبا لاقو نايفس لاق تُريد نورس ورع مکن نكي نإ
 ٤٦٥۳[. :يف هفرط- 4507 ثيدحلا] . اذه لثم ركنملا

 ر تو یر

 e لوف ىلإ يآ دعس خي تأ 2 ا ۷

 E ٣ يلا ل : لاق
 ضرف نيح نيملسملا ىلع كلذ قش نتاوي رص ورش مكن نکی نإ )

 ل و منع هلآ فف نأ 9 : لاقف فيفختلا ءاجف « ةرشع نم ٌدحاو رْفَي ال

 ربصلا نم َصَقَن ةّدعلا نم مهنع هللا فَّقَح املف : لاق 4 اوبلن ُهَرَِصداَ مكحنَي کي

 ٤٠٥١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «مهنع ففُح ام ردقب

(٩) 

 ةءارب ةروس ,

 ر : I} PEE 4 3ءيش لك : 4جي .دهعلاو ةمذلاو ةبارقلا :لإلا

 کک .4 : NYیا . ترملا :لابخلاو + داسقلا لاخلا فلا :

 .نوعرسُي : وخت > .هيف نولَحدُي : 5اک .دحاواهرگو :(اًزگ 8 . ينخر
 ندع . ةّوه يف ُهاقلأ : * ئومأ # . نفر ت : تكفتتا : 4 بڪ زوما 4 :

 .قدص تنم يف قدص ندعم يف لاقيو نِدعَم هنمو « تمقأ يأ ضرأب َتْنَدَع «:دلخ

 » زوجيو نيرباغلا يف : 4 ثم لم » هنمو « يدعب َدعقف ينفّلَح يذلا فلاخلا : *« ٍقِلاَوَحْلا

 ةفلاخلا نم ءاسنلا نوكي نأ ١ الإ هعمج ريدقت ىلع دجوي مل هنإف روكذلا عمج ناك نإو

 لضاوفلا يهو ةريخ اهدحاو : # ترسل # . ر : نافرح .

eS a افشلا نور : % وجر 

 :لاقو .ًاقّرفو ًاقفش : 4ةوأَل» . رئاه : 4راه

 نكر لا لج لا فار د ا ارا قا اا ]



 ريسفتلا تاک 6 4۸

 هوو نت ری س

 ع لآ لإ دو ملوسرو هللا نم ةءارب » باب ١

 : 4 اهي میکرو مشره »> .قّدصُي : نذ ذأ » : سابع نبا لاقو .مالعإ :€ َندَأَو »
 دحين ماد جب يعم .ريثك اهوحنو
 .نوهبشي : «َنوُهاَضُي# . هللا الإ َهلإ ال

 هنع هللا يضر ءاربلا ٌتعمس لاق ٌقاحسإ يبأ نع ٌةبعش انّثدح ديلولا وب بأ انثدح _ ٤
 . «ةءارب تَلَّرن ةروس رخآو 4اا يف ميف لأ لَكَ َكَئَوُْفََسي 8 تلزن ةياوخآ» : لوقي

 .[45006 . 57554 : ثيدحلا رظنا]

 «َنرفكْلا یر هلأ ناو هنآ یزجعم ربع کا اوملعاو ره سب اه يأ ضرأل أ يف أوحي ف » باب - ۲

 اوريس :اوحيسف

{1ooينربخأو باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا ينئّدح لاق ٍريفَع نب ٌديعس انئّدح _  

 يف ةْجَحلا كلت يف ركب وبأ ينشع» : لاق هنع هللا يضر ًةريره ابأ نأ نمحرلا ٍدبع نب ٌديمح

 تيبلاب ٌفوطَي الو « ُكِرشُم ماعلا دعب حي ال نأ ىّنمب نونذؤي رحنلا موي مهتعب َنينذؤم
 نأ ُةَرمأو بلاط يبأ نب يلعب ةي هللا لوسر فدرأ مث : نمحرلا ٍدبع نب ٌديمُح لاق « نايرع
 دعب ّجحَي ال نأو ¢ ةءاربب ىم لهآ يف رحّنلا موي مولع انعم نذأف : ةريره وبأ لاق . ةءارتب ندوب

 .[ 175 لال CITY لكم :ثيدحلا رظنا] ٠ . «نايرع تيبلاب فوطَي الو 0 كرشم ماعلا

 را 00 ر و ّلِإ هولوُسََو هلا ت ذا ل باب۳
 ب ا 2 هام رو 5

 TT ارشدو هللا ی رجم ر رع مکن اول ا و نإو مك رڪ وه ھت م

 ا ا

 ينربخأف باهش ُنبا لاق ليقع ينث :ثدح لاق ثيللا انَثَّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح_ ٤٩

 يف ةَّبَحلا كلت يف هنع هللا يضر ركب وبأ يّدعَب» : لاق ةريره ابأ نأ نمحرلا دبع نب ديم

 ِتيبلاب ٌفوطَي الو « كرشُم ماعلا دعب ٌحُحَي ال نأ ىنمب َنونْذُي رحّنلا موي مهّتعَب نينذؤملا
 لاق .ةءارتب َندوُي نأ ٌةَرمأف بلاط يبأ نب يلعب لكي ئبنلا فدرأ مث :ٌديمح لاق « نايرغ
 ش ٌةلرشم ماعلا دعب ٌججحي ال نأو. « ةءاربب ٍرحنلا موي ىنم لهآ يف : لع اج هنأ :ةريره وبأ

 ٤۳۹۳ ٤1٥٥[. ۳۱۷۷ ل5377 59 :ثيدحلا رظنا] .«نايرع تيبلاب فوطَي الو



 ٥ ريسفتلا باتك- ۱۹

 ٤ - «َنيِكِرْتْمْلا ني مُثدَهَع دلأاَلِإ » باب

  -_ ۷أ دا باهش نبا نع حلاص نع يبأ انثّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انددح ٌقاحسإ ينئّدح
 يتلا ةجحلا يف هع هنع هللا يضر ركب ابأ نأ ٌةَربخأ ةريره ابأ َّنأ ُةَربخأ نمحرلا دبع نب ٌديمح

 ماعلا دعب نجي ال نأ سانلا يف ندو طهر يف عادّولا ٍةجَح لبق اهيلع ال هللا لوسر هرم

 لجأ نم < ربكألا محلا موي ٍرحّنلا موي :لوقي ٌديمح ناكف « نايرع ِتيبلاب ٌفوطَي الو كرشُم

 .[ع555 ۲ ٤۳۹۳ ٤٥٥ ۰ ۳۱۷۷ ۰ ۱۹۲۲ 09 :ثيدحلا رظنا] . «ةريره ىبأ ثيدح

 4 هَل َنمَيأ ل اک مَن رڪ لا ةَ َدَّمِيَأ اولِيَمَف 8 باب - ه

 لاق بهو ْنب ڈیز انئدح ليعامسإ انثدح ىبحي انثّدح ىنئملا نب دمحم انئّدح -_ ۸

 - ةعبرأ الإ َنيقفانملا ّنم الو « ٌةثالث الإ ةيالا وهذه باحصأ نم يقب ام : لاقف ةفيذح دنع اتك»

 انتويب نورٌ نيذلا ءالؤه لاب امف « يردن الف اننوريخُت دمحم باحصأ مكنإ : يبارعأ لاقف

 ول ريبك خيش مهُدحَأ « ةعبرأ الإ مهنم بي مل . لجأ قاّسفلا كئلوأ :لاق  ؟انقالعأ نوقرسيو

 .«هدرب دجو امل درابلا ًءاملا برش

2 

 هللا لیس فام فالو ةو بهَذلأ تورك ےیزآآو وم باب - ٦

e4جرعألا نمحرلا دبع نأ دان لا وا ان دخت يعش انويخا عفان نب ٌمكَحلا انئّدح _  
 زنك نوكي :لوقي لكي هللا لوسر حمس هنأ هنع هللا يضر ةريره وبأ ينئّدحا : لاق هنأ هن

 .[4036 « 1507 :ثيدحلا رظنا] ٠ ماج داق مو مكدحأ

Ehىلع ٌترَرَما : لاق بهو نب ديز نع ٍنيصُح نع ريرَج انئَّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انئّدح_  

 تردلاو» تأرقف ٠ ماشلاب اتك :لاق ؟ضرألا هذهب كلّرنأ ام :تلقف ةذّرلاب ٌّرذ د يبأ

 : ةيواعم لاق € ريلأ ٍباَّدَصِب مُهَرَسَبَف هللا ليس فاهم ال آو ةو بهذا توزن

SS 

 ده مه روھ موجو مشا اھ رک ملھ رات يف اهي محي َمْوَي 9 باب - ٠
 «توزكت کام اووف کشا جثزكح

 نب ٍدلاخ نع باهش نبا نع سنوي نع يبأ انثدح ٍديعس نب بيبش نب ٌدمحأ لاقو_ ۱

 هللا اهَلعَج تّلزنأ املف « ةاكزلا لنت نأ لبق اذه : لاقف رمع نب هللا دبع عم انجرح : لاق ملسأ

 ٠٤١٤[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «لاومأللًارهظ



 رفا باعك 8 10۰ ٠

 رال او تولا لح موي وَلا بڪ يارَ ركع ا هَ

 مئاقلاوه : ا

 نبا نع دمحم نع بويأ نع ديز نب داّمح انثَّدح باهّولا دبع نب هللا دبع انثدح- ۲

 تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامّزا نإ :لاق لو ئبنلا ٍنعةركب يبأ نع ةركب يبأ
 مّوحملاو ةجحلا وذو ةدعّقلا وذ تايلاوتُم ثالث : مرح ةعبرأ اهنم ًارهش َرشع انثا ةنسلا «َضرألاو

 .[44058191 ٩۷ ۱۰۰ ۱۷٤۱ :ثيدحلا رظنا] . «نابعشو ىّدامج نيب يذلا رّضُم ُبجرو

 1 دن رولا ةد لإ ل باب 8
7 3 
 هلا دنع

 ۶ 4 ص ےک و

 نيل اكد محد اَهْنِم

 دع 2م

 اعم هلا تإ نر ال ءو جمل لوق ذإ راكلآ ف اَمْهْدإ نن تاگ باب- 9
 نوكسلا نم ةليعف :«ةنيكسلا) ٠ انرصان :(استعم

 : لاق ٌسنأ انثّدح تباث انئَّدح مامه انئثّدح ناَبَح انئَّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح_ ۳

 ‹ نيكرشملا ٌراثآ ثيأرف < راغلا يف ةي يبنلا عم تنك :لاق هنع هللا يضر ركب وبأ. ينثّدح١

 . «امهثلاث هللا نينث :ثاب ٌكّنظ ام : لاق « ُهَمَّدق عفر مهّدحأ نأ ول « هللا لوسر اي : تلق

 .[۳۹۲۲ 2 ۳٠۹٥۳ : ثيدحلا رظنا]

 ةكيلُم يبأ ا ا ا م 525

 و همأو َريِبَّرلا ةوبأ : تلق -ريبّزلا نبا َنيبو هيب عقو َنيح - لاق هنأ امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع

 « انئّدح :لاقف ؟ةدانسإ :نايفسل تلقف . ةيفص ُهتَّدجو ركب وبأ هدجو ةشئاع هتلاخو ٌءامسأ

 .[4313 4558 :يف ءافرط- 4574 ثيدحلا] .«جيرُج نبا" : لقي ملو ٌناسنإ هّلَعشف

 لاق ا انئَدح نيعم نب يحي ينثدح :لاق دمحم نب هللا دبع ينئّدح . 6

 ٌذيرتأ : تلقف اثم نبا ىلع ترف + ءيش مهني ناكرا کل يا نبا لاق : 5
 ةيمأ ينبو ريبزلا نبا بتك هللا َّنِإ . هللا داعم : : لاقف ؟هللاَمََح ام لحق ربا نبا لتاقث نأ

 اذهب َنيأو :تلقف « ريبزلا نبال خياب :ٌانلا لاق :لاق .ًادبأ هلحأ ال هللاو ينإو « نيلحم

 ركب ابأ دیری ۔راغلا ٌبحاصف دج امأو - َريبُرلا ديري لكي ئبنلا ٌيراوحف هوبأ امأ « هنع رمألا

 جوزف هتّمع امآو .ةشئاع ديري نينمؤملا مأق هتلاخ امأو . ءامسأ ٌديِرُي « قاطنلا تاذف ُهمأ امأو

 موال ىف تل ةيفَص ديري « هتّدجف ايب يبنلا ةمع امأو .ةجيدخ ديري « كك يبنلا

 a . مارك ٌءافكأ ينوټر ينوټر نو « بيرق نم.ينولصو ينولَصَو نإ لاو . نآرقلل یراق
 نمو ةماسأ ينبو:تيوت ينب :دّسآ ىنب نم انطبأ ديرب تاديمحلاو تاماسألاو تايوتا



 110۱ ريسفتلا باتك- "6

 : ينعي « ِهَبَنَذ ىّول هنإو .ناورم نب كلملا دبع : ينعي « ةيمّدقلا يشمي ٌررب صاعلا يبأ َنبا َّنأ
 ْ LEE : ثيدحلا رظنا] .«ںیبلا نبا

 لاق ديعس نب َرمع نع سنوي نب ىسيع انئّدح نوميم نب دیّبع نب دمحم انثّدح دح - 65

 اذه هرمأ يف ماق ريبزلا نبال نوبجعت الأ : لاقف ساع نبا ىلع انلخد» ةكيلُم يبأ نبا ينربخأ

 ا زعم لو كب ی د اهي دل يق اا تلق
 « ةشئاع تخأ نباو ةجيدخ يخأ نباو ةركب يبأ نباو ريبلا نباو لب يبنلا ةمع نبا :ُتلقو
 ير ا ل كلذ ديرُي الو ينع ىلعتي وه اذإف

 . ظمهريغ ينب ري نأ نم َيلإ بح يمع ونب يني نأل بال ناك نإو « ًاريخ ُديريُهارأ امو

 .[45560 « 5554 : ثيدحلا رظنا]

 ةيطعلاب مهفلأتي :دهاجم لاق 4 اقر فوم و َةفلَومْلاو ف باب- ٠

 aE ناب درع ريك نب يكتم انتاج 5

 :لجر لاقف . مهفلأتأ“ :لاقو ةعبرأ نيب ةمسقف < ِءيشب لكك يبنلا ىلإ ثعب) : لاق هنع

 . «نيدلا نم نوقُرمي ٌموق اذه ءىضُئض نم جُرخَي :لاقف < َتلّدَع ام

 753٠١ ٤١١١[. 2955 : ثيدحلا رظنا]

 هتكَدّصا فنيِنمْؤمْلا رو تورلا تروُرمْلَي تیرا » باب- ۱۱

 مهتقاط :مهُدهَجو مهُدهُجو .نوبيعي :4 ورمل »

 نع َناميِلُس نع ةبعش نع ٍرْفعَج نب دمحم انربخأ ٍدمحم وبأ ٍدلاخ نب رش ينثّدح - ۸

 عاص بفصنب ليقع وبأ ًءاجف 2 ُلماحتت انك ٍةقَدصلاب انزمأ املا : لاق ٍدوعسم يبا نع ٍلئاو يبأ

 الإ رخآلا اذه َلعف امو « اذه ةقَدص نع ٍئيِنغَل هللا لإ :نوقفانملا لاقف ٠ کا داسا و

 5 تیلو ِت ِتنقَدَّصلأ ف َنيِنِمْؤْمْل نم * تعَوطُمْلا تورو ترد ا تزنف « ًٌءائر

 .[۲۲۷۳ 014151418 :ثيدحلا رظنا] . «ةيآلا 4رهدهج + دوشي

 نع ٌناميلس نع ٌةدئاز مكثّدحأ ةماسأ ىبأل تلق : لاق ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينثّدح - 4
 ىتح انذحأ لاتحيف « ةقدصلاب ذمأي لكي هللا لوسر ناك» : لاق ٌيراصنألا دوعسم ىبأ نع قيقش

 .«هسفنب ُضْرعُي هنأك . فلأ هئم مويلا مهدحأل نإو « دملاب َء يجي

 :ثيدحلا رظنا] ۱٤۱١ (۱٤۱١ ۰ ۲۲۷۳ « ٤٦٦۸[.



1o۲ريسفتلا باتك "6  

 مم

 - هلأ و لف ان يم ل تك نإ ها ولت أك وتقتل تايب

 يضر مع نبا نع عفان نع هللا ديم نع ةماسأ يبأ نع َليعامسإ نب ُديِبُع ينثّدح- 4

 هلأسف دال هللا وسر ىلإ هللا دبع نب هللا دبع هنبا ءاج بأ نب هللا دبع يوت امل : لاق امهنع هللا

 يصل لك هل هللا لوسر ماقف « هيلع يلصُب نأ هلأس مث .ٌةاظعأف « هابأ هيف ْنْفكُي هّصيمق ُهّيطعُي نأ

 كير كاهن دقو هيلع يلصتأ « هللا لوسر اي : لاقف لڳ هللا لوسر بوثب ذخأف ُرمع َماقف « هيلع

 نإ َمَلَرِفْمَتَْش ال وأ مط َرِفْغَتْسا » :لاقف هللا ينرّيخ امنإ :ةكي هللا لوسر لاقف ؟هيلع يّلصُت نأ

 هيلع ىلصف :لاق .قفانُم هنإ :لاق .نيعبسلا ىلع ةديزأسو# هرم َنيِعَبَس حط رفع
 هس مرر سيم ی وا رے

 ١7719[. :ثيدحلا رظنا] . ورق لع مَ الو اذبأ تات مهني ع 5 رلحأ لع لص او $ هللا E لوسر

 ينثدح ثيللا ينثّدح :هريغ لاقو . ٍليَقَع نع ثيللا انئَّدح ٍريكُب نب ىيحي انئّدح- 0١

 باطخلا نب ّرمع نع سابع نبا نع هللا دبع نب هلل ُديبُح ينربخأ : :لاق باهش نبا نع ليقع

 يلصيل كي هل هللا لوسر هل يعد « لولَس نبا َيبأ نب هللا دبع تام امل» :لاق هنأ هنع هللا يضر

 لاق دقو بأ نبا ىلع يّلصتأ « هللا لوسر اي : تلقف هيلإ ٌتبثو ةي هللا لوسر ماق املف « هيلع

 a لاقو ب هللا لوسر مّسبتف .هلوق هيلع دّدَعأ :لاق ؟اذكو اذك :اذك موي

 تدزل هل ْرفْعُي ي نيعبسلا ىلع دز ينأ ملعأ ول « ترتخاف ُترّيخ ينإ : لاق هيلع ثرثكأ املف

 نم ٍناتيالا ِتلّرن ىتح ًاريسي الإ ثكمي ملف ٌفرصنا مث يي هللا لوسر هيلع ىلصف : لاق .اهب

 نم دعب ُتبجعف :لاق € توقف مشو : وق ىلإ 4 كاك م هن رلحأ لع لمن الو » ةءارت
 ۱١١۷[. :ثيدحلا رظنا] س » كي هلل ٍلوسر ىلع يتأرج

 2 م 4 2 چ صر س صا

 4در لع مق الو اذبأ تا منم حا هلع لصالو » باب - ١١

 ردع ن یم عن نس ھا دیش نع ضايع نب نأ تح رل نب مار شام ۲

 ىلإ هللا دبع نب هللا دبع ةنبا ءاج ي نب هللا دبع يفوت امل :لاق هنأ امهنع هللا يضر

 باطنلا نب ٌرمع ذخأف «هيلع يّلِصُي اق مث .هيف هتفكُ نأ هَرمأو «هّصيمق ٌةاطعأف كي هللا وسر

 وأ - هللا يئربخ امنإ : لاق ؟مهل َرفتسَت نأ هلا كات دقو « قفانم وهو هيلع يَلصُن : لاقف هبوثب
 ا لر رفع نلف همم نيوبس مه رفعت نإ مه َرِفْمَتَْش ال وأ مَ َرِفْمَتْسأ لاقف - هللا ينربخأ

 ا لا د ت رک اار هيض ا لا نیت یل ااا لاقف

 . ( توفق مهو ًاوناَمَو ول لوشرو های اورتک مه ورق لع مق وادب تات من نم ربح لع لص الو ۾

o 



 ١0 قييسفتلا ناكك 5

 جر ما منع أوصت مَع اوس لإ دكا 4 صل لإ ةرثلغبم و باب - ٤
 هبت اكس اب ارج مکه مو

EEN aEع ردع  pê EOE 
 هللا معنأ ام هللاو : و ف ادا ی كلاج قيامك يضع :لاق بعك نب هللا دبع نأ

 كَلَم امك َكِلهأف هّبَدك نوكأ ال نأ لي هللا لوسر يقدص نم مظعأ يناده ذإ دعب ٍةمعن نم يلع

 . ؟تيقسملا » ىلإ 4ْرُمِكلَتنأَدإ ك اب َنوُمِحَيَس » يحولا لز ٌنيحاوبّدك نيذلا
.) 14418 "55١ TAA «F007 CT *AA 0956:5915 215553815951 › ۲۷0۷ : [ثيدحلا رظنا 

 «تيِقسمْ 0 ا ا 00 0

Pa نَا یس يَ رے 22 وے REE 
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 اكد ءاجو قبأ انثدح ٌفوع انثدح ميهاربإ نب ب ليعامسإ انثّدح ّلمْؤُم انثّدح - 5

 « يناثعتباف نايت ةليللا يناتأ :انل ةا هللا لوسر لاق» : لاق هنع هللا يضر بدنُج نب ٌةرمَس
 َتنأ ام ٍنّسحأك مهقْلَخ نم ُرطش ٌلاجر اناّقلتف « ةضف نبَلو بَ نيلب ةينبم ٍةنيدم ىلإ انيهتناف

 اوعجر مث . هيف اوعقوف « رهنلا كلذ يف اوعقف اوبًهذا : مهل الاق ٠ ءار تن ام حبقأك ٌرطشو ءار

 كاذهو « ِنْدَع ةّنج هذه : يل الاق . ةروص نّسحأ يف اوراصف مهنع ٤ ا

 GS عرس طال موقلا امأ :الاق . كلِزنم
 .«مهنع هللا زواجت ٠ ًائّيس َرخآو ًاحلاص

 .| 7705 277752 ۲۷۹۱ خم 19852001١517 ‹ ۸0 : ثيدحلا رظنا]

 «ديجس رقت وفقني لوم يولي تگ م » باب ٠١
 0 ل م

 هّدنعو لب ئيبنلا هيلع لحد ةافولا بلاط ابأ ترّضح امل :لاق هيبأ نع بّيسملا نب ديعس
 اهب كل جاحأ « هللا الإ هلإ ال : لق « مع يأ : يب ئبنلا لاقف « ةيمأ يبأ نب هللا دبعو لهج وبأ

 ؟بلطملا دبع ةلم نع ُبعرتأ ٠ بلاط ابأ اي : ةيمأ يبأ نب هللا دعو ٍلهج وبأ لاقف . هللا دنع

 نأ انما يلو یل تاگ ام ام » ترف « كنع هنأ ملام كل َنرِغتسأل : يلا لاقف

 E ا بأ خط یب ام دعب نم کر يلؤأ اڪ ڙو نيڪ رمل اوڙي س
.[TAAE 11° eT 



 لاق .ح . . سنوي ينربخأ : لاق بهو نبا ينث ا :لاق حلاص نب دمحأ انثذح لح - 7

 : لاق بعك نب نمحرلا دبع ينربخأ : لاق باهش نبا نع سوي انثّدح ةسبنَع اننّدحو : دمحأ

 كلام نب ٌبعك ٌثعمسا : لاق- يِمَع نيح هينب نم بعك ئاق ناكو - بعك نب هللا دبع ينربخأ

 يلام نم َمِلَسنَأ نأ يتبوت نم َّنِإ : هثيدح رخآ يف لاق 4اوُْلُم تأ ةككلا لع هثيدح يف

 :ثيدحلا رظنا] . «كل ريخ وهف « كلام ضعب ْكيِسمأ : ةي عيبنلا لاقف « هلوسرو هللا ىلإ ةقدص
o YAEA «TEV « YVoVخخ »40° »444۹  LEVY 1118494601١ CTAAA 

 تر سا ا اار

 يا و كاك كل لا تريل کلا لرب باب
 « للا بيلا ره هَل نإ اول هلع هع باث رنو TT نأ اونو

a OY 

 قدص ثعمجاف لاق ردب ةوزغو ةرسُملا ةوزغ : عر كام

 عرف ٍدجسملاب أدب ناكو « ۍحض ال ةَرفاس رس نم مقي اًملق ناکو « ىحُض كي هل هللا لوسر

 َنيفلختملا ّنم ٍدحأ مالك نع هني ملو « ئبحاص مالكو يمالك نع ةي ئيبنلا ىهّلو « نيتعكر

 ّيلإ مآ ءيش نمامو « ُرمألا يلع لاط ىتح كلذك ٌتْشيلف « انّمالك ُسانلا بتتجاف ؛انريغ

 ٌكلتب سانلا نم َنوكأف لي هللا لوسر تومي وأ « ايب ئيبنلا يلع يلصُي الف ّتومأ نأ نم

 ثلثلا يقب نيح لكي هيبن ىلع انتبوت هللا َلرنأف ٠ « يلع يلصي الو مهنم ٌدحأ ينملكُي الف ةلزنملا

 يف ةينعَم « ينأش يف ةنييحم ٌةملس ُمَأ تناكو « ةملس ّمأ دنع لكي هللا لوسرو ليللا نم رجلا

 ؟ةرّشبأف هيلإ لسرأ الفأ :تلاق « بعك ىلع َبيِت « ةملس ّمأ اي : ل4 هللا لوسر لاقف « يرمأ

 ًةالص ةي هللا لوسر ىَّلص اذإ اىتح « ةليللا راس َموّنلا مكنوعتميف سانا مُكمِطحَي اذإ : لاق

 اهُيأ اًنكو « رمّقلا ّرم ةعطق ُهنأك ىتح هجو رانا عع رَشبتسا اذإ ناكو « انيلع هللا ةبوتب َنَّذآ رجفلا

 املف < ةبوتلا انل لا لّرنأ نيح اورَّذتعا نيذلا ءالؤه نم لق يذلا رمألا نع اوفلخ نيذلا ةثالثلا
 .دحأ هب َركذ ام شب اوركُذ لطابلاب اورّدتعاف نيفلختملا نم ةي هللا لوسر اوبّذك نيذلا َركذ



 ٥ ريسفتلا باتك- 1100

 #0 2و اسوس اخ يف <. 8 5

 هلأ انسب دق مک نم زف اوووَحاَل لف موتلإ معمم مکی تورد 8ع ناخش ٠
 سر صر ر و ررر و

 ۲۹٤۷ ۲۹٤۸ ۰۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] .؟ةيآلا © ٌمْلوُس و ْمُكلَمَح هلآ أ یریسو مكحرابخأ

 EVN] ة؟الا* CFAAA (Too ١مcEEYA 28 اء »40° 0۹۹
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 «تيقيدَصلأ أو اوکو هلا وقتا اوثماء بذل اهيأتَي ل باب-۹

 نب نمحرلا دبع نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح _ ۸
 : لاق كلام نب بعك ٌدئاق ناكو - كلام نب بعك نب هللا دبع نأ كلام نب بعك نب هللا دبع
 يف هلا ٌءالبأ ًادحأ ُملعأ ام هللاوف « كوبت ةصق نع فلخت نيح ثّدحُي كلام نب ّبعك ٌتعمسا

 اذه ىموي ىلإ ةا هلل هللا لوسرل ٌثركذ ذنم ُثدّمعت ام « ينالبأ امم ّنسحأ ثيدحلا قدص

 ىلإ 4 تريده لاو يبل ع هلا بات دل ایک هلوسر ىلع لجو رع هللا لزنأو « ابذ

 ۳۰۸۸ ۲۹5۰ 79494 ۲۹٤۷ ۲۹٤۸ ‹ ۲۷0۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ . #تقيدصلأ َعَم مأوُنوُكَو # : هلوق

LEVV CEY ENVY 4غ ۳۹ «TAA « 00ل 

 ر ےگ س سر

 مگ شرح رع ام وم رز ع مك رش نم ا رک هاج دقل »8# باب - ٠

 ةقارلا نم 4وک ومر سيما

 نب دي نأ قابلا ٌربا ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح 8
 له َلَتقَم ركب وبأ َيلإ لسرأ : لاق - ىحّولا ٌبتكي نّمم ناكو  هنع هللا ىضر ّيراصنألا تباث '

 « سانلاب ةماميلا موي رحتسا ق لتقلا نإ لاق ي يناتأ رمع نإ :ركب وبأ لاقف مع ٌةَدنعو ةماميلا

 « ٌهوعّمجت نأ الإ نآرقلا نم ةيثك بهذيف نطاوملا يف ِءارّقلاِب تقلا ٌوحتسي نأ ئشخأ ينإو

 هلعفَي مل ًائيش ُلعفأ فيك َرمعل تلق :ركب وبأ لاق .نآرّقلا عمجت نأ ىَرأل ينإو

 كلذل هللا حرش ىتح هيف ينعجارُي ُرمع لري ملف .ريخ هللاو وه :ٌرمع لاقف ؟ِِلي هللا لوسر
 لاقف ملكتي ال ٌسسلاج ُهدنع ٌرمعو :تباث نب ٌديز لاق  ُرمع ئأر يذلا ٌثيأرو « يردص

 عف ٠ . ب هللا لوسرل يحولا ٌبتكت َتنكو « كمه الو « لقاع ٌباش لجر كنإ :ركب وبأ

 عْمَج نم هب ينرمأ امم يلع َلقثأ ناك ام لابجلا ّنم لبج لقن ينمّلك ول للاوف . هعّمجاف َنآرقلا

 لزا ملف .ٌريخ هللاو وه : ركب وبأ لاقف ؟ِكي ئبنلا ُهَلعفَي مل ًائيش ِنالَعفت فيك : تلق .نآرقلا

 َنآرقلا ٌتعِتتتف تمقف + رمعو ركب يبأ ردص هل هللا حرش يذلل يردص هللا حرش ىتح ُهُعِجارأ

 عينا A E e فاكقألاو عقلا ندعيجا
 2ع دَ

 ردع ڪش ن ب اوسر مڪءاج دل # هريغ دحأ عم امهذجأ مل ٌيراصنألا ةميّرخ



 ريسفتلا باتك - ١١65 ٥

 دنع نآرقلا اهيف عمج يتلا ٌفُحصلا ٍتناكو . اهرخآ ىلإ مکی رح رم عام ويل

 ةعبات . رمق حر عرس دنع « هللا هافوت ىتح ٌرمع دنع مث « هلل قوت ىتح ركب يبأ

 نب نمحرلا دبع ينثّدح :ثيللا لاقو .باهش نبا نع سنوي نع ُثيللاو َرمع نب ٌنامثع
 نبا انئّدح ٌميهاربإ نع سوم لاق . «يراصنألا ةميرخ يبأ عم» :لاقو ا نبا نع دلإع
 ميهاربإ انَثَّدح :ٍتباث وبأ لاقو . هيبأ نع ميهاربإ نب ٌُبوقعي ٌةَعباتو .«ةميّرُخ يبأ عم» باهش

SEG a664 ° [ 

)۱۰( 

 َسُسوي ةروس

 باب-١

 اكو هللا دكت الام و .نول لك نم ءاملاب تبنف :4 طا » : سابع نبا لاقو

 :دهاجم لاقو . كك دمحم : ق دِص مَدَق مهل نأ # ملسأ نب يز لاقو . يدل وه بش

 ر باشلا ف رم او وح » هلثمو . .نآرقلا مالعأ هذه ينعي :4كسدَياَءَكْلَي ال :لاقي .ريخ
 وب تحلو # . ةكلهلا نم اود : « دهب طب » ٠ مهؤاعد 4 مهو » مكب ىنعملا 6مو

 ولو چ 9 : و ناودعلا نم 4 اًوُدَعَو # . دحاو مهعبتأو #مُهَعَب ا * ٌمُْكَئيِطَح
 مهللا :بضغ اذإ هلامو ِهدّلَّول ناسنإلا لوق : * ريَكْلاي رْهَلاَجْمَيْسأ ّرّشلأ سال كلل هنآ لع

 اا سذ زل © هتامألو هيلع َيِعُد نم كلهأل 4 منَ مهلك مول ىضقل > . هنَعْلاو هيف كرابت ال

 .ههجو ىلإ ُرظنلا :هريغ لاقو « ناوضرو ةرفغَم © ٌةَداَيِزَو# ىنسح اهلثم ¢ ىس
 . كلملا «ايِربكْل

 ةَكَرَدَأ اس دمو اب دو و نوع رھ عاف رخبلا لي یجب اتزوج و 4 باب - ۲

 4يشی اتا لیت اب وب تن | هك آل مَا تنم اء لاق ُفَرَمْلأ

 عفترملا ناكملا :زَشَنلا وهو « ضرألا نم ةَوْجْن ىلع كيقّلُت :4(َكيِبَتن »ل
 ريبج نب ٍديعس نع رش يبأ نع ٌةبعش انئّدح ٌردنغ انئّدح ٍراَّشب نب دمحم ينثّدح 1۸°

 :اولاقف ؛ءاروشاع ٌموصت دوهبلاو ةنيدملا لكي ئبنا مق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع
 ‹ مهنم ىسومب ٌّقحأ متنأ : هباحصأل ةا عيبنلا لاقف ‹ َنوَعرِف ىلع 'یسوم هيف ٌَرهظ ٌموي اذه

 07٠٠١4 ۳۳۹۷ ۰ ۳۹٤۳[. :ثيدحلا رظنا] . ؟اوموصف



 110۷ ش لاتا

۱( 
 يوه ةروس

 رهظ ام :يأرلا ءىداب# : سابع نبا لاقو . ةيشبحلاب ميحرلا :هاّوألا ةه ونا لاقو

 :# ٌميلَحْل تنال لنا » نسحلا لاقو . ةريزجلاب لبج : € يدلل » :دهاجم لاقو ءانل

 . ىلب : «مرِجاَل » . ديدش : بيوع . يكسمأ : «يِلِقَأ :  سابع نبا لاقو . هب نوثزهتسي
 . ضرألا هجو : ةمركع لاقو < ءاملا عبن : وَلا راَقو »

 ل او تو ا ام ملعب م ھبایث َنوُسْعَتَسي نحال هد ف شدو دص نوشی مل الا باب - ١

 4 روذصلا ت تاد يلع مَنِ.

 لاقو . تسبب نم لوعف : شول .لزني : قبي $ ‹ لّرن :( اَ » : هُريغ لاقو
 : «هنم اوفخکسيل © ٠ قحلا يف ءارتماو كش : زهرو دص نوب # . نزحت : شتن # : دهاجم

 را

8 21 

 مهءاسن اوعماجي نأو ءءامسلا ىلإ اوضفيف اولختي نأ دويحتسي اوناك ثمانأ :لاقف اهنع

 .[4187 « 4187 : يف هافرط- 414١ ثيدحلا] . ؟مهيف كلذ لزنف «ءامسلا ىلإ اوضفيف

 نب دمحم ينربخأو « جيرج نبا نع ٌماشه انربخأ ئسوم نب ميهاربإ ينثّدح _ ۲
E 51 8 5 5 5 و ١ ص 0 ا 000  

 ينونثت ام سابعلا ابأ اي : تلق (مهرودص ينونثت مُهّنِإ الأ أرق سابع نبا نأ رفعج نب دابع

 1 | الأ 9 تلزنف < ىيحتسيف یلخیتی وأ « ييحتسيف هتأرما عماجي لجرلا ناك : لاو

 .[4381 :ثيدحلا رظنا] . 24 هرو دص نوشي

 ونشي م E N ا ل - ۳

 4 َنوشْعَتس 8# سابع نبا نع هذيغ لاقو . € هبا َنوُسْفَتْس نج هم اوفس رهو دص

 « لَا َنَم مظقب » هفايضأب 4 مب ٌفاَصو# هموقب هّلظ ءاس 0 مهسوؤر نوُطغُي

 .[4387 04541 :ثيدحلا رظنا] . «عجرأ بي هَ 9 .داوسب

 Te مم ب ع ل
 «ءاملا ىلع مشرع تاكو »8 باب - ۲

 ةريره نبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ انّنَّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا قبأ انثدح 5



 نيسفتلا تات و 0 110۸

 ئالم هللا دي :لاقو . كيلع ْقِفَنَأ قفنأ : لجو رع هللا لاق» : لاق ال هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر
 هنإف ؟ضرألاو ءامسلا ّقلخ ذنم قمن ام متيأرأ :لاقو .راهتلاو ليللا ٌءاحس « ةقفت اا
 تلعتفا : دعا » «عفرتو ضفخ نازيملا هديبو ءاملا ىلع هشرع ناكو « هدي ينام ضب م

 دينع ٠ هناطلّسو هكلم يف يأ : «ًابيصاَنيَد حال «ينارتعاو هورعّي هنمو «هتبصأ : يأ ُهتوَرَع نم

 بحاص لثم دهاش هدحاو : 4 دهسا وشو » . ربجتلا ديكأت وه « دحاو دناعو دونعو

 : 4 مْهَرِجحَت» . هل اهتلعج ىرمُع يهف رادلا هتزمعأ ءآراَمُع مكلعج : 4ٌقَرمَعَتْساَو» «باحصأو
 .دمح نم دومحم «دجام نم ليعف هنأك :4 دب دج .دحاو مهركنتساو مهركنأو

 : لبقُم نب ميمت لاقو « ناتخأ نونلاو ماللاو دحاو نيبو ليس « ريبكلا ديدشلا : 4لبّجِس #

 انيّجس لاطبألا هب ئىصاوت ار ةيحاض ضيَبلا نوبرضَي ٍةلجّرو

 .[ل4354 ال419 ۷٤۱۱ 2 ۵۳۵۲ : ىف هفارطأ_ 4584 ثيدحلا]

 ایش هاخأ تدم للو ب باب۳

 ةيرقلا لهأ ينعي (ريعلا لأساوإ» ةّيِرَمْلأ ٍلَكَسَو 3 هلثم . دلب نيدم نأل « َنيِدَم لهأ ىلإ

 ٌترهظ :ةتجاح لجرلا ضي مل اذإ لاقيو . هيلإ اوتفتلت مل : لوقي € ًرَهِظ کارو » . ريعلاو

 « هب ٌرهظتست ًءاعو وأ هاو كداب نأ انهاه ٌىرهظلاو .ًاًيِرهظ ينتلعجو ‹ يتجاحب

 ت ل وفي مهضعبو . .تمرجأ نم ردصم وه :€ یار ل « ًاَطاَقُس :* انكذارأ #

 . تيّرجأ ردصم وهو اهعفدم : اهر # نفسلاو ةنيفسلا يهو دحاو كّلقلاو : *« كلفلا ©

 اهيسرُمو اهيرجُمو « تّسَر نم اهاسرَم ؛ يه تَرَج نم اهارجَم :أرقُيو . تسبح : تيّسرأو
 . تاتباث : تايسارلا . ايدل

 <« لع أفلا طهر طاؤتك تسيل قلك ذكنتلا یو باب--
 . باحصأو بحاص لثم « دهاش داهشألا ٌدحاو

 نع ٌةداتق انثّدح الاق ٌماشهو ٌديعس ادئّدح عيَرُز نب ديزي انئّدح ٌدّدسم انئّدح . 6

 لاق وأ -نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف ُلجر ضرع ذإ ٌفوطَي َرمع نبا انيب» :لاق زرحم نب َناوفَص
 نمؤملا ىندُي : لوقي ايب ئبنلا ٌتعمس :لاقف ؟ىوجنلا يف هيب ئبنلا تعمس له  رمع نباي

 ر ندع لاو ا 3 نامل 2 ا 2 3 5 5 7
 ؟اذك ٌبنذ فرعت : هيونذب هرّرقيف هفنك هيلع عضي ىتح نمؤملا وندي : ماشه لاقو .هبر نم

fs ٠. 1 5مث .مويلا كل اهّرْفغأو « ايندلا يف اهترتس لوقيف (نيترم) فرعأ ٌبر لوقي « فرعأ :لوقي ۴ .٠ 2 ا .  



 ٥ ريسفتلا باتك ١١8

 هتانسح ةفيحص ئوطت ٠ الوهم > :داهشألا سوؤر ىلع ىئانيف -رافكلا وأ - نورخألا امأو
 :ثيدحلا رظنا] . ناوفص انثَّدح : ةداتق نع ٌنابيش لاقو . «4 دهر لعْاويَدَك تینا  54١.[؟

 7 0 ع 458 ر ر ر سم 2ں و چ
 ديس ملأ دحل ةمللظ ىو ىرشلا َدَحَأ آد كير ذخأ كلدکو » باب - ©

 : ناک دف . اوليمت : اک . هتنعأ : ف نيعملا نوعلا : 4 دوفرملا دفرلأ >

 . فيعض توصو ٌديدش : 4 ٌقيِهَسَوُربِف ِفَر #9 : سابع نبا لاقو . اوكلهأ : «افرتأ . ناك الهف

 ةدرُب يبأ نع ةدرُب يبأ نب ُديِرُب انثّدح ًةيواعم وبأ انربخأ لضفلا نب ٌةقدص انئّدح دح 2 65

 مل هّدخأ اذإ ىتح < ملاظلل يلم هلا نإ : : 4ک هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ نع
Dr red دیر یا دَ ٌةَملَظ یهو ىرشْلا دا اذ كير دخ أ كگ ارق مث لاق « هتف لف . 

 اهدي تس نإ لَآ َنَماقَلْرَو ِراَبلا قرط ةولصلآ ِقَأَو » باب - ٦

 «تيركذل یر كر
 امأو . ةلزنم دعب ةلزنم : فّلرلا « ةفلدزملا تيمُس هنمو « تاعاس دعب تاعاس : (اًقكرو #

 ب ارا اجا ارا يران دف الز

 نع َنامثع يبأ نع ئيميّتلا نامل انئّدح عير نب ڈیز انئّدح ٌدَّدسم انثّدح ۷

 « هل كلذ َركذف ةي هللا لوسر ىتأف < لبق ةأرما نم باصأ الجر َّنأ» هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا

 فو كل تاسلا نهدي تمس َّنِإ إنّا م امو رال ٍيَرَط هولا وتو » هيلع تّلزنأف
 .«يتمأ نم اهب لمع نمل :لاق ؟هذه يلأ : ٌلجرلا لاق )تیرکال

)۱۲( 

 فّسوي ةر وس

 ةنيبع نبا لاقو . اكتم ةيشبحلاب . جرألا : اكتم : هاجس ص نيف ن ليفت لاقو
 لماع :«ٍرلِع وذل : ةداتق لاقو . نيّكسلاب عطق ءيش لک : # انكّذم : دهاجم نع ٍلجر نع

 برست تناك « ءافرط يقتلي يذلا يسرافلاُةلوُكم : e ريبج نب ديعس لاقو . ملعامب
 لك : 4 جل دی َّباَيَع ¥ :هريغ لاقو . نولٌهَجُت : € نودّيَفَت # : سابع نبا لاقو . مجاعألا هب

 ةصمب :4انل نيمي .وطُت مل يتلا ٌةيكولا : ٌتَجلاو . ةبايغ وهف ًائيش كنع َبّيغ ءيش

 و ا :لاقي « ناصقنلا يف ّدخأي نأ لبق : 4 ممّدْشأ»

 لاق يذلا َلطبأو .ماعطل وأ ٍثيدحل وأ بارشل هلع تاكنا ام : اكتملاو دش (هدجاَو

3 
 اَ

 تاسلا
2 



 ريسفتلا باتك "6 ١٠ ١

 ىلإ اووف قامت نم أكتملا هنأب مهيلع جي جحا املف « جرتألا برعلا مالك يف سيلو «٠ جرنال
 : اهل ليق كلذ نمو « رظبلا فرط كتملا امنإو « ءاتلا ةنكاس ُكّْملا وه امنإ : اولاقف هنم رش

 ىلإ غلب :لاقي :4اَهَفَعَس ق .أكتملا دعب هنإف جرتأ مث ناك نإف « ءاكتملا نباو ءاكتَم

 .ًابح نهيلإ ٌليمأ : 4 نبل ب ا فوعشملا َنمف اهفَعش امأو « اهبلق ٌفالغ وهو اهفاغش

 هنمو « هّهبشأ امو شيشح نم ديلا ءلِم 0 :« ريلَحَأ ٌتنَعْضَأ »
 .ةريملا ّنم € ريم 0 . ثغض اهّدحاو 4 ٍرلْحَأ ٌتَعْض نأ » هلوق نم ال اً دذ

 اوت » .لايكم :ٌةياقّسلا . هيلإ مض هج كفوا » ريعب لوح ام (رییب لیک دارو >
 4 ايَيأوْصلَخ .  ءاجرلا هانعم : 4 هَل حد نیوشا الو » ٠ اوسثي هأ سا » .لازت ال

 اح # . ةيجنأو يجن عمجلاو نانثالاو يجن دحاولا نوجانتي ةيجنأ عمجلاو ًايجن اولزتعا

 ةئاع : هلل دعني ةع » ةليلق ةر > .اوركخت اوكف » مهلا كبيذُي اضرحُم

 صر
Aor 

 قتلو هربا لبق نم َكِيَوبأ لع اهّمتأ امك بوق لاء مو لع مَ مو » باب- ١

AAرانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ِدمَّصلا دبع انثّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح -  

 ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا» : لاق ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع هيبأ نع
 .[۳۳۹۰ ۰۳۳۸۲ : ثيدحلا رظنا] . «ميهاربإ نب ٌقاحسإ نب بوقعي نب ٌفسوي ميركلا نبا

 4«َنيِلياَسلِل تاء دي بولو تسوي ف ناک دق # 98 باب ۲

 ةريره يبأ نع ديعس يبأ نب ٍديعس نع هللا ديبع نع ةدبع انربخأ دمحم ينثّدح - 8

 . مهاقتأ هللا دنع مهمركأ : لاق ؟مركأ سانلا يأ : كب هللا لوسر لئس» : لاق هنع ىلاعت هللا يضر

 رم ا و كلأسن اذه نع سيل :اولاق

 معن :اولاق ؟ينولأست برعلا ِنداعم نعف :لاق . كلأسن اذه نع سيل :اولاق . هللا ليلخ نبا
 ا (اوهقف اذإ مالسإلا يف مكرايخ ةيلهاجلا يف مكرايخف : لاق

 .[]۳۹۰ ٣۸۳ « ۳۳۷ ؟ ,الاله# : ثيدحلا رظنا]

 تنيز :تّلَوَس «ٌليِمج بصف ارمأ کشا کل توس لب لَم باب۳ 7 ر E 0 هده ءلد دع
 . باهش نبا نع حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح - ٠

 نا ةرلبألا ديزي ني یوو انج ریا مع نيل دبع اخ حالا ااو لاق نع



 نب هلا ديبَعو صاقو نب ةمقلَعو بيسملا نب ديعسو ريزلا نب ةورع تعمس ّيِرِهُّزلا تعمس

 لك « هللا اهادَبف رف اولاق ام ِكفإلا لهآ اهل لاق َنيح لَ يبنلا جوز ةشئاع ثيدح نع هللا دبع

 ٍتمملأ ٍتنك نإو « هللا كتريسف ةئيرت تنك نإ : لكي ئبنلا لاق» ثيدحلا نم ًةفئاط ينثّدح

 لاَ بیج مق ط تفسوي ابأ الإ اثم دج ال هاو ينإ تلق . هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف بنذب

 .«تايآلا رشعلا EEE ةببصع كفو اب واج نبذل نإ هللا لّرنأو 4دن ام لع نامل

 L661 2۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲1۸۸ ‹ ۲771۱ ‹ ۲1۳۷ ‹ ۲0۹۳ :ثيدحلا رظنا]

 نب قورسَم ينثّدح : لاق ٍلئاو يبأ نع ٍنيَّصُح نع ةناوَّع وبأ انثّدح ىسوم انئّدح - ٤۱

 لاقف « ىمُحلا اهتّدَحَأ ةشئاعو انأ انيب» : ا اعا ضو نادر ا يتناسب لاق عّدجألا

 مكلثُمو يلنَم :تلاق ةشئاع تّدعقو . .معن : :تلاق ؟َتّدحُت ثيدح يف لعل : هلو ئيللا

GSردم ب ىلع املا ار رج  

 ٤۱٤۳[. 2 ۳۳۸۸ : ثيدحلا رظنا]

 تكلل تيه ْلاَهَوب اوبال تمل وذ ناه فرش لا اورو ب باب - ٤ مه ل ص مص ص رس
 . ةلاعت : ريبج نبا لاقو . مله ةيناروحلاب كل َتيَه : ةمركع لاقو

 يلئاو يبأ نع ٌناميلس نع ٌةبعش انئّدخ َرمع نب ُرشي انثّدح ٍديعس نب ٌدمحأ ينئّدح - 4۲

 : 4ةئوثم .  اهانمّلَع امك اهؤَرقَت امنإو :لاق ‹ كلل َتَْه :  لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 . € ورسو تَبَع لک 7 دوعسم نبا نعو . انيفلأ . مهءابآ اوقلأ . ادجو : «اَيَقْلآَو # . هُماقُم

 هللا دبع نع قورسَم نع ملسم نع شمعألا نع ُنايفس انئّدح ٌيديمححلا انثّدح 4+9

 عبسك عبسب مهينفكا هللا :لاق مالسإلاب ةا هللا لوسر نعاوؤطبأ امل ًاشيرق َّنإ» هنع هللا يضر

 ىلإ رظني لجرلا لعج ىتح « ءاظعلا اولكأ ىتح « ءيش لك تصح هنس مهثَباصأف « تفسوي

 هللا لاق . «ِنيِبُم ٍناَحُّدِي دي ءال نات موي بِي 9 هللا لاق < ناخّذلا لثم اهنيبو ُهنيِب ىريف ءامسلا

 ناخدلا ئضم دقو « ةمايقلا موي باذعلا مهنع فشكيفأ 4 توديع نإ يل باَرَعْل أُفِشاك اَنِإ ©

oدرت ادا  

 ع 2 ا ص 5 ص 5 2 لنص رع يد

 ير هِل نمد نَعْطَم تلا َوَوسْيِل لام لكف كلير لِ عجنأ لا وسر هاج الف باب ه
 ےک Is 00 ا . 7 9

 ل سک ےل وبقت نع کشو دور د کیک ام 0 ای

 . حضَو : : 4# ٌصحضح # . ءانثتساو هيزنت 'ئشاحو ّشاحو



 نع رضُم نب ركب نع مساقلا نب نمحرلا دبع انئّدح ديلت نب ديعس انثدح 4

 نب ةملس يبأو بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع ديزي نب سنوي نع ثراحلا نب ورمع
 ناك دقل « ًاطول هللا ٌمحري : ال هللا لوسر لاق» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع
 نم قحآ نحنو « يعادلا ُتبَجَأل ُئفسوي تبل ام نجسلا يف ُتثيلولو « ديدش ٍنكر ىلإ يوأب
 . 24 لَك َنيَمظََل نکو لب لاک نیو موا » هل لاق ذإ ميهاربإ

 ى[ عة لالالا ۳۳۷۰١ « ۳۳۷۲ : ثيدحلا رظنا]

 4«ٌلسرل را سک سیکس اَذإ ىح ¥ باب - ٦

 باهش نبا نع حلاص نع دعس نب ٌميهاربإ انثّدح « هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح 56 ْ

 ئلاعت هللا لوق نع اهلأسي وهو هل تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريبزلا نب ب ةورع ينربخأ» :لاق
 ذقف تلق اوبذك : ةشئاع تلاق ؟اوبّذك مأ اوبذكأ :تلق :لاق ل سرلا ستيتسأ اإ ی

 .كلذب اونقيتسا دقل « يرمَعل لجأ :تلاق .ّنظلاب وه امف ٠ مهوبّذك مهموق نأ اونقيتسا

 : تلق . اهّبرب كلذ ٌنظَت لسرلا نكت مل « هللا ذاعم : تلاق ؟اوبَّذُك دق مهنأ اونظو :اهل ُتلقف
 البلا مهيلع لاطف « مهوقّدصو مهّبرب اونمآ نيذلا لسؤلا عابتأ مه : :تلاق ؟ةيالا هذه امف

 َّنأ لسولا تّنظو ١ مهموق نم مهبّذك نمم ٌلُسرلا سأيتسا اذإ ىتح « ُرِصّنلا مهنع َرَخأتساو
 .[4070 , 78488 :ثيدحلا رظنا] . كلذ دنع هللا ٌرصن مهءاج < مهوبّذك دق مهعابتأ

 نيدو ب ل ا ۹7
eco 

(۱۳( 

 دعرلا ةروس

 ٍناشطعلا لمك هريغ اهلإ هللا عم َدِبَع يذلا كرشملا لمَ : 4ک طيبتك 7 : سابع نبا لاقو
 :هزيغ لاقو رقي الو ُهلَوانتَي نأ ديري وهو ديعب نم ءاملا يف هلايخ لظ ىلإ ٌرظنَي يذلا
 ٌةابشألا يهو . .ةلثَم اهذحاو € تشثملا » . تاينادتم :€ ٌتِرِوَجَتُمل لَ :4 َرَّخَس»
 ةكئالم : 4 تايم » .رّدقب * ٍراَدَّقِمِي .«أاَلَح تبدل ماني َلْثِم الإ 8# :لاقو .لاثمألاو
 :© ٍلاَحْلْل # .هرثإ يف تبَقَع :لاقي « بيقعلا ليق هنمو .ىرخألا اهنم ىلوألا بّقعت ةظفح

 4بد عتم وأ » . وبري ابر نم «ًاسيَِر » ءاملا ىَلَع ضبقيل املا ىلإ هيك لي .  ةبوقعلا



 111۳ نيسفتلا تاتكع 8

 نمي كف دبرلا اهالعف تَّع اذإ ٌردقلا ٍتآَمجأ :4تج 9 . هب تعّبمت ام : عاتملا
 4 . شارفلا :( داهل 8 لطابلا نم ٌقحلا ريمي كلذكف « ةعفنم الب ٌدبزلا

 : بام هلو # . مكيلع م الس نولوقي : يأ 4کی ملم . هتعفد وا

 ىلملا نم « ٌتلطأ E . ةيهاد :4 ٌةَعراَف ١ . نبي مل € ياي ْمَلقَأ 9 .يتبوت
 4 ّقْسأ . ضرألا نم ىلَم :ضرألا نم ليوطلا عساولل لاقيو ايم # هنمو « ةوالملاو

 خابسلا اهثيبخو اهبيط € ترجم # :دهاجم لاقو .رّيغم :4َّبِّقَعَم # .ةقشملا نم « ٌدشأ

 حلاصك 4ولو ِءآَمِب # ٠ اهّدحو «ٍناوْنِص ريَ , دحاو لصأ يف رثكأ وأ ناتلخنلا «ٍناَوْنِص»

 : املأ ىلإ يمك طين .  ءاملا هيف يذلا ( لَ ڪالا دحاو مهوبأ مهثيبخو ّمدآ ينب

 ادبر # .داو ّنطب ألمت 4اَهِرَدَقِبةَيِدْوَأ َتَلاَسَف 8 . ًادبآ ويتأي الف ودبي هيلا يقسو ةناسات اهلا زهدي

 . ةيلحلاو ديدحلا ٌثَبخ : 4 دیر » . ليسلا دبز : ايبا

esر  

 . صقن : ضيغ

 نب هللا دبع نع كلام ينثدح :لاق ٌّنعَم انئّدح رذنملا نب ٌميهاربإ ينئّدح - ۷

ESEعلا  E 

 "شا الإ ةعاسلا موقت ىتم ملعب الو 4 a الو ¢ فا را طلا

 .[1 7571/2 ۱۳١۹ : ثيدحلا رظنا]

(15) 

 ٌميهاربإ ةروس

 : ةع نبا لاق. مدو حبق )ریيس  :دهاجم لاقو . عاد ږاَه # : سابع نبا لاق

 ام لك ني # :دهاجم لاقو . هّمايأو مكدنع هللا ّيدايأ 4 مڪي وا ةع ورڪ ذآ »

 ( یر تّ ذلو » اجَوِع اهل نوسمتلت (اًجوع اَهَنوْغْبت» . هيف هيلإ متبغَر 4 ةوُشَلَأَس

 ثيح اقم .  هب اورمأ اًمع اوفك لم اذه 4 رته ف رن هيرا ودرف مكد « مكملعأ

 بيغ لثم < ‹ عبات اهذحاو € کل » .مدهج ماك 4 ويم نیل .هيذي نيب هللا هميقُي

 ( لل الد خارصلا نم ةخرصتسي « يتئاغتسا : ينخرصتسا 4 مڪر ممي # .بئاغو

 .تلصؤتسا 4تن # . لالخ لش عمج اضرار وجو ًالالخ كلا دنسب



 نيسقتلا نادك تا 111٤

 نج لک لك هلك أ نوو وامل ا فاه دو تا اهلا أٍةَبْيَطَو رج » باب- ١

 يضر ٌرمع نبا نع عفان نع هلل ٍديبُع نع ةماسأ يبأ نع ليعامسإ نب ُديبُح ينثّدح - 3۹۸

 ملسملا لج لُجرلاك وأ بشت ةرجشب ينوربخأ :لاقف هي هللا لوسر دنع انك» :لاق امهنع هل

 اهنأ يسفن يف عقوف :رمع نبا لاق ا م
 لاق ًائيش اولوقي مل املف .ملكتأ نأ ٌتهركف « ناملكتي ال رمعو ركب ابأ ٌثيأرو « ةلخنلا
 اهنأ يسفن يف عقو ناك دقل هللاو « هاتبأ اي :رمعل تلق انمق املف . ةلخنلا يه : ي هللا لوسر

 .ًائيش لوقأ وأ مّلكتأ نأ ٌتهركف نوملكت مكّرأ مل :لاق ؟ملكت نأ ٌكَعنم ام :لاقف . ةلخنلا
 .[1208181 05751 :ثيدحلا رظنا] . «اذكو اذك نم َيلِإ ٌبحأ اهّبلق نوکت نأل :ٌرمع لاق

 «ِتياّتلأ لوقلاب أوْنَماَء لأ هلآ تبن ف باب- "

 نب دعس ُتعمس :لاق ِدّئِرَم نب ةمقلع ينربخأ لاق ةبعش انثّدح ديلولا وبأ انثّدح 4
 ا : لاق ال هللا لوسر نأ بزاع نب ءاربلا ٍنع ةديبع
 ٍةريَمْلأ يف ِتباَّنلَأ ٍلَوَقْلأب أنما جملا هَ تبعي # ارق كلف للا لور دمحم نونا
 هم م

 .[ 1759 : ثيدحلا رظنا] .«ةَرْخآلا فو ايدل

 ملعت ملأ اچ و یک نأ تنوار نیلا لإ رتا ل باج ۳ ر 0 ر چ

 :4 بارد .ًاروب روبي راب , كالهلا 4 راول ط .4أوُجَرَح ىلا ىلإ رك ملأ # » هلوقك
 نيكلاه

SS Ve 
 ۲۳۴۹۷ :ثيدحلا رظنا] . ةكم لهأ راقك مه : لاق انك وأ تمعن نیل لل ر ري م م

)1( 

 رْجِحْلا ةروس

 راما . هقيرط هيلعو « هللا ىلإ عرب قحلا :« قسم لع ام » :دهاجم لاقو
 مهركنأ 4نرركت مو 3 . كشيعل : 4 كرتعل » : سابع نبا لاقو . قيرطلا ىلع : © نيم
 ا « ميش  .انيتأت اله : : 4أ ام ول » . لجأ : ُءوُلَعَم باكر » : هريغ لاقو . طول

 2ے سو

 . نيرظانلل : 4َنيِمسَوَسَل .  نيعرسُم : 4َنوُعَرْبم # : سابع ْنبا لاقو « عّيش ًاضيأ ءايلوأللو



 ٥ باتك- التفسير  1110

 .ةحقلُم حقالم :4 حقول .رمقلاو سمشلل لزانم :4 اًبورُب ل .تَيَّدُع :4 ترش ل

 كنت 6 لجو #9 :تاويصملا' :قوتسملاو: ملا نيظلا وهو ةأمح :ةعابج :« ح»

 . ةكلّهلا : «ٌةَحّبّصلا # هب تيدتهاو ٌتممتت ٌتممتتا ام لك مامإلا : «ِنيِبُم راما .  رخآ : 4 راد

 «ةريث تبي تنا اتا ضال » باج-١
 هب غلبت ةريره يبأ نع ةمركع نع ورمع نع ُنايفس انثّدح هللا دبع نب ولع انئّدح - ۰۱

 ؛هلوقل ًاناعضح اهتكنجأب ةكئالملا ِتَبَرَض ءامسلا يف َرمألا هللا ىضق اذإ» : لاق يب يبنلا

 مهبولق نع حر اذإف كلذ مهذفني ٍناوفص : هُريغ لاقو « يلع لاق « ناوفص ىلع ةلسلّسلاك

 وقرتسم اهعمسيف .ريبكلا ئلعلا وهو < خلا :لاق يذلل اولاق ؟مکٌبر لاق اذام :اولاق

 هدي عباصأ نيب جَرفو هديب ٌنايفس َفصّوو .رخآ قوف ٌدحاو اذكه < ‹ عمسلا وقرتسمو « عمسلا

 ىلإ اهب يري نأ لبق عمتسملا ٌباهشلا كرد امبرف «٠ ضعب قوف اهّضعَب اهبصت < اونميلا

 « هنم لفسأ وه يذلا ىلإ « هيل يذلا ىلإ اهب يمري ىتح ةكردُي مل امبرو « هقِرحُيف « هبحاص

 مف ىلع اىقلتف - نضضرألا. ىلإ يهتتت ىتح :ٌنايفس لاق امبرو - ضرألا ىلإ اهوقلُي ىتح

 ل ل نولوقيف « ٌقدصيف « ةبذك َةئم اهعم بذكيف « رحاسلا

 نايفس انئَّدح هللا دبع نب يلع انئّدح .«ءامسلا نم تعم يتلا ةملكلل ؟اقح هاندجوف اذكو

 نا ا «نهاكلاو# دازو ارمألاللا ىضق اذإ» ةريره يبأ نع ةمركع نع ومع انثدح

 مف ىلع» لاقو «َرمألا هللا ىضق اذإ) :لاق ةريره وبأ انثَّدح ةمركع ٌثعمس : ومع لاق :لاقف

 :لاق ةريره ابأ تعمس لاق ةمركع ُثعمس لاق ًارمع ٌتعمس َتنأأ :َنايفسل تلق .«رحاسلا

 أرق هنأ ةعفريو ةريره يبأ نع ةمركع نع ورمع نع كنع ىور ًاناسنإ َّنِإ :َنايفسل تلق . معن

 يهو :نايفس لاق .ال مآ اذكه ٌهَعمس يردأ الف 0 0 اذكه :ٌنايفس لاق عرف

 ٤۸٠٩ -۷٤۸١[. : يف هافرط_ ٤۷١١ ثيدحلا] .انتءارق

 نلسرملا رجحلا بأ بدك قلو » باب - ١

 نع ٍرانيد نب هللا ٍدبع نع كلام ينئّدح لاق نعم انثدح رذنملا نب ٌميهاربإ انئّدح - ۲ ٠

 ىلع اولد ال : رجحلا باحصأل لاق ةا هللا لوسر نأ» امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع

 لثم مكبيصُي نأ مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت مل نإف < نيكاب اونوكت نأ الإ موقلا ءالؤه
 115١[. 1119 م1 ۳۳۸۰ ٤۳۳ : ثيدحلا رظنا] . «مهباصأ ام



 لیلا بارما ناما يابس کیلا دقو » باب -

f8 2 و =“  eو 0  

 نع نمحرلا دبع نب بيب نع ةبعش انثّدح ٌرَدنغ انئّدح ٍراَشَب نب دمحم ينثّدح - ۳
: 00 9 58 0 2 
 ملف « ىناعدف ىلصأ انأو ةي عوبنلا ىب َمَم» : لاق ىلعملا نب ديعس يبأ نع مصاع نب صفح

La 8 3 2هللا لقي ملأ :لاقف . يَّلصَأ تنك : تلقف ؟يتأت نأ كعنم ام :لاقف ُتيتأ مث « ُتيَّلِص ىتح هنآ 1 و 8 ع 3 ۶  
 ا 2 ع 2 a 5 8 يديم 4 ال م ےس ےک وک

 نأ لبق ٍنآرقلا يف ةروس مظعأ كملعأ الأ : لاق مث © ٍلوُسرلِلو هَ اوي يجَسسا أون ٠ َنيِذْلأ ابيأكي ©

 عبسلا يه نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاقف هتركذف َجّرخيل ي ئبنلا بهذف ؟دجسمل | نم جرخأ
 3 5 ا

 ٤٦٤١[. , 4474 :ثيدحلا رظنا] . (هّئيتوأ يذلا ٌميظعلا نآرقلاو يناثملا

 هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع يربقملا ٌديعس انثَّدح بئذ يبأ نبا انثّدح مدآ انثدح - 4
 . «ميظعلا ُنآرقلاو يناثملا عبسلا يه نآرقلا ٌمآ» : كك هللا لوسر لاق :لاق

 4َنيِضِع َناَءرُفْلااوُنَمَج َنِدلا » :هلوق باب - ٤
ek:مسق ال» :أرقتو ‹ مسقأ :يأ © ُميَقَأ ل هنمو .اوفلخ نيذلا : 4 َنيِمِسقمْلا # 0 و هع 0 و 2 ع ا 5 58 ص » 

 نبا نع ريج نب ٍديعس نع رشي وبأ انربخأ ميشه انئَّدح ميهاربإ نب ٌبوقعي انثذح - ۶
 هوُوَّزَج « باتكلا ْلهأ مه :لاق 4 َنيِضِع َناَرّشْلآ اوُلَمَج# نيذلا» امهنع هللا يضر سابع
 ۳۹٤٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «4 ذعر اورفكو هضعبب اونمآف « َءازجأ

 0 3 ت ۶ 97 ١ ٤ للو ع 0 35

 هللا يضر ساّبع نبا نع» َنايبَظ يبأ نع شمعألا نع ىسوم نب هللا ٌديبع ينثدح - 1
 . «ىراصّتلاو دوهيلا < ضعبب اورفكو ضعبب اونمآ : لاق )وَمَا عانا امك * امهنع

 :ثيدحلا رظنا] ۳۹٤١ , ٤۷١٠١[.

 و ا د ا
 .توملا :نيقيلا :ملاس لاق «ٌتيقبْلا كأي ىح كير دبعأو ل باب 4 3

 )۱١)

 لحّتلا ٌةروس

 قّيَضو َقْيَض ذمأ :لاقي بص يف» . نيالا وأ دب ت » . ليربج : 4دا حور
 كير لبس ٭ .أيهتت «ةلالظ ًايفتت» سابع نبا لاق .تّيمو تيّمو نّيلو نيلو نّيَهو نيه ل
 لاقو .مهفالتخا : رهت ف سابع نبا لاقو .هتكلس ناكم اهيلع رعوتي ال :4 الد



 1۱11۷ ريسفتلا باتک-٥

 نِ ولأي دس نالا تار اد ل هذيغ لاقو . نوُيِسنَم : دوم » . امكن 4دي $ دهاجم
 ماضتعالا اهانعمو « ةءارقلا لبق ةذاعتسالا ذآ كلذو « رخؤمو مّدقم اذه : 4 ٍرِصَبْلأ نطيل

 .نايبلا : 4ٍليِبَسْلأ دْصَق .  هتيحان €ءويلكاش # نوعرت : ( توش 9 سابع نبا لاقو . هللاب

 . ةقشملا ينعي )يشب . ةادغلاب نحر # < a a وب تانيبلاب ءفّدلا

 ةعامج 4راا » . مكنلا كلذكو « ركذُتو ثّنؤت يهو 4ة ألا » . صقنت یو لعل

 رحل ميت ) صدق 4س لامحأو لمح لثم نك اهدحاو نصح انيك » . معنلا
 وهف حصي مل ءيش لک 4 مکي ال . عوردلا اهنإف « ْمُكحَسأَب رکیقت ليس » امأو
 قزّرلاو .اهترمث نم َمّرَح ام : ؛ٌركّسلا» .ٌلجرلا دلو نم :4 ُهَدَمَحَو 8 سابع نبا لاق . لحد

 تَمَربأ اذإ تناك ٌءاقرخ يه 4 اًنكحنَأ # ةقدص نع ةنييع نبا لاقو .هللا لحأ ام : نسحلا

 را لع ةنألا دونم حبا لاقوة ا
 م دلو

 ١ معلا لرل درب نمو یو »ف باب- «

 بيعش نع ٌروعألا هللا دبع وأ ىسوم نب ٌنوراه انثدح َليعامسإ نب ىسوم انئّدح و

 « لخببلا نم كب ذوعأ : وعدي ناك ةي هللا لوسر َّنأ» هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 .«تامملاو ايحملا ةنتفو « لاجّدلا ةنتفو « ربقلا باذعو « رمُعلا ٍلذرأو « لّسكلاو

 .[78177 :ثيدحلا رظنا]

)۱۷( 
 ليئارسإ ينب ةروس

 باب١

 : لاق ديزي نب نمحرلا دبع ٌتعمس : لاق قاحسإ يبأ نع ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انثّدح 1 4

 قاتلا نم َّنهنإ :ميرمو فنهكلاو ليئارسإ ينب يف لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ُتعمس»

 : هذيغ لاقو .نوُزُهَي : سابع نبا لاق مسو ك دوشي .  «يدالت نم ّنهو « لوألا

 .[٤٩۹٤و ٤۷۳۹ : يف هافرط_ 47١8 ثيدحلا] . تكرحت : يأ كنس تّضغَن

2 

 : هوجو ىلع ءاضقلاو .نودسفيس مهنأ مهانربخأ :€ليورَس د ۍب ب لإ انديَصَقَو # باب ۲

 و
car 

 قلَخْا هنمو # ميت مني ىضقي كلير نإ # مكحلا هنمو . كبر رم أ :* َكّيَر ئَصك
 ام # اورّمدي درر .هعم زفتي نم افت # . ةا : € تا ولمس حس ب مف



 نيدمفتلا ناك 11۸

  امثإ اك ) .انّيل : 4سب . بَجَو :4َّقَح» .ًارّصحم اسبح :«اريبصَح» . وأ
 : 4در » .تأطخأ ىنعمب تئطَح . مثالا نمهردصم حوتفم ًأطخلاو « تئطَح نم مسا وهو
 .ًاماطُح 4اًئقَرَو 9 .نوجانتي ىنعملاو اهب مهفصوف تيجان نم ردصم ( ئوم مذإو .  عطقت
 لثم « لجار اهدحاو ةلاّجرلا :«لجّولا»و .ناسرفلا :4 كلم فختسا 4 دراو »
 هب يمرت ام ًاضيأ ٌبصاحلاو . فصاعلا حيرلا : #«ابصاح # . رر جاتو تحصوريحاص

 ضرألا يف بصح : لاقيو « اهبصح وهو منهج يف هب ىمرُي 4م نهج بصح بصح هنمو « حيرلا
 0 : « رات 8 . ةراجحلاو ءابصحلا نم ٌقتشم ٌبصحلاو . بهذ

 اصقتسا :ملع نم نالف دنع ام ٌنالف كتتحا :لاقي « مهنلصأتسأل : :« كيال
 "3 لذا ملو . ةجح وهف نآرقلا يف «ناطلس» لك : سابع نبا لاق .هظح : € ال
 .ًادحأ فلاحي

 «ر ارحل دجسمْلآ مالت وَبَسي ىَرْسَأ » باب۳ “ر

 انثّدح حلاص نب ٌدمحأ انئّدحو . حج . سنوي انّربخأ هللا دبع انثّدح ٌنادبع انثّدح _ ۹
 ليل كي هللا وسر ينأ» ةريره وبأ لاق : بيسملا نبا لاق باهش نبا نع سنوي انئّدح ةسبنع

 هلل دمحلا : : ليربج لاق . نبللا ذخأف «٠ امهيلإ رظنف < يلو نيتك وم ا

 ۳٤۳۷[. , 7844 :ثيدحلا رظنا] . «كتّمأ تّوْغَرمخلا تذخأ ول « ةرطفلل كاده يذلا

Akلاق باهش نبا نع سنوي ينّربخأ لاق بهو ُنبا انثّدح حلاص نب ٌدمحأ انثذح  
 امل :لوقي هيب ئبنلا ثعمس» : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج تعمس : : ةملس وبأ
 را ل قار شرا يوما يا يار جلا لن يا
 نح شيرق يتدبذك امل : همع نع باهش نبا يخ أ نبا انثدح ميهاربإ نب ُبوقعي داز . . هيلإ

 .19845 :ثيدحلا رظنا] . ءيش لك فصقت حير : اسا (هوحن . سدقملا تيب ىلإ نب يرسأ
 22 رم

 مدا قب انَم اتمر دقو # » باب ٤
 .تامملا باذعو ةايحلا باذع « ِتاَممْلا ٌفْعِضَو ةؤيحلا فعِض .  دحاو انمركأو انمّرك ت ریتم کاو

 )2 .هلکش نم يهو « هتيحان 4 وياك » .دعابت «اكتَو » .ءاوس كقلخو كقالخ

 ةي # :اهدلو لبقتو مان اهنا ةلباقلا ليقو « ةلباقمو َةنياعُم © اليف 8 .انهجو
 عمتجم : : نذل .ًارّتَمُم © اًيوُنَف 5 بهذ :ءيشلا قفنو « قلمأ : لجرلا َقفنأ € قاتلا

 : سابع نبا لاقو «ًارئا «اًميَِي# .ًارفاو € اروُهَوَم # دهاجم لاقو .نقذ دحاولاو نييخللا



 ( وَ ةَ » . لطابلا يف قفنت ال 4دب لو سابع نبا لاقو . تّيِفَط 4 َتبَح9 .ًاريصن
 «كثلا مک یب » اومّميت «أو ساهل . لقت ال 4فا » 00 قزز
 . هوجو لل 4ند دوخ » . كلفلا يرجي

 اک ا 1 ص حر سرج

 افرام ترم ر كلم نأ اندرأ اذإو 96 باب

 هللا دبع نع لئاو يبأ نع ٌروصنم انربخأ ٌنايفس انثَّدح هللا دبع نب ولع انئّدح ١

 ٌنايفس انثّدح يديمحلا انئَّدح .«نالف ونب َرمأ :ةيلهاجلا يف اورثك اذإ يحلل لوقن انك» :لاق
 ش ۰ رَمأ :لاقو

 4اروُكَشاَدَبَع تاک ُمّنِإ جون حمال نم ةد باب - 3

 نب ةعرز يبأ نع جيميل َناّيح وبأ انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب ٌدمحم انئّدح 71۲

 عارّذلا ويلإ عرف « محلب ال هلا وسر يتأ» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ريرج نب ورمع

 ؟كلذ مم دوردت لهو « ةمايقلا موي سانلا ديس انأ : لاق مث ةسهت اهنم َسهنف - ةبجعت تناكو -

 ٠ رص هاتي« يادا مهسا ءدحاو وب يل نيرخآلاو نيلوألا - سانلا عمجُي

 أ :سانلا لوقيف « نولمتحَي الو نوقيطُي ال ام بركلاو هغلا نم َسانلا غلبيف سمشلا وندتو
SS 

 نم كيف خفنو « هديب هللا َكقلَخ « رشبلا وبأ تن :هل نولوقيف مالسلا هيلع َمدآ نوتأيف « ّمدآب

 ىَرت الأ ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ « كبر ىلإ انل عفشا « كل اودجسف ةكئالملا َرمأو « هحوُر

 ّبضغَي نلو . هلثم هلبق ْبَضْخَي مل ًابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ : مدآ لوقيف ؟انّمَلب دق ام ىلإ

 وبهذا « يريغ ىلإ اوبَهذا ٠ يسفن يسفن يسفن « هّئيَصَعف ةرجشلا نع يناهن هنإو « هلثم ُهَدعِب

 دقو « ضرألا لهأ ىلإ لسُولا لّؤأ تنأ كنإ « حون اي .نولوقيف احون نوتأيف « حون ىلإ

 َّرع يبر نإ :لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ ىَرَت الأ « كبر ىلإ انل عفشا « ًاروكش ًادبع هلا كامس

 يل تناك دق هنو « هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هّلبق بَضخَي مل ابضغ َمويلا بضغ دق لجو
 « ميهاربإ ىلإ اوبهذا ٠ يريغ ىلإ اوبهذا ٠ يسفن يسفن يسفن « يموق ىلع اهّتوَعَد ةوعَد
 ىلإ انل عفشا « ضرألا لهأ نم هليلخو هللا ئبن تنأ « ميهاربإ اي :نولوقيف ميهاربإ َنوتأيف
 هلبق بضغي مل ًابضغ ميلا بضغ دق يبر َّنِإ : مهل لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ ىَرَت الأ « كبر
 يف ناّيح وبأ ّنهركذف  تابذك ثالث ٌثبذك تنك دق ينإو « هلثم هدعب ٌبضْغَي نلو .هلثم

 'ىسوم نوتأيف .ىسوم ىلإ اوبهذا « يريغ ىلإ اوبَهذا « يسفن يسفن يسفن  ثيدحلا



 ا دف 11۷۰

 انل عفشا « سانلا ىلع همالكبو هتلاسرب هللا كلضف « هللا لوسر تنأ « ىسوم اي :نولوقيف

 هلبق ٌْبضغَي مل ًابضغ مويلا َبضغ دق يبر نإ : : لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ « كبر ىلإ

 دق ی نين < اه را من امنت كلك نك نو« ل دعب ب نو هل

 هللا لوسر تنأ « ئسيع اي :نولوقيف ئسيع نوتأيف .ئسيع ىلإ اوبهذا ٠ يريغ ىلإ اوبهذا
 ئىرت الأ « انل عفشا « ًايبص دهملا يف سانلا تملكو « هنم حورو « ميرم ىلإ اهاقلأ ةتملكو

 َبضخَي نلو هلثم ٌهلبق بضغتي مل ًابضغ مويلا بضغ يبر نإ :ىسيع لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ
 . دايم دمحم ىلإ اوبهذا ‹ يريغ ىلإ اوبهذا ٠ يسفن يسفن يسفن - اند ركذي ملو - هلثم ملعب

 كل هللا رفغ دقو « ءايبنألا متاخو « هللا لوسر َتنأ دمحم اي :نولوقيف ةي ًادمحم نوتأيف

 ينآف « قلطنأف ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ « كبر ىلإ انل عفشا « رخأت امو كبنذ نم مّدقت ام

 ا ا « لجو رع يبرل ًادجاس عقأف شرعلا تحت

 « عفش عفشاو « هَطْمَت لس كسأر ْعَقرا « دمحم اي : : لاقي مث ٠ يلبق ٍدحأ ىلع هختفي مل ًائيش

 نم ٌكتمأ نم لخدأ « دمحم اي :لاقُيف ةا صا را یا :لوقأف يسأر عفرأف

 نم كلذ ىّوس اميف سانلا ٌءاكرش مهو « ةنجلا باوبأ نم نا باتا قلع تابح ال
 ةكم َنيب امك ةنجلا عيراصم نم نيعارصملا َنيب ام َّنِإ هديب يسفن يذلاو :لاق مث .باوبألا

 .[77531 2775٠ :ثيدحلا رظنا] .«ىرّصُبو ةكم نيب امك وأ « رّيمحو

 لك رك مص سس شا سس ص م
 ارور د واد انيتاءو 9 باب - 5

 نع هبنم نب مامه نع ٍرِمْعَم نع قازرلا دبع انئَدح رصن نب قاحسإ انثّدح - ۳

 هتبادب ُرمأي ناكف « ُنآرقلا دواد ىلع َفْفُخ» 1 يا ع حلا يضر ةريره يبأ

 .[4117 ء۲۰۷۳ :ثيدحلا رظنا] .ّنآرقلا : ينعي غري نأ ا جرس

 یر کرکت رشا کنگ ےگ ییا هند نت شت یک اطا یک ۷
ALنع ارا ی نا یا و ی ا و و و ی  

 نم ًاسان نودْبعَي سنإلا نم ٌسان ناك :لاق 4 َةَليِسَوْلأ ُمِهّيَر لإ 9 هللا دبع نع رمعَم يبأ
 ِلَق 8 شمعألا نع َنايفس نع ٌموعجشألا داز . مهنيدب ءالؤه َكّسمتو « نجلا ملسأف نجلا

7265 o2 
 ٤١١١[. :يف هفرط_ ٤١١٤ ثيدحلا] . «رشَمَعَي نذل | وعدا

ler 2 000  

 ةيآلا «َة[يِوْلا هير لإ وفني وعدي نزلا كيلو ل باب - ۸

 نع ميهاربإ نع َناميلس نع ةبعش نع رفعج نب دمحم انربخأ ٍدلاخ نب رشي انثّدح 6



 11۷۱1 ريسفتلا باتك "6

 # ةو ير لإ وفني توعد ندا » ةيآلا هذه يف هنع هللا يضر هللا دبع نع رمعُم يبأ

 e أف « نودّبعُي نجلا نم رسان : لاق

 اًنلَعَجاَمَو ¥ باي - 9

 سابع نبا نع ةمركع نع ورمع نع ٌنايفس افس انئثَّدح هلل هللا دبع نب ٌئلع انثدح  غالاك

 اهي نيع ايؤُر يه : لاق * سان ةَ الإ ترآ ىلا ايجّيلأ امج انلَمَج امو 9 امهنع هللا يضر
ll6م مر  

 م . موّقَرلا ةرجش : لاق (ِناعَرَمْلأ يفةتوعلملا ةرجّسلاو 9 . هب يِرس أ ةليل كب هللا لوسر 2 5

 , [۳۸۸۸ : ثیدحلا رظنا]

 رجفلا ةالص :دهاجم لاق يادوم تاک رجلا َناَءرَْدِإ باب۔۰

 نع ٌيرهُزلا نع ٌرمعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح دمحم نب هللا دبع ينثّدح - ۷

 عمجلا ةالص ٌلضف : لاق الب ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٍبّيسملا ¿ نباو ةملّس يبأ

 ةالص يف راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجتو « ةجرد نورشعو نسمح دحاولا ٍةالص ىلع

 ا رجلا َناَرفَّنِإ ِرَجَمْلا َناَرَفَو 9 مئتش نإ اوؤرقا : ةريره وبأ لوقي . حبصلا

 .|( ١/5 ‹ ٤٤٥ ‹ ٤۷۷ « 1٤۷ 2 1٤1۸ :7١155237١١95659 : ثيدحلا رظنا]

 و د ہے ت م مہ

 ادو اماقم كير كثعبي كثعبب ب نأ وسع ب باب - 1١١

 ُتعمس :لاق ٌيلع نب مدآ نع صّوخألا وبأ انثّدح نابأ نب ليعامسإ انثدح - 6

 . اهّيين عيت ةمأ لك « ًاثُج ةمايقلا موي َنوريصي سالا َّنإ» :لوقي امهنع هللا يضر ٌرمع نبا
 ماقملا هللا ةثعبي موي كلذف « ةي ئبنلا ىلإ ةعافشلا يهتنت ىتح « عقشا ُنالف اي :نولوقي
 .[ ١510/8 :ثيدحلا رظنا] .«دومحملا

 نع ردكنملا نب دمحم نع ةزمح يبأ نب ٌُبيعش انثّدح شاّيع نب مولع انئّدح - 6
 مهللا ا منو نيح لاك م» : لاق هك ٤ هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 ًاماقَم ةثعباو « ةليضفلاو ةليسولا 0 ِتآ «ةمئاقلا ةالصلاو ةّماتلا ةوعدلا هذه بر

 نع هيا قع هللا ديغ نب ةرهح هاو .«ًةمايقلا موي يتعافش هل تّلَح هّتْذَعو يذلا ًادومحم

 ١١٤[. :ثيدحلا رظنا] . لي ةيبنلا
 رك ور ر مر آو رعد ے سس و ر ع ہر رک ر

 4اقوهر ناك لطتبلا نإ لِطنبْلا یهو قحا اج لقو 8 باب- ١

 . كلهَي : قهري



 ريسفتلا باتك "6 ١١

 ةمئالثو نرس يلا لوحو ةكم 2 علا لا 12ه 9

 . «اقوهز ن لكلا نإ ٌلِطنبْلا قعر ىح هاج ل : : لوقيو هدي يف دوعب اهنعطي لعجف ء بصن : 2 ر هس سرس ا ر ےھت مے او رع ص صر و

 .[437417 ء۷۸٤۲ :ثيدحلا رظنا] . ((ڈیعیامو لطکبلآ ئ دبی امو قیا ءاج
 2ور صر

 «حورلا نع تلوم و ل باب - 1۳

 ٌميهاربإ ينثّدح :لاق شمعألا انثّدح يبأ انثَّدح ثايغ نب صفح نب ُرمع انثدح- ١
 ىلع ٌءىَكَّتم وهو  ٍثرَح يف ةي ئبنلا عم انآ اني ل ع

 لاقو - هيلإ مكبار ام :لاقف « حولا نع ُهولَس : ضعبل مهضعب لاقف « ٌدوهيلا رم ذإ- ٍبيسَع
 ٌكسمأف ٠ حورلا نع ةولأسف ‹ هولَس :اولاقف  هنوهركت ءيشب مكلبقتسُي ال :مهضعب :

 : لاق حولا َلرناملف : .يماقت ثمقف « هی وحوب نأ ثملعف « نيش مولع ڈر ملف 8 رنا
 ٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . كي الإ رايا ن شيز امو رم نوعي ل ع لآ نع کت ك1 تسمو

 مابي تفاح الو كزالصب رهن الو » باب 4
 نع ريج نب ٍديعس ند رطبا ج ميلك ا یار ني یوق ۲

 تّ :لاق € اً تفاعلو کواس ره الو 9 : ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا

 نوكرظملا مس ادق« تآرقلاب ةَبوَص عفرةباحصاب ىلص اذإ ناك ةكدب نتحمل لوسرو
 يل 4« ظلك ربت رو : لك هئبنل ىلاعت هللا لاقف « هب ءاج نَموُمَلَرنأ نمو َنآرقلا اوس
 باو » مهُعِوسُت الف كباحصأ نع اب تفاح الو  نآرقلا اوُبسَيف يف نوكرشملا عمسيف كتءارقب
 .[70 41 « ۷٤۹۰ « ۷٠۲١ : يف هفارطأ_ ٤۷۲۲ ثيدحلا] . دايس كلذ نب ےک ےس ور

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ويبأ نع ماشه نع ٌةدئاز انئّدح مانع نب قلَط انثّدح دح - ۳

 ش Vore] مصب : يف هافرط_ ٤۷۲۳ ثيدحلا] . «ءاعُدلا يف كلذ لزنأ» : تلاق

O) 
 فُهكلا ٌةروس

 غا ف لاقو ب ةّضفو بهذ رمت ۰ ٠ مهكررتت © مهر 2006 ٌدهاجم لاقو

 : رر ٠ ليجلا يف حفلا :«فهكلا © [مَدَن :4ا اَمَسَأ » .كِلهُم :«ٌمِحنَب 8 .رمثلا

 نأ لول » .ًاربص مهانمهلأ : ا مقَرلا نم « بوتكم :موقرم « باتكلا
 ‹ دّصْوو دئاصو ٌهعمج « ءانفلا : : 4 ٍديِصْوْلا # . ًاطارفإ : « اًططَس # . 4 اَهْلَ 5 لق لع انطير



 ٥ ريسفتلا باتك- 1۷۳

 . مهانييحأ مهتشمب .  دصوأو بابلا صا « ةقبطُم : 4 ةَدصْوَم# « بابلا :ديصّولا :لاقيو

 مل ( ریت لو اها : سابع نبا لاق .ًاعيَر زثكأ :لاقيو .ٌلحأ :لاقيو « رثكأ :4گَرأ»
 مهءامسأ مهّلماع بتك « صاصر نم حوللا ( يقرأ # : سابع نبا نع ديعس لاقو . صقنت

 .وجنت : لئت تّلأو :هريغ لاقو « اومانف : «مهناذآ ىَلَع هلا َبَرَضف» .هتنازخ يف هحّرط مث

 و ل لا

 00 ا ا ا:

 eS لاق باهش نبا نع

 E . طيطاسفلاب فيطُت يتلا ةرجحلاو ا 4 اهندات س # .ًامَدَن

 نينونلا ىدحإ مغدأو فلألا ٌفذح مث < « يبر هللا وه انآ نکل يأ ىر هَل ( َّوُه اكل # ةرواحملا

 كلامه # . مدق هيف تبي ال #اَقْلَو» . ا لوقت 7 € ار اهلج انرَجَهو# ىرخألا يف

 «ًآلبق» . ةرخآلا يهو دحاو ةبقُعو ىبقعو « ةبقاع ىع . ءالو يلولا يلو ر دصم يَ

 .[11317 :ثيدحلا رظنا] . قَّلّزلا : نصحتلا 6 اوليوبل ؟ «ًاوُضِحَدَيِل # .ًافانئتسا : ًالبقو ًالبقو

 رور و

 :#ابقح ىضَمْأَو ا نرحل َمَمَجَم لأ ىح < عربأ ال ُهْنََمِل یوم اقدر ¥ باب-۲

 باقحأ ةعمجو . ًانامز

Voرج قب دیس ىل ربخأ :لاق رانيد نب وُرمع انئَّدح ُنايِفُس انئَّدح يديمُحلا انثّدح -  

 TD : سابع نبال ُتلق» :لاق

 عمت هنأ يفك نب هرب يندح هلا وغ بدك : سابع نبا لاقف « ليئارسإ ينب بحاص

 :لاقف ؟ ا لئسف < « ليئارسإ ينب يف ًابيطخ ماقا ٠ سوم لإ: لوي للك هللا لور

 وه نيّرحبلا عمُجَمب ًادبع يل َّنِإ : هيلإ هللا ىحوأف « هيلإ ملعلا دري ذإ هيلع هللا َبتعف .انأ

 « ٍلتكم يف هلعجتف ًآتوَح كعم ٌذخأت ES : یسوم لاق . كنم ٌملعأ

 ةاتفب هعم قلطناو « قّلَطنا مث ٍلّمكم يف ةلعجف اتوُح ّدخأف .مث وهف ٌتوحلا ٌَتدّقف امثيحف

 لقكدلا يف كولا برطعنفاو < امان امهيسوؤر اشو ةزخصلا يآ اذإ ىتج « نر نب عشر
 ةيزج ٍتوحلا ٍنع هللا كسمأو « برس رحبلا يف ةليبس ذختاف < ‹ رحبلا يف طقسف هنم جرخف

 قب اقلطناف « توحلاب ُهَريخُي نأ هّيحاص ىست ظقيتسا املف « قاطلا لثم هيلع ٌراصف ءاملا



 نوسفتلا ناككد 4 11۷٤

 اذه اهرفس نم انيق دقل انَادَغ انآ :ءاتفل ىس وم لاق دخلا نم ناك اذإ نيخا+ انهتابلو امه وي
 :ُةاتف هل لاقف « هب هللا رمأ يذلا ّناكملا ازواج ىتح َبَصّنلا ىسوم دجَي ملو :لاق .ًابصت

 خبل يف مكس داو ورك ذأ نأ نطيل لإ هيس آمو تملأ ثي ن ةَ ىلإ اوا تيا
 عَ انک ام كلذ 9 :'ىسوم لاقف .ًابجَع ُاتَملو ئسوملو ٠ برس توحلل ناكف :لاق « اي

 ٌلُجر اذإف ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح امهراثآ ناصف اعجَر :لاق «اًصَصَق اًمهرائاء لع ادر
 :لاق .'ىسوم انأ :لاق .ُمالسلا َكضرأب'ىّنأو :ٌرضخلا لاقف 'ئسوم هيلع مّلسف « آوت ىّجسُم
 ممم ن كنا لاق » .ادشر َتمّلُع امم ينمّلعتل كيتا ٠ معن :لاق ؟ليئارسإ ينب ئسوم
 هللا ملع نم ملع ىلع َتنأو « تنأ ةملعت ال هينملع هللا ملع نم لع ىلع ينإ ئس ىسوم اي (اربَص

 هل لاقف ما كل ىِصَعَأ لو زاص هلآ اس نإ ِفّدِجَتَس» :'ىسوم لاقف .ةملعأ ال هللا َكمّلع

 لحاس ىلع نايشمي كاَقَلَطنََف € 5و هني كل َتِرْمْل َّوَح ءىس نع لَه الف ینتعبتا نِ » :رضْخَلا

 املف .لْوَت ٍريغب ٌةولمحف َرِضَخلا اوفرعف « مهولوحَي نأ BE SS NS رقما
 :ىسوم هل لاقف . مودقلاب ةنيفسلا حاولأ نم احول حلق دق رِضُحلاو لإ أجي مل ةنيفسلا يف ابكر

 . (ارمإ انيس َتْمِحْدَفَل © ٠ « اهلهأ رغ اهتقرخف مهتنيفَس ىلإ تدمع « لون ريغب انولمَح موق
 یم نم نفور الو تی امي نذل د ال لاق ل ؟اربص يعم عيطتست نل َكنإ كل لقأ ملأ : لاق

 عقوف ٌروفصع ءاجو لاق .ًانايسنا اىسوم نم ىلوألا ٍتناكو : كي هللا لوسر لاقو :لاق .#ارسشع

 الإ هللا ملع نم كُملعو يملع ام :رضخلا هل لاقف « ةر رحبلا يف َرََتف ةنيفسلا فرح ىلع

 ىلع ٍنايِشمَي امه امنيبف « ةنيفسلا ّنم اجرخ مث .رحبلا اذه نم روفصعلا اذه ّصقن ام لثم

 هديب هعلتقاف هديب هَسْأر ُرِضَخلا ّدخأف « ناملغلا عم ٌبعلَي ًامالغ ٌرضخلا َرّصِبأ ذإ ِلجاسلا

 نک كن كَل أ تأ لاک € کیا تج دق فن ريب هكر افت تلثقأ # :'ىسوم هل لاقف . هّلتقف
 E N ER نم نأ هذه : لاق اص یم عي

 اف اده امشي نأ اَبأَم اهله امت ةر لف آي آد هّهَح اقلطنا 3 نع ذَا نم تب
 E ا اقف - - لئام : لاق صني نأ درب اراَدِج

 هلوق ىلإ كيو دب قار ادله لاق )جاوم تَنَ تشو » « انوفّيضي ملو « انومعطي
 ىتح ٌربص ناك ىسوم َّنأ انذدو : كي هللا لوسر لاقف اسو ملي ا لیوا ع

 ُكِلَم مُهَماَمأ َناَكَر» أرقي سابع نبا ناكف : ريبج نب ڈيعس لاق .امهربخ نم انيلع هللا صفي

 .(4ٍنَْيمْؤُم ُهاَوأ » ناكو «ًارفاك «َناَكَف مَعَ امو » أرقي ناكو «اًبْصَع ةَئِيِفَس لك ذأ

 Tf] 0751: الم الاخ » ۲۲ 7Y » ۱۲۲ ۰ ۷۸ ‹ £۷ :ثيدحلا رظنا]
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leر مو رص ر  

 ًابهذم : هرس رخل يف يس دفا ام هتوح ایام ھن عجبا قلب امف ل باب-"

 رالي بِراَسَو  هنمو « كلسي :ُبْرسَي
 ذأ كف

 اف مسرحا عرج نا د فسوي نب ماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثّدح - 5

 ‹ هبحاص ىلع امهّدحأ ديزي - ری نب ديس نع رایو ن وعو علت قب ىلعت يتربخا
 لاق ذإ هتيب يف سابع نبا َدنعَل اإ :لاق _ ريبج نب ديعس ا

 هنأ معزي فو هل لاقي ٌيصاق لجر ةفوكلاب « كءادف هلا ينلعج ا ة .ينولَس

 : يل لاقف ىلعي امأو . هللا دع بّذك دق :لاق : يل لاقف ودمع امأ . ٍليئارسإ ينب ىسومب سيل

 الا : اي هللا لوسر لاق : لاق بعك نب عبا ينئّدح : سابع نبا لاق

 يأ لاف ر ردا لر يولقلا عقر ويحلل تضاف اذ حن < امري نالا ؛ لاق

 "لا ىلإ ملعلا ةر ذإ هيلع َبّتعف .ال :لاق ؟كنم ملعأ ّدحأ ضرألا يف له « هللا لوسر

 ُملعأ آمّلَع يل لَا بر يأ :لاق .نيّرحبلا عمجمب : لاق ؟َنيأف ٌبر يأ :لاق .ىلب :ليق

 . توُحلا َكقرافُي ثيح :لاق : ومع يل لاقف .هنم كلذ

 ‹ لتكم يف ةلعجف ًاتوح ذخأف . حولا هيف خفي ثيح آنّيم انو ذا : :لاق ىلعُي يل لاقو

 كلذف .ًاريثك َتفَّلك ام :لاق .ُتوحلا َكقرافُي ثيحب ينربخت نأ الإ َكْمَلكأ ال :ءاتفل لاقف
 يف وه انيبف : لاق ديعس نع تسيل - نون نب مشوُي 4ُةلََِل یوم ا6ذ $ هزكذ لج هلوق

 اذإ ىتح . ةظقوأ ال : هاتف لاقف ؛مئان ىسومو ثوحلا بَرضَت ذإ َنايْرَث ناكم يف ةرخص ّلظ

 ىتح ٍرحبلا ةيرج هنع هللا كسمأف « رحبلا لخد ىتح ٌثوحلا بّرضتو « هَربخُي نأ يت ظقيتسا

 ناو هيقاهبإ نیب َقَلَحو ۔ رجح يف ُهرتأ ناك اذكه :ورمع يل لاق . رجح يف ُهرْثأ ناک

 نع هذه تسيل - َبَصَللا كنع هللا مطق دق لاق 4 ادع امس نما ذل ١ - امهنايلت

 ها َناميلس يبأ نب ُنامثع يل لاق .ًارضخ ادّجوف اعّجرف « هربخأ  ديعس

 تحت ةفرطو هيلجر تحت فرط لعج دق هبوثب ىّجمَسُم :ريبج نب ٌديعس لاق « رحبلا ٍديك ىلع

 : لاق ؟تن يا لع: لاقو ههجو نع َفشكف « ئسوم هيلع ملسف « هسأر
 اعم لعل ثدح + لاق. ؟ كاش امف لاق ٠ محن :لاق ؟ليئارسإ يتب ئسوم لاق یسوم انآ
 ل ایر اا ا ا ر ار اتا :لاق افر تمل
 نم هراقنمب رٿ ئاط دخأف .هملعأ نأ يل يغبني ال ًاملع كل نإو « ُهمَلعَت نأ كل يغبنَي ال ًاملع

 ل ال را انك الزل ا سن يد تامل امويحلل امد لاق ربل
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 اذه لهأ ىلإ لحاسلا اذه ّلهأ لمحت ًاراغص َرَباعَم ادجو 4ٍةَئِيِفَّسلَأ ىف ابكر اذإ ىح » . رحبلا

 - معن :لاق ؟ئِضَح :ديعسل انلق :لاق  حلاصلا هللا ٌدبع :اولاقف « هوفرع رخآلا لحاسلا

 ًانايسن ئلوألا تناك 4 اص ىم عطس نأ نإ لقا ملأ لاق 9 - ًاركنم :دهاجم لاق * اَرَمِ
 ايل .  4 امتع ىم نِي نفر الو ثي امي نذل ال لاق  .ًادمع ةثلاثلاو اطرش ىطسؤلاو

A 2 وع 

 ةعجضأف ًافيرظًارفاك ًامالغ ذخأف « نوبعلي ًاناملغ دجو : ديعس لاق ىلعي : لاق . «مِلئَمف ملغ

 سابع نبا ناكو . ثنحلاب لمعت مل € ريع ةیکر اضن تلف َلاَق» :لاق . نيكسلاب ُهحَبَذ مث
 صفن نأ ديرب ارادج اض ادق . . . اًهلطناذ# ًايكر ًامالغ َكلوقك ةملسم ةيكاز ٌةيكَر :اهأرق
 ةّحسمف لاق ًاديعس نأ ٌتبِسَح 'ىلعَي لاق « ماقتساف هدي عفَرو اذكه هديب دیعس لاق « «ٌمَماَقَأَف

 ناک و * هءآرو ناو » . هلكأن ًارجأ :ديعس لاق . «ارجأ ِهْيَلَع َتْذَحّتَل َتْنِشّوَل 9 . ماقتساف هديب

 « دد نب دَّدُه هنأ ديعس ريغ نع نومعزي .( كَم 8  مهمامأ :سابع نبا اهأرق - مهّمامأ
 هب تّرم یه اذإ ٌُثدرأف . 4 اًبصَع َةَنيفَس ٌذُحأَي كلم # روسيح نومعزي ةمسا لوتقملا ٌمالغلاو

 « ةروراقب اهوُدَس :لوقي نم مهنمو « اهب اوعفتناف اهوحلصأ اوزواج اذإف « اهبيَعِل اهَعَدَي نأ
 ۶ le سرك ھر 0 م ا 7 و 5 .٠ 0-3 سس

 انيغْط اَمُهَفِهري نأ َميِشَحَف 9 « ًارفاك ناكو نيتمؤم ٌهاوبأ ناك .راقلاب :لوقي نم مهنمو
 كَ هني د ام رام هدب نأ ادراک ٭ « هنيد ىلع ُهاعباتُي نأ ىلع هبح امهلمحَي نأ : رف

 يذلا لوألاب امهنم ٌمحرأ هب امه : ار َبرقأو ط € ةر افت تق لا5 : هلوقل 4م برفآو
 :دحاو ريغ نم لاقف مصاع يبأ نب دواد امأو . ةيراج الدبأ امهنأ ديعس ريغ معزو .ٌرضَح ّلتق

 EVO CYTE YE TYA «VA] 175/177 9/4/4 :ثيدحلا رظنا] . (ةيراج اهنإ

 ٤ - هلوق ىلإ - 4 اّبَصن اذه اترَمَس نم اَمَِمَل ْدَقَل ات ءادَع اناء ُهِنَمَمِل لاق ارواج اًمَلَق 9 باب - ےس ےک ت 0 - سر

 ياصصق»
 المع : 4اًمْنْم» .  (اّضَصق اَراَثاَء لع ادر خاک ام كلذ 9 :لاق . ًالُؤحت :(اوج

 .دحاو تذختاو « َتْدَحَّتَل # . سلا ضاقنت امك نضاقني : « ٌضقني # . ةيهاد :ًاركنو ًارمإ

 ّمأ ةكم ىعذتو .ميحرلا ّنم هنأ ٌنظيو .ةمحرلا ّنم َةغلابم ٌدشأ يهو محُولا نم امت
 .اهب لزنت ةمحرلا : يأ < محرز

 خصال آَنيوأذِإ تْيَمرَأ َلاَق 9 باپ ه
.8 24 5 31 

 نب ٍديعس نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس ينثدح ديعس نب ةبيتق ينثدح _ ۷
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 e RS EAS ؛لاقق «رضخلا

 ملعلا دري ذإ هيلع هللا َبّتعف « انأ :لاق ؟ملعأ سانلا يأ : هل ليقف « « ليئارسإ ىنب ىف ًابيطخ

 فيك ٌبر يأ :لاق « كنم ُملعأ وه نيّرحبلا عمجمب يدابع نم ٌدبع ىلب :هيلإ ئحوأو « هيلإ

 ىسوم جرخف لاق ُهعَئاف ٌتوحلا َتدقف امثيحف « لّتكم يف ًاتوح ذخأت :لاق ؟هيلإ ٌليبسلا
 ٌمضَوف لاق « اهّدنع الّرتف ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح « ٌثوحلا امهّعمو نون نب عشوي هاتف ةعمو

 اهل لاقي ٌنيع ةرخصلا لصأ يفو :لاق ورمع ريغ ثيدح يفو :ُنايفس لاق . مانف ةسأر 'ئسوم

 كّوحتف لاق « نيَعلا كلت ءام نم َتوحلا باصأف « ىَبَح الإ ةيش اهئام نم بيِصُي ال ةايحلا
 . ةيألا .اَنءآَدَع اَنِئاَع # :ةاتفل لاق ' ىسوم ظقیتسا املف ٠ ‹« رحبلا لخدف لتكملا نم َّلَسْناَو

 ىلإ اتوا ذإ تیر :  نون نب عشوي هاتف هل لاق . اا ام راج ی يملا وعي لذ : لاق

 ٍقاطلاك ٍرحبلا يف ادّجوف « امهراثآ يف ناَضُقَي اعّجرف : لاق . ةيآلا تولا ثي إًف ورخص

 يلجرب امه ذإ ة ةرخصلا ىلإ ايهتنا املف لاق .ًابَرَس توحللو « ًابجع ُهاتفل ناكف « توحلا َرمَم

 لاق + سوم انآ :لاقف ؟مالسلا كضرأب ىنأو :لاق وداع لجن هدرا وتل

 هل لاق «اَدَغِ ر تمام نمت لع مبا لَه یوم م لا . . معن :لاق ؟ليئارسإ ينب ئسوم

 ملع نم ملع ىلع انأو « ُهمَّلعَأ ال هللا ُهَكمَلَ هللا ملع نم ملع ىلع َكنإ « ىسوم اي : :رضخلا

 كل تِ يح ءىس نع لس الف تعبت تأ ِنإك لاق . كْعبتَأ لب : لاق « هملعت ال هللا هينملع هللا

 مهولمحف ؛دضخلا َفِرُعف « ٌةنيفس امهب تّرمف « لحاسلا ىلع ٍنايشمي 4اًقلَطنَت () و هن

 فرح ىلع روفصع عقوو لاق « ةنيفسلا ابكرف - رجأ ريغب :لوقي - لوت ٍريغب مهتنيفس يف
 يف قئالخلا ملعو يملعو كملع ام : ىسومل ٌرضخلا لاقف « رحبلا يف ُهَراقنم سمغف ةنيفسلا

 ىلإ ُرضخلا دمع ذإ ىسوم أجفَي ملف :لاق هّراقنم روفصُعلا اذه سمع ام ٌرادقم الإ هللا ملع
 ONE ل ا

 ذخأف « ناملغلا حم ُبعلَي ا ةيآلا 4 . . . َتْمِح َدَقَل اَهَلْهَأ َقِرْعْنِل »

 9€ کت ایس تقج َدَقَل سين ريب بکر اضن َتَقأ لاق 8 : ىسوم هل لاق « ُهَعطقف هسأرب رضخلا

 اجا اد موفي نأ اوبا » - هلوق ىلإ اتص م مليم یک کن ت لأ لا #
 انوفيضُي ملف ًةيرقلا هذه انلخد انإ : ىسوم هل لاقف « هماقأف اذكه هديب لاقف © ٌضقني نأ درب

 عِطَصَرَلاَم لور يأس کیو نیب قارف اده لاق € رج أ داء َتْرَحَتَل ّتْئِش 2 دن ول # ؛انومعطُي ملو

 لاق .امهرمأ نم انيلع َّنصَقُي ىتح َربص ىسوم نأ انذدو : ةا هللا لوسر لاقف © ارَبَص وَ
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 ناكف ٌمالغلا امأو « ًابصغ ةحلاص ةنيفس لك ذخأي ٌكِلَم مهّمامأ ناكو :ًاًرقَي سابع نبا ناكو
 .[ة/م؟5 الاه ندا TEs CPYVACTVYACTYTTIY )1۲ ء۷۸ 1/5 :ثيدحلا رظنا] . «ًارفاك

 :E SEEN ¥ باب٥

 بَّعصُم نع ورمع نع ةبعش انثّدح رفعج نب دمحم انثّدح راّشَي نب دمحم ينئّدح - 4

 3 ىّراصنلاو دوهيلا مه ال : لاق ؟ةيرووحلا مه تنانير ميلف ط يبإ ثلاسا :لاق

 اا م ام ناكر. ةا وي نحل ةع رعت نيذلا ةيرورخلاو

 ةيآلا 4 مهلا تطيح هامل مهيد ت أورفك ندا َكِتَلْوأ » باب- ” یورو مہ

 ىنثّدح لاق ة ةريغملا انربخأ ميرم يبأ نب , ديعس انئَّدح هللا دبع نب دمحم انثّدح دح 0 4

 لجرلا يتأيل هنإ» :لاق لب هللا ٍلوسر نع هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ
 جَميل موب مه مق هن الف # اوؤرقا :لاقو . ةضوعب حانج هللا دنع نري ال ةمايقلا موي نيمسلا ٌميظعلا

 . «هلثم . . .دانزلا يبأ نع نمحرلا دبع نب ةريغملا نع ريكُب نب ىيحي نعو . زو

(19) 

 (صعيهك)
 يف نورصبُي الو نوعّمسَي ال مويلا مهو « ٌةلوقي هللا « ْعِمْسَأَو هب رص : سابع نبا لاق

 : كمر » .ةرّصبأو ٍءيش ٌممسأ ذئموي ٌرافكلا € ربو يأ 3 هلوق ينعي نيم للص
 .ًاجاعزإ يصاعملا ىلإ مهُجِعَرَت : را مهر » ةنييغ نبا لاقو .ًارظنم : ايرو # . كتمتشأل
 لوق اإ © . الام : أ $ .ًاشاطع : ارو سابع نبا لاق .ًاجّوع : اإ # دهاجم لاقو

 ىلص : 4ص > .كاب ةعامج :48 كي » .ًانارسخ :ايَغ» .ًاتوص : ذر  .اميظع
 .اسلجم :دخاو يداتلاو € :ىلصت

 4رس موره ر ذنوب باب - ١

 نع حلاص وبأ انثّدح شمعألا اَّنّدح يبأ انّثَّدح ثايِغ نب صفح نب ُرمع انثّدح - ٩١
 . َحلمأ شبك ةئيهك ٍتوملاب ىتؤُي» : لك هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر يردځلا ٍديعس يبا

 « معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت له :لوقيف « نورّظنَيو نومئرشيف ةنجلا لهأ اي : دانم يدانيف

 له لوقيف « نورظنَيو نوبئَرشَيف « رانلا لهآ اي :يدانُي مث ءهآر دق مهلکو .توملا اذه



  6لاتا ١

 ءةنجلا لهأ اي : لوقي مث . حبذُيف .هآر دق مهّلكو « توملا اذه . معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت
 د و و2 م دوس ير ها

 هو رمألا ىفذإ ةر موي رهر ذأ ل أرق مث . توم الف ٌدولخ « رانلا لهأ ايو « توم الف ٌدولخ

 . ( نوم هزي ال هو » ايندلا لهأ ةلفغ يف ءالؤهو رافع

 نبا نع ريت نب ٍديعس نع يبأ ٌتعمس : لاق ٌرذ نب , ُرمع انثدح ميعُن وبأ انثّدح لح ل ۳۱

 ؟| ورد امهوتكأ ارو نأ كع ام ليربجل ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع

 2 ر < ویر رر

 .[۳۲۱۸ :ثيدحلا رظنا] eee 3 تلزنف
 r 41 ےک 00 “2 م رک

E N EE E EE 5 ۲لاق  : 

 َكيطعأ ال : لاقف « هدنع يل اََح ءاضاقتأ يمهسلا يلئاو نب صاعلا تج : لاق ًاباّيَح ٌثعمس

 ؟ثوعبم مث ٌتّيمل ينإو :لاق . نلت مق تويت یخ ال : ٌتلقف . ل ٍدمحمب َرْفكت ىتح
 رڪ ىا تب ةيآلا هذه ترف « ٌكيضقأف ًادّلوو لام كانه يل نإ :لاق . معن :ُتلق

 نع عيكوو ةيواعم وبأو ٌصفحو ةبعشو ٌييروثلا هاور .4 اَدََوَو کام كيتوُأل لاو اتيا
 ۰ ۲٤٠١١[. ۲۲۷۵ ۰۲۰۹۱ :ثيدحلا رظنا] . «شمعألا

 رو

 ًاقثوَم : لاق اد هع نمل دنع ذخر أ َبيلآ ملْطَأ » ب بای ٤

VYنع قورسم نع ىحّضلا يبأ نع شمعألا نع نايفس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح  

 , هاضاقتأ تجف « ًافيس حيمهسلا ٍلئاو نب يصاعلل ٌتلمعف ةكمب ًانيق ٌتنك» :لاق باخ

 مث هللا َكَتيمُي ىتح ةا دمحمب رفكأ ال : تلق . الڳ دمحمب رفكت ىتح َكيطعأ ال "لاقف

 انياب ٌرَفَكح ىلا تيا > هللا لزنأف « دلوو لام يلو ينثعب مث هللا ينتامأ اذإ : لاق . كييحُي

 ٌيعجشألا لقي مل « ًاقثوَم :لاق ادع نمل دنع داي بيلا مَلَطأ 9€ ادور ام تيتو او

 ۲٤۲١ « ٤۷۳۲[. , ۲۲۷۰ « ۲۰۹۱ :ثيدحلا رظنا] . «ًاقْثوَم» الو «ًافيس» نايفس نع

 ادم ٍباَدَعْلا نم مل دمو لوفي ام بڪ تس الك » بابه

 e SS ر انئدح _ ٤

 ىلع نيد يل ناكو ةيلهاجلا يف انيق تنك ا ا

 لَك دمحمب رفكت ىتح َكيطعأ ال :لاقف « ٌءاضاقتي ٌداتأف :لاق « ٍلئاو نب صاعلا

 فوق © تعبأ مث توما يح قود :لاق . َتَعِبُت مث هللا َكَتيِمُي ىتح ٍدفَكأ ال هللاو :لاقف



 ريسفتلا تانک 8 ۱۸۰
2. 
0 

 انياب رفك ىا َتْيَمَرَفَأ# ةيآلا هذه تلزنف « ٌكيضقأف ًادلوو الام ىتوأ
re3  

 ۷۳۳ ٤۷۳۲ ناعم ۲۲۷١ ۰۲۰۹۱ :ثيدحلا رظنا] . 6ادلوو
 ةر و ور رے ور

 ادرف انيئأيو لوقیام مرو ل لجو رع هلوق باب 5

 ًامْدَه :4اًدَه لالا ۾ سابع نبا لاقو

Voباح نع» قورسَم نع ىحضلا يبأ نع شمعألا نع عيكو انّددح 'ىبحي انئّدح  

 : يل لاقف « هاضاقتأ ةتيتأف « نيد ٍلئاو نب صاعلا ىلع يل ناكو « انيق الجر تنك :لاق

 ينإو :لاق :ثعبت ملا توت: ىح هب رنكأ نل تلق :لاق ‹« دمحمب رفكت ىتح كيضقأ ال

 َتيَدرْفأ## ثلزنف : لاق .دلوو لام ىلإ ُتعَّجر اذإ كيضقأ فوسف ؟توملا دعب نم ٌثوعبمل

 ل

 . ارق اتيا وقيام هنربو )ادم ٍاَذَعْلا نم مل دمو لوق ام بکس
[EVE o EVYY « EYTY «۲£ » ۲۲۷° 27١91ثيدحلا رظنا] : ١ 

)۳۰( 
 هط

 ةأفأق وأ ةمتمّت هيف وأ رحب قطني مل ام لك : لاقي « لُجر اي : هط ةيطبنلاب : ريب ُنبا لاق

 :لوقي « لثمألا ثينأت ملا .مككلهُي 4 تحس » . يرهظ © ىِرْرَأ »8 .ةدقع يهف
 ؟مويلا فصلا تيتأ له : : لاقي € اص اوفا مث 3 ا : لاقي « مکێیدب

 LE يع 42 سجوأق » . هيف ىلصُي يذلا ىلصملا ينعي
 سام ردصم (ساسو ا كلاب <« كبح »8 . لخنلا عوذج ىلع يأ عج ف . اغلا
 لاقو . ضرألا ّنم يوتسملا فّصْفَّصلاو .ءاملا هولعَي 4اَءاق » ُهّئيِرْذَنل 4ْمَّتَمِسنَتَل » .اساسم
 «اهنفذقف» َنوُعرِف لآ نم اوراعتسا يذلا ٌحلحلا € مقل نی > لتا أ دماجم

 (ال هلل عجم ٠ برلا أطخأ هنولوقي مه  ىسوم 4 َىِشَف » عنَص م 4 یَا » اهنيقلأف
 يف 4 ايب تك دقو ينجح نع € عا َقَيرَكَح# ا : « امم » .لجعلا
 نم اهيلع دجأ مل نإ :لاقف « نيتاش اوناكو قيرطلا اولض € يبقي 9 سابع نبا لاق .ايندلا

 سابع نبا لاقو . مهلدعأ 4ةَّضرَط مُهلَتمأ» : ةنييُع نبا لاق . نودقوت رانب مكنآ قيرطلا يدهي

 م ةيبار انما لو » « ايداو 4اكوَع . هتانسح نم ُحضهُيف ملظُي ال «اًمْضَه
 4 دعمل داولاي» .يقش « وه > .ءاقشلا 4 كتَص » .ىقتلا 4 قتلا .ىلوألا اهتلاح



 «اًسْبب 9 . مهنيب ُففَصنَم (یوساتاکم » . رم لمي يداولا مسا : 4ك كرام

 . ةبوقع «طْرْفَي » .افعضت ال : ايال » .دعوم ىلع :«ٍرَدقّلع » .اسباي
2 2e etr 

 نع َنيِريس نب ٌدمحم 0 يلا انثّذدح _ 5

 تيقشأ يذلا تل م ينتومدلاقف < يور مدا لاق: لاف ا هلا لوو نع ةريرخ. يبا

 « هسفنل كافطصاو « هتلاسرب هل هللا كافطصا يذلا تنآ : مدآ هل لاق ؟ةنجلا نم مهتجرخأو َسانلا

 ّححف .معن : : لاق ؟ينَملحَي نأ لبق ئلع بتُك اهتدجوف : لاق .معن :لاق ؟ةاروتلا كيلع َلّرنأو

 ۳٤٠۹[. :ثيدحلا رظنا] .رحبلا : وَلَا 8 .«ىسوم مدآ

 او کد حالا ربا فار م تر ی رایی رنا أ تبوس لاتسيو دقو باب - 0
0200 

 ر .Fors 8 و م ہر جھ 28

 هَذه امو موف نوعرف لضأو ا 2 مہیشغام ملأ نس مهيشعَف ودون نوع مهعبناف ا یخ

 نب ديعس نع رشي وبأ اع اع انا ا يدار نب و ی ۷

 لي ئينلا لاقف ؛وغرق ىلع سوم دف هغ يذلا مويلا اذه : اولاقف 0 5 ًءاروشاع

 .[ة5ىه١ ٠٤ °) ”TAET 2) :ثيدحلا رظنا] ٠ «هوموصف مهنم یسومب ىلوأ نحن

 هي اس »ص رس ت A ےہ

e ۳يقنتف وتحل  

 تا هل لاقف مد ىسوم اح : و د ا ا

 يذلا َتنأ ىسوم اي : مدآ لاق :لاق .مهتيقشأو ٌكبنذب ةنجلا نم َسانلا ٌتجرخأ يذلا

 ىلع ُهَرَّدق وأ ٠ يِنَمْلُحَي نأ لبق يلع هللا ةبتك رمأ ىلع ينُمولتأ « همالكبو هتالاسرب هللا كافطصا

 ٤۷۳١[. . "1409 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ىسوم مدآ جحف : : اک هللا ٌلوسر لاق ؟ينقلخَي نأ لبق

)1( 
 ءايبنألا ةروس

 ا يبأ نع ٌةبعش انثًدح ٌرَدنُع انثّدح ٍراشَب نب دمحم انئّدح - ۹
 نه ءايبنألاو « هطو ٠ ميرمو « ٌفهكلاو « ليئارسإ ينب : لاق هللا دبع نع ديزي نب نمحرلا

 يف : نسحلا لاقو . ٌنهعطق : «اًدادِج# : : ةداتق لاقو حالا نه هوم لوألا ناكل



 نيتنافتلا تات 8 ۱۸۲

 . اليل تَعَر : )تتقن ل سابع نبا لاق .نوروُدَي : 4َنوُحَبْس < لّرغملا لق لثم ٠ « قل

 : ةمركع لاقو .دحاو نيد مکنید لاق : 4 هَدِحَبو هنأ كمال .نوعتمي : € توبحصي#

 .تسسحأ نم « اوعقوت :4أُسحَأ# :هزيغ لاقو « ةشبحلاب بطح :4 منهج بصح
 الو» . عيمجلاو نينثالاو دحاولا ىلع عقي < ‹ لصأتسم : «اًديِصَح# .نيدماه : 4َنيِدِمِيَح#

 : اوست » . ديعب : ê a EE « تورت

 سحلاو سيسحلا .اوفلتخ ا:*«مه هرمأ اوعطَتَيَو» .عوردلا : 4 سول ةعنص» .اودُز
 0 5 كاندا . يفخلا توصلا وهو دحاو سمهلاو سْرَجلاو

 . يضر : « ترا » .نومهفت : دواش كَل » :دهاجُم لاقو .رِدْعَت مل ءاوس ىلع وهو
 .ةفيحصلا : لجل » . مانصألا : «لِشامّتلا #

 باي" ش

 ي اني 4 دو ودی قا وأ اتادہامگ و
(Vfعَجَّنلا نم خيش - ٍنامعنلا نب ةريغملا نع ةبعش انئَّدح برح نب ٌناميلس انثّدح _  - 

 مكنإ Saa :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ٍديعس نع
 اک اإ اع ادعو ودی قل وأ آَمَأَدَب انگ » رع ةارع ءافح هللا ىلإ ٌنوروشْحَم
 E ىلع نع لاح د اهي حل ميهاربإ ةمايقلا موي ىسك نَم َلَّوأ نإ مث .( لیک

 لاق امك لوقأف . كدعب اوثّدحأ ام يردت ال :لاقيف « يباحصأ ٌبر اي :لوقأف « لامشلا َتاذ

 مل ءالؤه َّنِإ :لاقيف . 4دي : هلوق ىلإ € يف تمد ام اديه نع ُتنُكَو ل حلاصلا ٌدبعلا
 . مهتقراف ذنم مهباقعأ ىلع نيدترُم اولازَي

(Y۲) 
 0 جحلا ٌةروس

 0 أ ىم ادإ 9 يف سابع نبا لاقو ٍنينئمطملا : نيتبخملا : ةنييع نبا لاقو
 ؛ هتايآ ْمكحُيو ُناطيشلا ىقلي ام هللا لطيف « هثيدح يف ُناطيشلا ىقلأ ثّدح اذإ : يأ

 : يشم : دهاجم لاقو . نوبتكي الو نوؤرقي نام لإ 8 . هتءارق : دما : لاقيو

 :نوطسُي :لاقيو .ةوطسلا نم « نوطُرْفَي :€ توطشي» ُهُريغ لاقو .صج « ةَّضقلاب
 : بیل لزم ل اود « نآرقلا ىلإ اومهلأ لمل بري يطل لإ اُهو نوشطبت
 ريكتسُم :ءِهِفظع نات ا .تيبلا فقس ىلإ ٍلبحب : سو سابع نبا لاقو . مالسإلا

02 

 «له E ١ ثيدحلا رظنا] : ۳۳٤۹ ۳٤٤۷ ٤1۲١ 1515[.



 1۱۸۳ ريسفتلا باتك "4

 «ئركش سالا یرتو » باب- ١
 ٍديعس يبأ نع حلاص وبأ انثّدح شمعألا انئّدح يبأ انئّدح صفح نب ُرمع انئدح - ١

 انّير كيبل :لوقيف « مدآ اي :ةمايقلا موي لجو رع هللا لوقي» :دا ئيبنلا لاق :لاق ّيردخلا
 بر اي :لاق . رانلا ىلإ اثعب ٌكتيرذ نم جرخت نأ كرمي هلل نإ : توصب یدانیف . كيّدعّسو

4 
00 

 عضت ئتيحف . :نێعىتو ةعستو ةفوعيمت - - لاق ارا تلا لك نف :لاق ؟رانلا ْثعَب امو

Eولأ باد کلو ٰیرکشب مه امو اهرلكش سالا كيو ٠ ديلولا تيتو  
 جوجأي نم : ايب ئبنلا لاقف « مههوجُو توب حت نالا قلخ كلذ" ف . € دیش

 يف ىف ءادوسلا ة ةرعشلاك سانلا يف متنأ مث .دحاو مكنمو « نيعستو ةعستو ةئمعست جوجأمو

 اونوكت نأ وجرأل ٤ ا ءاضيبلا ةرعشلاك وأ ٠ ضيبألا روثلا بنج

 « ةنجلا لهأ َرطش :ل مث .انركف « ةنجلا لهأ َثلُث :لاق مث ا« انرڳکف < « ةنجلا لهأ عبر

 لك نم» :لاق . کن او هك أ > معلا يع سا وبأ لاق . «انرئكف

 مه امو ىَركَس» ةيواعم وبأو سنوي نب 'ئسيعو ريرج لاقو .«نيعستو ةعستو ةئمعست ٍفلأ
 ۳۳٤١۸[. :ثيدحلا رظنا] . «ىركّسب

 ةو هْئَلَصأ ناوی نام AED د .كش : فرح لع هلأ دبع نم نيل نیو ل باب۲
 ريو ر 2 2 2 ور ر س کک
 ی ا وه الد ال- و خارش ريح ههحو لع بلقنا

 نع ليئارسإ انثّدح ريكُب يبأ نب ىيحي انّتَّدح ثراحلا نب ُميهاربإ ينثّدح - 1
 00 ت ص 5 5 5

 ىلع هلل هللا دابعي نم سالا نمو : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيصح يبأ

 نيد اذه :لاق ةليخ تَجتّنو ًامالغ ُهتأرما ٍتدلو نإف « ةنيدملا ٌمَدَقَي لجرلا ناك : لاق فر ر

 .ءوس نيد اذه : لاق هليخ حسنت ملو ُهتأرما ِدِلَت مل نإو < حلاص

 دعا ور

 « مكبر ف اومصاخل نامصح ناش #4 ‡ باب۳

VEYنب سيق نع زلجم يبأ نع مشاه وبأ انربخأ ميش انثّدح لاهنم نب ٌجاَجح انئّدح -  

 ِناَمَصَح ناه # 8 ةيآلا هذه َّنِإ :ًامَسق اهيف مقي ناك هنأ هنع هللا يضر ٌّرذ يبأ نع دابع

 هاور .ردب موي يف اوزرب موي هيبحاصو ةبتعو هيبحاصو ةزمح يف تلر 4 موي ف أومصتخأ

 . .زلجم يبأ نع مشاه يبأ نع روصنم نع ٍريرَج نع ُنامثع لاقو . مشاه يبأ نع ٌنايفس
 .[7939 27974 279757 :ثيدحلا رظنا] . هلوق

1 



 ريسفتلا باتك 6 ١15

 انثّدح لاق يبأ ٌتعمس لاق َناميلس نب ُرِمتعُم انثّدح لاهنم نب َجاَجح انثّدح - ٤

 نيب وثجي نم لَو انآ» : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع ٍدابُح نب سيق نع ٍزَلجِم وبأ
 ف امص ناصح نام # ط ترت مهيفو : سيق لاق «ةمايقلا موي ةموصُحلل نمحرلا يدي

 ةعيبر نب ةبتغو ةعيبر نب ٌةبيشو ةديبعو ةزمحو يلع :ردب موي اوزّراب نيذلا مه :لاق ب

 .ةبتع نب ٌديلّولاو

(YY) 
 نونمؤملا ةروس

 E : * َنوُقيَس اف . ثاومس عبس : 4 قيارط عبس > ةنييع نبا لاق

 ِلَكَسَف» .ديعب ٌديعَب : € تانه تانه # 8 : سابع نبا لاقو .نيفئاخ : 4 ةو موف »
 نی :هريغ لاقو .نوسياع :( يوخیلک » .نولداعل :«نوُبكاَنَلا» .ةكئالملا : داملا
 نع عفترا امو « ديّزلا : ٌءاثْعلاو .دحاو نونجلاو ةّنجلاو . ةلالسلا :ةفطُتلاو .ٌدّلولا : 4َلدَكُس
 : ْمكَيِنَفَمَأ َلَع» .ةرقبلا ُرأجت امك مهتاوصأ ٌنوعفري : كورك » .هب مفتي الامو « ءاملا

 . عمجلا عضوم يف انهاه ُرِماسلاو « رامّسلا عمجلاو « رّمَّسلا نم #ارميس# . هيبقع ىلع عجر

 . رحّسلا نم نومغت :«تورَحْسم »

1 
 رولا ٌةروس

 لاقي :*َنيِنِعْدُم  ءايضلا وهو : يقرب انس # . باحسلا ٍفاعضأ نيب نم 4 ءو نِ
 : 4نر ةروس # سابع نبا لاقو .دحاو تشو ٌتاتشو ىَّبشو : ا

 0 اهنأل و وو +: زاوكلا عاج ا جومش : هژیغ لاقو .اهانّيب
 ::٠ املا ضاع وب دعم لاق ًانارق ن سني ىلإ هم ةف املك < ىرخألا

 ا هضعب فيلأت نانو مع الع نإ # : ىلاعت هلوقو « ةشبحلا ناسلب ةّوكلا

 كاهن امع هتناو كرَمأ امب لمعاف « هيف عمج ام : يأ هنآرق عاف ءنفلأو ءانعمج اذإف كي
 لاقيو ؛لطابلاو قحلا نيب قّرفي هنأل ناقرفلا يمسو فيلأت : يأ نآرق هرعشل سيل :لاقيو

 َضئارف اهيف انلزنأ : اهر 8 لاقو .ًادلو اهنطب يف عمجت مل يأ طق السي تأرق ام :ةأرملل
 ٍلْفِظطلَأ وأ 9 دهاجم لاق . مكدعب نَم ىلعو مكيلع انضرف : : لوقي «اهانضٌرف» أرق نمو ةفلتخم

 ےس

 هلل نم 4و أل يلا لاق .رّمصلا نم مهب امل « اورد مل : 4أوُرَهظَيْرَل تيل



 1١ه ريسفتلا باتك - "6

 المع 0 0 س 2

 وو تدهس عير رهيحأ هده شف ملأ الإ 12ش م كيو مهجور نوم یدو ل باج - ١

 تورلا ني مَن
{Voىنئّدح لاق ارا اكد ایرنا قشور نب ةبمع اقدح ناجا ه1  

 فيك : لاقف َنالجَع ينب ديس ناكو ّیِدَع نب مصاع ىنأ ًارميوُع نأ» دعس نب لھس نع ٰیرھزلا

 يل لس ؟عنصَي فيك مأ « هنولتقتف هلتقيأ « اجر هتأرما عم َدِجَو لجر يف نولوقت
 للك هللا لوسر ةّركف .هللا لوسر اي :لاقف للك ئبنلا مصاع ىتأف . كلذ نع ةي هللا لوسر

 هللاو :رميوع لاق .اهباعو لئاسملا هرك ةي هللا لوسر نإ :لاقف « ةميوع ُهلأسف « لئاسملا

 جو لجر « هللا لوسر اي :لاقف رميوع ءاجف « كلذ نع هيي هللا لوسر لأسأ ىتح يهتنأ ال
 كيف نآرقلا للا لرنأ دق : إل هللا لوسر لاقف ؟عتصَي فيك أ هنولتقتف هلتقيأ « اجر هتأرما عم

 ايلات مل ايتعواو انك يلد ناعم امي الجل د 17 ل1 ريو اويفد افلح ا ير

 . نيتعالتملا يف امهّدعب ناك نمل َهَّنْس تناكف « ايفان يكلف دقق اف هلل[ وسر ا

 جلَدَح نيتيلألا ميظع نيتيعلا جعدأ هنأك محسأ هب تءاج نإف « اورّظنا : كي هلل هللا لوسر لاق مث

 ُبسحأ الف ةَرَحَو هنأك رميح هب تءاج نإو « اهيلع قدص دق الإ ًرميوُع ُبييحأ الف نيقاسلا

 قيدصت نم ةي هللا لوسر تعن يذلا تعنلا ىلع هب تءاجف .اهيلع بّدك دق الإ ًارميوع

 ا ظاز اح ىلإ تشن ذو ناف رھیو

 4«َنييِدكْلا نم ناک نإ هيلع هَل َتَمْحَل نأ ةسيلقلاو »ل باب - ۲ ر 0 هه أ اس سو صر

 َّنأ» ٍدعس نب لهس نع ّيرهرلا نع يلف انَّدح عيبرلا وبأ دواد نب ٌناميلس ينثّدح- ع

 هلتقَيأ الجر هتأرما عم ىأر ةجو تارا هللا لورا ف لا كوسو ايا چر

 هل لاقف .نعالّتلا ّنم ِنآرقلا يف ّركذ ام امهيف هللا لزنأف ؟لعفي فيك مأ « هتولتقتف

 - ي هللا لوسر دنع ٌدهاش انأو انعالتف لاق ا يصل دق 0

 ندب اهنبا ناكو اهلمح کناف الما تاکو نيتعالتملا َنيِب َقَرْمُي نأ َةّنُس تناكف « اهقّرافف

 0 ا

 :ثيدحلا رظنا] ٤۲۳ « ٤۷٤٥[.
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 , يا َنِمَل ُهّنِإ شاب ٍتاَدَهَش َعَبْرَأ 0 نأ درا 3 ردب 9 باف

 ءو نا اقف: ءامحص نب كربه نا نحر ا ایا نب كال نأ سابع نا

 سما قلطتت الجر هتأرما ىلع اندحأ یار اذإ ؛ هللا لوسر اي 0 أ ةنثبلا

 eT دلا نم يروط ءىز اما لری « قداس

 ٌلاله َءاجف « اهيلإ لسرأف لكي ئبنلا فرصناف « 4َنيِقدَّصلأَنِمَناَك نإ » غلب ىتح أرقف € مهجور
 تّماق مث ؟بئات امكنم لهف « بذاك امكّدحأ َّنأ ُجلعي هللا َّنإ :لوقي ی يبنلاو « َدِهَشف
 تأكلتف : سابع نبا لاق .ةبجوُم اهنإ :اولاقو اهوفقو ةسماخلا دنع تناك املف « تّدهشف

 لاقف .تضمف « مويلا ر رئاس يموق حضفأ ال :تلاق مث < ‹ عجرت اهنأ اننظ ىتح تّصكنو

 رو رع ريفا هسا سم

 YY] : ا 3

 م ا
 مم يو

 00و ا و 0008

 َقَرفو ةأرملل ٍدلَولاب يضق مث ¢ هللا لاق امك انَعالتف لب هللا ل وسر امهب ماف ¢ دای هللا لوسر

 ۵۳۰٩ , ۵۳۱۴۳ , ۵۳۱۲ , ۵۳۱۰١ ۲ ۷٤۸[. : يف هفارطأ - ٤۷٤۸ ثيدحلا] . «نيتعالتملا َنيِب

 بكام من رنا لکل کل یک وخ لب ہک یک وہ رکن ہضم كلاب ئاج نیلا اإ باب ٥
 همر ع٠

 باّذك :كافأ ا 1مل منم مرک كوت یاو والان
 هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهرلا نع ٍرمعم نع نايفس انئّدح ميَعن وبأ انئّدح - 7/4۹

 .«لولت نبا ئا وب ثلا دبع تلاق 4ُرَربك لوي يلو »» اهنع

 E] رم ۲۵ ۲۸۷۹ 75847551 553717 « 5097 : ثيدحلا رظنا]

 ٠ ٠ تل: ... گلا هت ع كلو اک ہشلاب ئا ل کاک ہش وسير دع ئاج الو ل باج- ١

 ديس

0 1 

 4 م يظَع نهم اذه ت هل ا د َملكَتن ن اا1 ىنا راق ۴ ا یس 2 1

EIN E OS DGينربخأ  



 ۱۷ ريسفتلا باتك- 6

 نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ُديبُعو صاقو نب ةمقلعو بّيسملا نب ديعسو ريبلا نب ٌةورع
 « اولاق ام ِكفإلا ْلهأ اهل لاق َنيح اب يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نع دوعسم

 نإو « ًاضعب ٌقّدصي مهثيدح ضعبو « ثيدحلا نم ًةفئاط ينثّدح كو - اولاق امم هللا اهأتبف

 ةشئاع نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع ينثّدح يذلا - ضعب نم هل 'ىئعوأ مهضعب ناك

 ‹ هجاوزأ َنيب عرقأ ج برخ نأ دارأ اذإ لک هللا لوسر ناك» : تلاق ةا ئوبنلا جوز اهنع هللا يضر

 اهازغ ةوزغ يف اننيب َعرقأف : ةشئاع تلاق .هعم ةَ هللا لوسر اهب جرخ اهمهس جرخ َنهتيأف

 يجَدوَم يف ٌلمحأ انأف « ُباجحلا زن امّدعب هلك هللا وسر عم تجرخف « يمهس َجرخف

 نيلفاق ةنيدملا نم انوندو لفقو كلت هتوزع نم كيلا لوسر حرف اذإ ىتح انريف « هيف ُلزنأو

 ٌتيَضق املف < « شيجلا ٌتزّواج ىتح ٌتيَّشمف ليحلاب اونذآ َنيح ٌتمقف « ليختلاب ًةليل َنذآ

 ينّسبحو يدقع ٌتسمتلاف « عطقنا دق ٍرافظأ عْرَج نم يل ٌدَقِع اذإف ٠ يلحر ىلإ ُتلَبقأ ينأش

 يذلا يريعَب ىلع ٌةولحرف « يجّدوه اولمتخاف يل َنولَحَرَي اوناك نيذلا هولا لبقآو .هؤاغتبا
 َنلكأي امنإ « محللا َنُهلقثي مل ًافافخ كاذ ذإ ءاسنلا ناكو « هيف ينأ ٌنوبسحي مهو ٌثبكر تنك

 « نسلا ةثيدح ةيراج ُثنكو « هوعفَر نيح جدوهلا ةفخ ٌموقلا ركنتس ملف « ماعطلا نم ةقلحلا

 عاد اهب سيلو مهلزانم تئجف « شيجلا رمتس | ام دعب يدقع ٌتدَّجّوف « اوراسو لمجلا اوثعبف

 انآ انیبف . .يلٳ نوعجريف ينودقفيس مهنأ ُتَتَظو « هب نک يذلا يلزنم تمماف « بيجم الو

 ءارو نم ئيناوكّذلا مث ٌءيمْلُسلا لطعملا نب ٌناوفص ناكو < تمنف ينيع ينتّبلغ يلزنم يف ةسلاج
 « ينآر َنيح ينفرعف يناتأف « مئان ٍناسنإ داوس ىأرف « يلزنم دنع حبصأف « « جلدأف ٠ شيجلا

 « يبابلجب يهجَو ٌترمخف « ينفرع َنيح هعاجرتساب ٌتظقيّتساف ٠ باجحلا لبق ينارَي ناكو

 ىلع َء َءىطوف ةتلحار حانأ ىتح « هعاجرتسا ريغ ًةملك هنم ٌُتعمس الو ًةملك ينملك ام هللاو

 ٍرحن يف َنيرغوُم اولزن امدعب شيجلا انيتأ ىتح ةلحارلا يب ٌدوقَي قلطناف « اهُتبكرف اهيدي
 انمدقف ؛لولس نبا بأ نب هللا دبع َكفإلا ىلّوت يذلا ناكو . كله نم كلهف « ةريهظلا

 ‹ كفإلا باحصأ لوق يف نوضيفي ُسانلاو « ًارهش ُتمِدق َنيح ُتيكتشاف « ةنيدملا

 فطللا ال هللا لوسر نم ٌفرعأ ال ينأ يعَجَو يف ينثيرب وهو « كلذ نم ءيشب ٌرعشأ الو
 فيك :لوقي مث ملي هلي هللا لوسر لع لحد امنإ ٠ يكتشأ نيح هنم ىرأ تنك يذلا

 ( ُثهقن امدعب ُتِجَرَح ىتح «رشلاب ٌرُعشأ الو ينبيري يذلا َكاذف « ٌفرصني مث ؟ مكيت

 كللذو + لبق ىلإ كيل الإ خشم ال انكو انتم دهو + مسالا لبق ت أ عب کن

 انكف « طئاغلا لبق زربتلا يف لوألا برعلا ذأ انمأو « انتويُب نم ًابيرق فثكلا دخن نأ لبق



 نيستا ناك دي ۱۸۸

 نب مهر يبأ ةنبا يهو - حطسم مو انآ ُثقّلطناف « انتويب دنع اهّدختن نأ فنُكلاب ىذأتن
 ةثاثأ نب حطسم اهنباو « قيدصلا ركب يبأ ةلاخ رماع نب رخص ثنب اهُمآو « فانّم دبع
 : تلاقف « اهطرم يف حطسم مآ ترثعف « اتناش نم انف دقو يتيب لبق حطسم أو أو انأ ثلبقأف -

 مل وأ « اتنه يأ : تلاق ؟ًاردب ّدهش الجر نيستا ‹ تلق ام سئب :اهل تلقف . حطسم سعت
 ىلع ًاضرم ٌثددزاف « كفإلا لهأ ٍلوقب ىنت َربخأف ؟لاق امو : تلق : تلاق ؟لاق ام يعمست

 ؟مكيت فيك راق نكس ا و لإ تدين ال ٠ يضرم
 : تلاق امهلبق نم ربخلا َنقيتسأ نأ ٌديرأ ذئتيح انأو : تلاق يوب ينآ نأ يل ُنَدأتأ :تلقف

 :تلاق ؟سانلا ثّدحتي ام ُهاتَمَأ اي : يمأل ٌُتلقف « ّيوبأ ٌثئجف : هلي هللا ٌلوسر يل َنْذأف
 َنرّثكأ الإ رئارَض اهلو اهّبحُي لجر دنع ٌةئيضَو طق ٌةأرما تناك املقل هللاوف « كيلع ينوه ينب اي

 ىتح ةليللا كلت تيكبف : تلاق ؟اذهب سانلا َتّدحت دقلوأ ؛هللا ًناحبس :ٌتلقف :تلاق .اهيلع
 نب يلع ةا هللا لوسر اعدف . يكبأ تحبصأ ىتح مونب لجتكأ الو « عمد يل اقرَي ال ٌتحبصأ
 .هلهأ قارف يف امهُئمأتسَي محّولا َتَيلَتسا َنيح امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأو بلاط يب 1

 لمعي يذلابو.« هلهأ ةءارب نم ملعي يذلاب كو هللا لوسر ىلع راشأف ديز نب ٌةماسأ امأف : تلاق

 نب يلع امأو .ًاريخ الإ ملعن امو ‹ َكلهأ « هللا لوسر اي :لاقف دولا نم هسفن يف مهل

 ةيراجلا ٍلأست نإو « ريثك اهاوس ءاسنلاو كيلع هللا قضي مل « هللا لوسر اي :لاقف بلاط يب 1

 تلاق ؟ِكِئيِرَي ءيش نم ِتيأر له ةريرب يأ : : لاقف « ةريرب الب هللا لوسر اعّدف تلاق َكقُدصَت

 ةثيدح ٌةيراج اهنأ نم رثكأ اهيلع ُهّصِوغأ ًارمأ اهيلع تيأر ْنِإ ٠ قحلاب كثعَب يذلاو ال :ةريرب
 نم ٍذئموي َرّدعتساف الب هللا لوسر ماقف .هلكأتف ْنجادلا يتأتف اهلهأ ِنيِجَع نع مانت نسلا

 نم « نيملسملا رشعم اي :ربنملا ىلَع وهو ءاي هللا لوسر لاقف « لولَس نبا يأ نب هللا دبع
 دقلو « ًاريخ الإ يلهأ ىلع ثملع ام هللاوف ؟يتيب لهأ يف ُهاذأ ينغلب دق لجر نم ينّرْذعَي
 اعم نب دعس ماقف يعم لإ ىلمأ ىلع لدي ناك امو: .ًاريخالإ هيلع تملع اف الجز اوركذ
 ناك نإو « هَّقْنع ٌتبرض سوألا نم ناك نإ « هنم كُرذعأ انأ « هللا لوسر اي :لاقف ٌيراصنألا
 « جرزخلا دّيس وهو -ةدابع نب ٌدعس ماقف :تلاق .كرمأ انلعفف انترمأ جّرزخلا نم انناوخإ نم

 ٌةلتقت ال « هللا ئمعَل تبذك :دعسل لاقف  ةيمحلا هّتلمتحا نكلو ًاحلاص الجر كلذ لبق ناكو

 نب ٍدعسل لاقف - ذاعُم نب ٍدعس مع نبا وهو - ريَضُح نب ُديَسُأ ماقف « هلتق ىلع ٌرِدقت الو
 نسوألا ِناّيحلا ٌرّواستف ‹ نيقفانملا نع لداجت ٌقفانم كنإف « هّنلُيقنَل هللا ٌرمعل تبذك :ةدابع
 لكي هللا لوسر لزي ملف « ربنملا ىلع ئاق ةي هللا لوسرو اولتتقي نأ اومه ىتح جرزخلاو



 a ع ا

 ّنم ةارما ىلع ثنذأتساف ىكبأ انأو يدنع ناسلاج امه امئيبف :تلاق . يدبك قلاف ءاكبلا

 انيلع لخد كلذ ىلع نحن امنيبف :تلاق « يعم يكبت ثسلجف « اهل ثنذأف راصنألا

 تبل دقو « اهلبق ليق ام ليق ذنم يدنع ْمِلِجي ملو تلاق « سلج مث مَّلسف ةي هللا لوسر

 « دعب امأ :لاق مث سلج َنيح ةي هللا لوسر َدّهِشتف :تلاق ينأش يف هيلإ ىحوُي ال ًارهش

 بنذب تمملأ تنك نإو « هللا ِكئرّجيسف َةئيرَب تنك نإف « اذكو اذك ِكنع ينغلب دق هنإف ةشئاع اي

 : تلاق « هيلع لا بات هللا ىلإ بات مث هبنذب ّفرتعا اذإ َدبعلا إف ‹ هيلإ يبوثو هللا يرفغتساف

 بأ يبأل تلقف « ةرطق هنم نحَأ ام ىتح يعمد ّصلق ُهتلاقم هللا لوسر ىضق املف
 يبيجأ :يمأل ُتلقف . لَك هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ام هللاو :لاق .لاق اميف ةي هللا لوسر

 نسلا ةثيدح ةيراج انأو  ٌتلقف تلاق . ةا هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ام : تلاق لكي هل هللا لوسر

 يف ٌرقتسا ىتح ثيدحلا اذه متعمس دقل ثملع دقل هللاو ينإ :- نآرقلا نم ًاريثك أرقأ ال

 « كلذب يننوقّدصت ال- ةئيرب ينأ ملعي للاو - ةئيرت ينإ : مكل تلق نئّلف < هب متقّدصو مكسفنأ

 لوق الإ ًالثم مكل دج اموللاو . يف دصتل ةئيرب هنم ينأ ملعي هللاو  رمأب مكل ٌثفرتع ا نئلو

 تعجطضاف تلّوحت مث : تلاق نوف ام لع ُناَعََسْمْلا 2 هاو ليج سم » لاق « فسوي يبأ

 تنك ام هللاو نكلو « يتءاربب يئّربُم هللا َّنأو ةئيرب ينأ ملعأ ذئنيح انأو :تلاق . يشارف ىلع

 اىلتُي رمأب یف هللا ملكتي نأ نم ّرقح ف يف او ىلا: اجو يان ر لانا خللا
 مار ام هللاوف :تلاق .اهب هللا ىنت رب ايؤر مونلا يف ذ ال هللا لوسر یری نأ وجرأ تنك ْنكلو

 نم ٌهذخأي ناك ام هدخأف هيلع َلزْنَأ ىتح تيبلا لهأ نم ٌدحأ جّرخ الو ا هللا لوسر

 يذلا لوقلا لّقث نم ٍتاش موي يف وهو قرّعلا نم نامُجلا لثم هنم ُرّدحتيل هنإ ىثح « ءاحّرلا

 ةملك لوأ تناكف < « كَحضي وهو هنع يرَس هيب هللا لوسر نع يس املف : تلاق . هيلع لّرنُي

 هللاو : تلقف : تلاق هيلإ يموق : يمأ تلاقف . كأَرِب دقف لجو َّزع هللا امأ « ةشئاع اي :اهب ملكت

 ال رک بضع كولاي واج أ نإ » هلا لزنأو . لجو رع هللا الإ دمحأ الو « هيلإ موقأ ال

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق يتءارب يف هللا لزنأ املف . اهلك ٍتايآلا رشعلا . . و

 دعب ادبأ تيش حطسم ىلع ٌقفثأ ال هلو : TEE نب حطسم ىلع ٌقْفَنُي ناكو

 َيرقْلا يلوأ اوني نأ ا ٍةعّسلأَو كم ٍلْضَمْلأ أولو لأي لر # : هللا َلّرنأف لاق ام ةشئاعل لاق
  “eلا حرص رس و 2

 يح ون ةو رک هلآ رفيقي نأ يال وختو اتي مف ليس ف كرجل 1و



 ريسفتلا باتك 6 11۹°

 هيلع قفنُي ناك يتلا ةقفنلا ىلإ عَجرف . يل هللا رفعي نأ ٌبحأ ينإ « هللاو ىلب : ركب وبأ لاق

 شحج تنب بنيز لأسي ي هللا لوسر ناكو :ةشئاع تلاق .ًادبأ هنم اهعزنأ ال هللاو :لاقو

 0 :تلاقف ؟تي ot ير نع

 EE 0 « عّرَولاب هللا اهّمّصعف

 (EVE CE CEE] 4150 كالت ^A» »> ۲111 757 ‹ 0۹۳ :ثيدحلا رظنا] . «(كفولا

 مر ی و شرور

 4ظ باع هيف رف ام يف کم ةرخیالاو ايندلا ىف مسيو رکی هلا لصف اولو لم باب۷

 .نولوقت : 4َنوُصيِفُ .  ضعب نع مكضعب هيوري : 4ْهَتوَْلَت 3 :دهاجم لاقو

 نع قورسم نع لئاو يبأ نع ِنيصُح نع ُناميلس انربخأ ٍريثك نب محم انثڌح - 4۷01

 . «اهيلع ًاًيشغَم تح ٌةشن اع تّيِمُر امل» :تلاق اهنأ_ ةشئاعٌمأ - نامور“

 .[15917 2 ٤۱٤۳ ۰ ۳۳۸۸ : ثيدحلا رظنا]

 ں2 هس را اک اک رس و ce و ص ر چ ور

 طع ولأ دنع وهو ايه نویس و راع وی مک سا ام رک واوفاب نول وقبو کیلا توقا د لم باج - 8
 ةكيلُم يبأ نبا لاق مهربخأ جيّرُج َنبا نأ ماش انثّدح يسوم نب ٌميهاربإ انثدح ۲۳

 4١45[. :ثيدحلا رظنا] . 45كيلأب وبقت ف ًارقت د ةشئاع ٌتعمس

5 
 ا

 بطعم اذه َكَضَحْبْس اد ملكت نأ آن نك رکی امثل ةومتعوس ذل لولو ا باب

Vorينثّدح لاق نيسح يبأ نب ديعس ٍنب رمع نع ىبحي انّنَدح ىنثملا نب دمحم انثّدح _  

 :تلاق « ٌةبولْغَم يهو شت ةشئاع ىلع - ا سابع نبا َنَذأتسا» : : لاق ةكيلُم يبأ نبا.

 ,هلاونّذتا : تلاق « نيملسملا هوجو نمو ةي هللا لوسر مع نبا : ليقف « يلع ىنثُي نأ ىشخأ

 و 4 ىلاعت هللا ءاش نإ ريخب تنأف :لاق .ٌتيقتا نإ ريخب : :تلاق ؟كتيدجت فيك :لاقف

 ةفالخ ريِبّزلا نبا لخّدو .ءامسلا نم ِكُرْذُع لنو « كريغ ًاركب خكتَي ملو ؛ِكي هللا لوسر
 ۳۷۷١[. :ثيدحلا رظنا] . ًاّيسْنَم ايست تنك ينأ ٌتْددَو « يلع ىنثأف سابع نبا لخد :تلاقف

 نع ِنوَع نبا انثَّدح ديجملا دبع نب باهولا دبع انثَّدح ىنثملا نب دمحم انثّدح 4

 . «ًايسنَم ًايسنا ركذي ملو «هوحن . . . ةشئاع ىلع نذأتسا هنع هللا يضر سابع َنبا نأ» مساقلا

 .[ 29/037 « ۳۷۷١ : ثيدحلا رظنا]



 ١1١ وفل ناك

 ةيآل ادب ماتول أودوُعت نأ هلآ نا مکی ل باب 9

 يقورسم نع ىحضلا يبأ نع شمعألا ٍنع ُنايفس انثّدح َفسوي نب دمحم انثّدح - ع

 ؟اذهل َنينذأتأ : تلق < « اهيلع ْنذأتسُي ٍثباث نب ناّسح ءاجل : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 : لاقف « هرصّي باه ينعت :ٌنايفس لاق ؟ميظع باذع هّباصأ دق َسيِلَوُأ :تلاق

 لِفاوَعلا موحل نم ئىثرغ حبصتو ٍةبيرب ُنَّرثام ٌدازَو ناصح
 .[4147 :ثيدحلا رظنا] . .٠ . . تنأ نكل : تلاق

 يدك ريع هو بسلا کک هلآ نبل باج- ٠

 ىحضلا يبأ نع شمعألا ٍنع ةبعش انأبنأ ٌيِدَع يب نبا انئّدح راب نب دمحم انئّدح - ۹

 3 لار ف اخ ىلع تبا نب داس لغد + لاق فور نع

 لفاوَعلا موحل نم ىئرَت ٌحبصُتو ير اس دا ايا

 فلو یزو هللا لزا دقو كيلع لحد اذه لم َنيِعَدَت :ٌتلق . كاذك تسل : ةشئاع تلاق

 . ةكرشلا لوسر نع دري ناك دقو :تلاقو . ىمَعلا نم ٌدشأ باذع ُيأو : تلاقف منم ورک

 ٤١٤١ « ٤۷٥١[. : ثيدحلا رظنا]

 هلو ورا ايدل يف ملأ بدع مك اونم بلا ىف ُهَّمِحَتْلا عقم نأ حم بلآ تإ باب١۱ 0 و

Sree REISEوو لأ او ..  

 E نكن يعو ترها لاو را وأين عسلو رك ٍلْصَمْل
 ثقا ركل ا رنين

tee Eَرِكُذ املا  
 هيلع ىنثأو هللا دمحف َدّهشتف ابيطخ يف ءال هللا لوسر ٌماق « هب ُتملَع امو ركذ يذلا ينأش نم

 ياها ىلع ثبلع املا ياو 2 يلهأ ونبأ سانأ يف يلع اوريشأ دعب امأ :لاق مث هلهأ وه امب

 « رضاح انأو الإ طق يتيب لدي الو طق ءوُس نم هيلع ُتملع اموللاو نمب مهونبأو « ءوُس نم

 َبرضَت نأ هللا لوسر اي يل ْنَذتا :لاقف ذاعُم نب ٌدعس ماقف « يعم باغ لإ رَمَس يف تبغ الو

 - لجرلا كلذ طهر نم تباث نب ٍناسح مآ تناكو  جرزخلا ينب نم ٌلجر ماقو . مهقانعأ
 نأ داك ىتح « مهقانعأ برضُت نأ تببحأ ام سوألا ّنم اوناك ول ْنأ هللاو امأ ؛تبذك :لاقف

 تجرخ مويلا كلذ ٌءاسَم ناك املف .تملع امو دجسملا يف ٌرش جرزخلاو سوألا َنيِب وكي



 ؟ٍكتبا نيست « مأ يأ :تلقف حطسم َسِحَت :تلاقو تَرثَعف , حطسم ّمأ يعمو يتجاح ضعبل

 ترثع مث ؟كنبا نيبست :اهل تلقف . حطسم سعت :تلاقف ةيناثلا تّرثع مث .تتكسو

 يأ يف :تلقف .كيف الإ ُهْيسأ ام هللاو :تلاقف « اهترهتناف حطسم سعت :تلاقف « ةثلاثلا

 ىلإ تحرق راو تلا تلاق ؟اذه ناك دقو :تلقف « ٌثيدحلا يل تّرقبف :تلاق ؟ينأش

sS E dsال هللا لوسرل تلقف « تكعّوو .  

 و و ف ا يك ا ا

 « ثيدحلا اهل تركذو اهتربخأف ؟ةينب د اي كب ءاج ام :يّمآ تلاقف . أرقي تيبلا قوف ركب ابأو

 لاو ِهّنإف « ّنأشلا ِكيلع يضْفَح « ةّيب اي :تلاقف . ينم غلب ام لثم اهنم غلُبَي مل وه اذإو

 مل وه اذإو . 1 لا دع اج ا وحول محم

 تلاق ؟ِكَي هللا لوسرو :تلق .معن :تلاق ؟يبأ هب ملع دقو : كل يس ل ايبا

 ف اتي تیل قون وهو ينوص كب وأ مس ؛ «٠ تيكيو ترّبعتساو . لَك هللا لوسرو معن

 أ :لاق « هانيع تّضافف « اهنأش نم َرِكُذ يذلا اهّملب :تلاق ؟اهنأش ام : يمأل لاقف

 ل ال و ا لاح E ةّنب يأ كيلع
 لكأتف ةاشلا لخدت ىتح دقرت تناك اهنأ الإ ًابيَع اهيلع تملع ام هللاو ال :تلاقف « يتمداخ

 اهل اوطّقسأ ىتح ةي هللا لوسر يقدصا :لاقف هباحصأ ضعب اهرّهتْناَف « اهنيجع وأ .اهريمَخ
 .رمحألا بألا ربت ىلع غئاصلا ملعي ام الإ اهيلع ثملع ام وثلاو « هللا احبس : تلاقف .هب

 . طق ىثنأ فتك تفشك ام هللاو « هللا ّناحبس : لاقف « هل ليق يذلا لجرلا كلذ ىلإ ُرمألا غلبو

 لخد ىتح الازي ملف « يدنع ياوبأ حبصأو : تلاق . هللا ٍليبس يف ًاديهش لتقف : ةشئاع تلاق

 هللا ديحف يلامش نعو ينيمي نع ياوبأ ينقنتكا دقو لخد مث « ‹ رصعلا ىلص دقو ةا هللا لوسر

 َّنِإف « هللا ىلإ يِبوُتف تملظ وأ ًاءوس تفراق ٍتنك نإ « ةشئ ةشئاع اي دعب امأ : لاق مث « هيلع ىنثأو

 الأ : تلقف بابلاب ةسلاج يهف راصنألا نم ةأرما ٍتءاج دقو : تلاق .هدابع نم ةبوتلا لبق هللا

 ‹ هبِجأ : ٌتلقف يبأ ىلإ ٌثفتلاف « ةا هلل -- ًائيش َرْكذَت نأ ةأرملا هذه نم يبْحَتسَت

 ؛ كابيجُي مل املف ؟اذام ٌلوقأ :تلاقف . هيبيجأ : ىّمأ ىلإ ٌتفتلاف ؟لوقأ اذامف :لاق

 مل ينإ : مكل تلق نئ هللاوف « دعب امأ : لق قلم م هبيلع ٹینا ل ثديحف تد

 مب رشاد كلك ل مكدنع يعفانب كاذ ام - ةقداصل ينإ ٌدِهْشَي لجو َّزع هللاو - لعفأ

 . اهسفن ىلع هب تءاب دق : ٌَنلوقتَل - لعفأ مل ينأ ملعي هللاو - تلعف ينإ : تلق نإو . مكّيولق

 نيح َفسوي ابأ الإ هيلع ردقأ ملف َبوقعي مسا ٌثسمتلاو - ْدلَثَم مكلو يل دجآ ام هللاو ينإو



 1۱4۳ ريسفتلا باتک-٥

 « هتعاس نِ لي هللا ٍلوسر ىلع لرنأو 4 ةي ام لع ُناَميَسمْلا لاو لت س » :لاق
 «ةشئاع اي يرشبأ : لرقيو يعن سي وهو ههجو ف رولا نضال ناو «هنع عفّرف ءانتكسف
 :تلقف .هيلإ يموق : ّياوبأ يل لاقف .ًابضغ تنك ام ّدشأ ٌتنكو :تلاق كتَءارب هللا َلّرنأ دقف

 دقل « يتءارب َلّرنأ يذلا هللا ٌدمحأ نكلو « امكدمحأ الو هدمحأ الو « هيلإ موقأ ال هللاو

 هللا امف نوح ا ترانا لوقت اغ کا و غ الو وم زكا امه: ويعد

 حطسم هيف ذ ملكتي يذلا ناكو . كله نميف كلّف ُةنِمَح اهثخأ امأو « ًاريخ لإ لقت ملف اهنيدب

 يذلا وهو « هعمجيو هيشوتسُي ناك يذلا وهو - بأ نب هللا دبع قفانملاو ٍتباث نب ُناَسَحو

 هللا لزنأف . ل ا تلاق . . ةنمحو وه - - مهنم ٌهَربك ىَلَوَت

 َيِرْلا يلؤأ اووي نأ ٍةعَسلاَو » ركب ابأ ينعي ةيآلا رخآ ىلإ € ركي ل لضم اوو لأي الو » لجو رع
 وبأ لاق ىتح 4ٌت درع هاو رک لآ فنی ن أ نيج الأ هلوق ىلإ احطسم ينعي 4 نيكس

 . «عنصُي ناك امب هل ًداعو « انل َرِفْعَت نأ تحن اَنِإ « انّبر ايوثلاو یلب : ركب

[Voc EVE 14° E ۰۲۵ ۲۸۷۹ ۰ ۲۹۸۸ ۰ ۲٣1۱ › ۲۹۳۷ » ۲0۹۳۰: [ثيدحلا رظنا 

 وذ ب رو دع عل

 4 نا ۱۲

fVoAةشئاع نع ةورُع نع باهش نبا نع سنوي نع يبأ انئّدح بيبش نب ٌدمحأ لاقو  

 ل نهرب ترو ل هللا َلزنَأ امل « لوألا ِتارجاهملا َءاسْن هللا مري : تلاق اهنع هلل يضر
 ٤١٥٩[. : يف هفرط_ 1/58 ثيدحلا] ٠ «اهب َنرمتخاف ّنهَطورُم َنْفَقَش قش نيبو

 ةبيش تنب ةيفص نع ملسم نب نسحلا نع عفان نب ٌميهاربإ انئّدح مين وبأ انثّدح _ ۷0۹

 4 ووجب لع نور رو ةبآلا هذه ترن املا : لوقت تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ
 ٤۷٥۸[. :ثيدحلا رظنا] ٠ (اهب نرمتخاف ي يشاوحلا لبق نم اهتقَمَشف َّنهَرْزأ دذا

(۳( 
 ناقرفلا ةروس

 ىلإ رجفلا عولط َنيب ام : 4لا دَ » . حبلا هب يفت ام : اوشن ب سابع نبا لاق
 َنم هتاف نم :4ٌةَفلِخ .سمشلا عولط : 4 هع .ًامئاد : 4اكأَسال . سمشلا عولط
 اجزا نمانل به نضل لاقؤ - ليللاب ةكردأ راهنلاب هتاف وأ « راهنلاب ةكردأ لمع ليللا

 ةعاط يف ُهبيبح ىَرَي نأ نم نمؤملا ِنيعل رقأ ءيش امو « هللا ةعاط يف : )عا َهَّرُف ايدو
 نيغسلاو: ءرقذم"# ما 8# : هريغ لاقو .ًالْبَم € طر : سابع نبا لاقو . هللا

 : سّرلا 9 ٠ ثللمأو تيلمأ نم: هلع أبت: 4 ِهْنْلَع لمت » .ديدشلا دقوتلا :مارطضالاو



 ريسفتلا باتك 6 4١١غ

 : © اًماَرَغ . هب دعب ال : عيشه تاتعام لاقت 4 أٌوبعي ام # . ساسر هعمج < ندعملا

 .ناّرخلا ىَلَع تّبَع : 4َ ] ةنييَع نبا لاقو .اوَّعْط أوَكعو $ دهاجم لاقو .ًاكاله
 ا ص چر ر ص ے ا ~4 رر ر ردو ير

 4ایس لاو اَناَكَم رس كيتلؤأ مَنَهَج لإ مھ یوو لع تور نیلا »ل باب ۱
 ةداتك نع نايبش انتدحن ئدادخبلا دمحم نب نوي اد لمحتم نب ا دنع انكذحد ا

 موي هجو ىلع ذفاكلا َُّشحُي هللا يبن اي :لاق الجر َّنأ» هنع هللا يضر ِكلام نب ُسنأ انئّدح

 موي ههجو ىلع ِهيشمُي نأ ىلع ًارداق ايندلا يف نيلجٌرلا ىلع ٌهاشمأ يذلا َسيلأ :لاق ؟ةمايقلا
RTT2  

 .[10977 : يف هفرط- 477١ ثيدحلا] . «انّير ةزعو ىلب :ةداتق لاق . ةمايقلا

 مرح تلا سْفتلا نويل َرَحاء اهل هلأ عم توغندی ال نیلا باب - ۲
 ةبوقعلا 4اماَنَأ قي كلذ ُلَعْفَي نمو تيونز

 لئاو ىبأ نع ٌناميلسو ٌدوصنم ىنئّدح :لاق َنايفس نع ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انثّدح ۱

 دنع بنذلا أ ةي هللا لوسر لتس وأ  ُتلْأَس» : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع ةرّسْيَم يبأ نع

 نأ ةيشخ كّدلو َلتقت نأ مث :لاق ؟ًيأ مث : تلق . كقلَح وهو ادن هلل لعجت نأ :لاق ؟ُربكأ هللا
 ًاقيدصت ةيآلا هذه ثّلزنو :لاق . كراج ةليلحب ينازت نأ :لاق ؟ُيأ مث :ُتلق .كعم معطي

8 w~ 

 ر هل مح یل سل وشي ال رخ“ الإ ہا مع ترشی ل نیلا یک هللا لوسر لوقل لس جال م ع
 ع اخ يد يد

 ٤٤۷١۷[. :ثيدحلا رظنا] . (روزب الو قحلاپ

 : لاق مهّربخأ جيرُج نبا َّنأ فسوي نب ماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثّدح _ ۲
Eد -  fa50007 0 3 6 م0 7 -  

 ؟ةبوت نم ًادّمعتم ًانمؤم لتق نمل له :ريبُج نب ديعس لأس» هنأ ةّزب يبأ نب مساقلا ينربخأ
 سابع نبا ىلع اهتأرق :ٌديعس لاقف 4 قحاب الإ هَ مح تلا سلا واشفي ا » هيلع ثأر قف 0

 . «ءاسنلا ةروس ىف ىتلا ةيندم ةيآ اهن ةيكم هذه :لاقف ىلع اهتأرق امك

 ثيدحلا رظنا] : ۳۸٥۰١ . ٤٥۹۰[.

 و رزاق 5 ف

 نع نامعتلا نب ةريغملا نع ةيفش اند ردنغ اتد راب نب دمحم ىثدحي 417غ

 .[4737 « ٤٥۹۰ ۳۸۰۰ :ثيدحلا رظنا] . ؟ءيش اهْحَسْنَي ملو « لن ام رخآ يف تلّزن

 سابع نبا ٌُتلأس :لاق ٍريِبُج نب ٍديعس نع ٌروصنم انئّدح ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انئّدح 4
 0 5 7 5 د ےہ ووا 7 0,
 هزكذ لج هلوق نعو .هل ةبوت ال :لاق « منهج مؤآ - 9 ىلاعت هلوق نع امهنع هللا يضر

 . ةيلهاجلا ىف هذه تناك : لاق . 4 َرَحاَءاَّهَلِإ هلأ م توتي ال



 ١ نوسفكلا ناتكذي 6

 رر ر ےس 2 و 2 چ

 4 اتام ويف دلو َةَميقْلا موي بادسعلا هل فعلي ¥ باب

 ا ل نع روصنم نع نابيش انثدح صفح نب دعس انثّدح ۔ 6
 مارف ادعم اَنِْؤُم لْسَفَي نَمَو » :ىلاعت هلوق نع سابع نبا لس :ىَربأ نبا را لا یک ی ا سا e E فارع : < نهري

 ماو با نم اَّلِإ 8- غلب ىتح - 4 نحل الإ هَ مرح تل سلا E N 7 هم م 2 د آ موم رے 4 دب سر

 انيتأو «قحلاب الإ هللا مرح يتلا َسفنلا انتو «هللاب انلَدَع دقف : ةكم لأ لاق تلر امل :لاقف ُةتلأسف

 . ؛اّميِحَت ارفع :هلوق ىلإ )الص المح ليو او بات مالا © هللا لّرنأف « شحاوفلا

 .[2الك7” . ٤0۹۰ « ٤۷٦۲ , 7800 : ثيدحلا رظنا]

 تدتَسَح ْمهِتاَعيسْهَنأ لدم كلل اس امص َلِحَعَو اَب نم الل باب - ٤

 يتشكل 5
 ينرمأ» :لاق ريبُج نب ٍديعس نع روصنم نع ةبعش نع يبأ انربخأ ٌنادبَع انثدح - 95

 امؤُم ٌلْثَفَي نَمَو # نيتيالا نيتاه نع سابع َنبا لأسأ نأ ىزبأ نب نمحرلا دبع
 : لاق 4 َرَحاَء اهلل هَ مم توغ ي ال َنيِدَلأ  نعو .ءيش اهخّسني مل :لاقف هتلأسف (ادَمَعََم هلا جس” سمس ب و

 .[غالكم ٤0۹۰ ‹ ٤۷٦۲ 2۷٦۳ ‹ ۳۸۰ :ثيدحلا رظنا] .«كرشلا لهأ ىف تزن

 ةكلَه :4(اَماَِل وو ص سو

 ازِل نوكحي فوسف ۾ باب ©

Ta - ۷ 
 ‹ ةشطبلاو « ٌموُولاو ءرمقلاو « احلا : نيضَم دق نسمح : هللا دبع لاق» لاق فورس

 ٠٠٠١۷ ٠۲١ LOT o1 :ثيدحلا رظنا] . ۲ار وكي ٌقَوسَ 3 مازّللاو

)7( 
 ءارعشلا ةروس

 :# نبرحسملا * .ّسُم اذإ تّئفتي :€ ميه # .نونبت :€ لس # دهاجم لاقو

 لالظإ : 4 ةَ موي © و مخ (ةكيألا)و 4 ةت . نيروحسم

 و رخ لاو للا € وز $ مولعت 4 فرت ل + مهايإ باذعلا
 4 نع کم : سابع نبا لاق .نيلصملا :€ يرسل ىف . ةليلق ةفئاط ةمذرشلا
 هک اسست . ةعَيَرلا هذحاو عايرأو « ةعير ةعمجو « ضرألا َنم عافيألا : « حبر » . مكنأك

 وت . نيقذاح :نيهراف :لاقيو « هانعمب نيهراف « نيحرم : «نيهرقلا . ةعتصَم وهف ءانب



 ريسفتلا باتك - "6 ۱۱۹٩

 الجو ایج : مو ىل لبج < غلا 4 لجل $. ًاثيع ثيعَي ٌثاعو ؛داسفلا ٌدشأ وه

 . سابع نيا هلاق « قلَخلا ينعي ًالبُجو

 ت ب نا و باب ١
 نع ّيِربقملا ٍديعس يب نب ٍديعس نع بئذ يبأ نبا ِنع َنامْهَط نب ٌميهاربإ لاقو- 4

 ٌهابأ ىَري مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لإ : لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ

 776٠[. :ثيدحلا رظنا] . ةرتقلا يه ةربّعلاو «ةرتقلاو ٌةرَبَعلا هيلع ةمايقلا موي

 ةريره يبأ نع ّيرُبقملا ٍديعس نع بئذ يبأ نبا نع يخأ انئَّدح ٌليعامسإ انثدح- 4
 ينزخت ال نأ ينتدعَو كنإ ٌبر اي : لوقيف ُهابأ ميهاربإ ةلَي» : لاق لك عبنلا نع هنع هللا يضر
 .[ 8958 2 ۳۳٣۰ : ثيدحلا رظنا] .«نيرفاكلا ىلع ةنجلا تمرح ينإ : هللا لوقيف ل هعبي موي

 كيناج نلأ : كحاب ضخ ل رفا َكَيَريشسَع َرِذََو » باب - ۲

 َةَرُم نب وُرمع ينثَّدح شمعألا انّنَدح يبأ انثّدح ِثايغ نب صفح نب مع انثّدح - ٠۰
 «نيورقألا فيضع رنو » ترن امل» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٍريبج نب ٍديعس نع
 ىتح - ر نول يدع ينب اي ءرهف ينب اي :يدانُب لعجف اصلا ىلع يب ئئبنلا دص

 بهل وبأ ءاجف « وه ام َرظنَيِل ًالوسر لسرأ جرخي نأ عطس مل اذإ لجرلا لعجف . اوعمتجا

 :اولاق ؟َيَقَّدَصُم متنكأ مكيلع َريُت نأ ٌديرت يداولاب اليخ َّنأ مكتربخأ ول مكتيأرأ : لاقف « ٌنشيرقو

 ًابت : بهل وبأ لاقف . ٍديدش باذع يڌي نيب مكل ٌريذَن ينإف : لاق .ًاقدص الإ كيلع انبّرج ام « معن
RE 

 مو ملام ةن عَ 0 ىل اذه كي تَلّرنف ؟انتعمج اذهلأ « مويلا ٌرئاس كل

 ,["017 076 , ۱۳۹۲ :ثيدحلا رظنا] . 14َّبّسك

 بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ :لاق ٌيرهْزلا نع ٌبيعش انربخأ ِناميلا وبأ انثّدح - 0
 أَو لا كرنأ َنيح الڳ هلا لوسر ماق» :لاق ةريره ابأ َّن أ نمحرلا دبع نب ةملس وبأو

 مكنع ينغأ ال < مكَسْفنأ اورتشا اهوحن ًةملك وأ - شيرق رشعم اي : لاق * يورقألا ٌكيريشَع

 « بلطملا دبع نب سابع اي « ًائيش وللا نم مكنع ين ال ء فانت دبع ينب اي . ًائيش هللا نم
 « ًائيش هللا ّنم ِكنع ينغأ ال < . هلك هللا لوسر ةمع ٌةيفص ايو .ًائيش هللا نم كنع ىنغأ ال

 هعبات . «آئيش هللا نم ِكنع ينغأ ال ؛يلام نم ٍتئش ام ينيِلس « كك ٍدمحم ُتنب ٌةمطاف ايو

 YoYV]. ء :YVoY ثيدحلا رظنا] . باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا نع غبصأ



0 
 لْمّتلا ةروس ۰

 « ريراوقلا نم َدْخّتا طالم لك : ا . ةقاط ال € لبق الو . ٌتأبخ ام 4 َءْبَحْلا #

 : 4 ميرڪ # « ريرس :«ُشْرَعاَفَوا# سابع نبا لاقو . .حورص ةتعامجو ٌرصقلا :حرّصلاو
 .ةمئاق :* ٌةَدِواَج# .برتقا :€قدر # .نيعئاط : «ِنَيَمِلْسُم  .نمشلا ءالغو ةعنصلا نسخ

 .رانلا هنم تسبتقا ام :سّبقلاو .اورّيغ اورد # :دهاجم لاقو . ينلعجا : 4 َنْعْرْوَأ

 .هاتإ اهسبلأ ريراوق اميل اهيلع برض ءام ةكري : ا ٠ ٌناميلس ُهلوقي رأل اتوا #

A) 

  2676هللا ةجو هب ديرأ ام الإ :لاقدو .هكلُم الإ . (ةهَاَلإ كلاس
 و و كس م

 ججحلا :ءاسْألا مهل تّيمَعَف »» :دهاجم لاقو

 ا نم ىرَب لآ كلو كببحأ نم یری ال كت » باب ۔ ١

VVYنع بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ : لاق ّيرهرلا ِنع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثدح-  

 نب هللا دبعو ٍلهج ابأ دنع َدَجوف ةا هللا ل وسر هءاج ةافولا بلاط ابأ تَرّضَح املا : لاق هيبأ

 لاقف . . هللا دنع اهب كل ٌجاحأ ٌةملك هللا الإ هلإ ال : لق < مع يأ :لاقف ةريغملا ني ةيمأ أ

 00 لري ملف ؟بلطملا ٍدبع ةلم نع بغرتأ :ةيمأ يبأ نب هللا دبعو لهج وبأ
 ةلم ىلع :مهملك ام َرخآ بلاط وبأ لاق ىتح ةلاقملا كلتب هناديعُيو هيلع اهضرعَي

 ملام كل ٌقَرِفغَتسأل لا لاق . هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ 'یب أو ٠ بلطملا دبع

 يف هللا لزنأو € يرق أورِفَتْس فتم ناما لاو او َيَِتلِل تاک ام © هللا لزنأف . فز هن

 عم نم یی ٥ ا لَك هللا لوسرل لاقف بلاط يبأ

 . لقتل : ُاَوْنَنَل» .لاجرلا نم ةبصعلا اهعفري ال : 4 ةا لوط سابع نبا لاق

 نأ نوكي دقو .هّرثأ يعِبتا 4هيِضُق ا .نيحرَملا € نرمل » .ىسوم ركذ نم الإ 4 عر
 بانتجا نعو « دحاو ٍةباَتج نعو « ٍدَعُب © لنج نع : كيل ص د نم ا مالكلا ّنصقَي

 «دحاو يّدعتلاو ءادّعلاو ناودٌعلا 00 : # َنوُرِمتْأَي # : كطيو سطو .ًاضيأ

 .بهل هيف باهشلاو ٠ بهل اهيف نسل بشخلا نم ةظيلغ ةغطق : ةوذجلا . َرَصِبأ : € اء



 نيسفتلا ناتك د5 ۱۱۸

 ينقّدصُي : سابع نبا لاق .ًانيعُم :4اءّدِر 8 .دواسألاو يعافألاو ٌناجلا :سانجأ تاّيَحلاو
 : «نيحوبقما e كنيعُئس € ٌدُسَنَس # هذيغ لاقو

 اًهَيُأ ف . ترشأ : « ترطب . بّلجُي : «خي » .هانممتأو ُهاَنيِب 4 الضو 3 00
 هتل e َءيشلا تندكأ . يفخت : نكت . E اوس

 قّيضيو « هيلع ْعّسوي : 4 اسب نمل َقْررلا طب هلأ نأ أورب لو » لثم لآ ت و .ةترهظأو

[EYO TARE (1° EAE 

 ةيآلا «تاشْلا كع صرف ىلا نإ » باب - ۲

 نبا نع ةمركع نع ُيرفصُعلا نايفس انئَّدح ىلعي انربخأ ٍلتاقم نب دمحم انثّدح - عالبال“
 E لاق (رام لإ ك دار سابع

(15) 
 توبكنعلا ٌةروس

 ملغ # .دحاو ٌميحلاو ناويحلا ندع لاو ل : # َنيِرِصْبَتَسُم # :دهاجم لاق

 عم الاَقْنأَو » ٠ . كباب 3 هلوقك « هلا ربها ةلزنمب يه امنإ « كلذ هللا ملَع : أ
 (E . مهرازوأ عم ًارازوأ :«ٌملاعَ

)۰( 

 مورلا ٌةروس

 : ( توريحي #9 دهاجم لاق .اهيف هل ّرجأ الف لضفأ يغتبي ىطعأ نم # اوبر الف

 يمل له ا سابع نبا لاق . رطملا : قَوْلَ .  عجاضملا كرو ودهم . نومّعنُي
 .ًاضعب مكضعب ثري امك مكوئرَي نأ مهنوفاخت هيفو « ةهلالا يف .* کیا تكلم اّ

 دهاجم لاقو .ناتغل فعّضو فعض :هئيغ لاقو .* َعَرَصآَف# .نوقرفتي : € َنوُعَدَصي 9

 . نيئيسملا ءازج « ةءاسإلا : «ىَوّسلا »

VVEنع ىحضلا يبأ نع شمعألاو ٌروصنم انئّدح نايفس انّثّدح ٍريثك نب دمحم انئّدح -  

 عامسأب ذخأيف ةمايقلا موي ناخد ءيجي : لاقف ةدنك يف ثّدحُب لجر امنيب : لاق قورسَم
 « اكتم ناكو دوعسم نبا ٌثيتأف .انعزَفف « ماكّرلا ةئيهك َنمؤملا ذخأي مهراصبأو نيقفانملا

 لوقي نأ ملعلا نم نإف ؛ملعأ هللا :لقّيلف ملعي مل نمو « لقَيلف ملع نّم :لاقف سلجف َبضغف



 ّنإو « كِل م انآ امو رجا نم هي هيلع رکا ام لف ا هّيبنل لاق هللا َّنإَف « ملعأ ال : ملع ال امل

 عبسك عْبسب مهيلع يتعأ هللا :لاقف لك ئبنلا مهيلع اعدف « مالسإلا ٍنع اوؤطبأ اشيرق

 انج ام ارا يرام ؟اطملاو E تلج يطا طب نوب

 َّنِإو « محلا ةلصب انرمأت تئج 6 يس لاقف َنايفس وبأ ٌءءاجف « ناخّدلا ةئيهك ضرألاو

 - هلوق ىلإ -4 ِنيِبَم ٍناَحُدِ ةمتتلا نأ موب بقا » أرقف . هللا عداف «اوکله دق ٌكموق

 ىلاعت ٌةلوق كلذف . E ىلإ !ودا يق N هريخالا تاذع مهنع بدكم ةنترتو

 - ىلإ - € مورلا تبع کل ملا .ردب موي «اَماَرِل و .ردب موي «كربكلا ةَمطبْلا شبت موي

 21١١.1١1 4787 ٠ ٤۷٩۷[. :ثيدحلا رظنا] . ىضم دق موُولاو .4#توينيس»

 هم رز

 مالسإلا :ةرطفلاو .نيلوألا نيد : وألا نح » .هللا نيل : هللا قلل ددال ل باب

 نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهُّرلا نع سنوي انّربخأ هللا دبع انّربخأ ٌنادبَع انثّدح 6

 ىلع دلوي الإ دولوم نمام : ةا هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ًةريره ابأ نأ نمحرلا ٍدبع
 له « ءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت امك ‹ هناسّجمي وأ هنارّصني وأ هنادّوهُي هاوبأف ‹ ةرطفلا

 كلذ ها قلل دب ال الع سالا رطف یل لآ ترطف ل :لوقي مث ؟ءاعدّج نم اهيف َنوُسِحت

 .[1880 , ۱۳۵۹ , ۱۳۰۸ :ثيدحلا رظنا] . 4 ْعّيَقْلا تيل

)۳۱( 
 َنامقل ةروس

 يع اطل كرشلا كر هنأ كرشال باب- ١

 هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ٌديرَج انثّدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح 5

 ىلع كلذ قش © ِوْلُظِب مُهَئسيِإ أَوُسِبْني يلو اوما يذلا » ةيالا هذه تلّرن امل» : لاق هنع هللا يضر

 سيل هّنِإ : لب هللا لوسر لاق ؟ملظب ةتاميإ سلي مل انّيأ :اولاقو ي هللا لوسر باحصأ

 . 14 ٌةيِظع مظل كيلا تإ ¥ : هنبال ًنامقل لوق ىلإ عمست الأ « كاذب

 ثيدحلا رظنا] : 2773597 ۳٤۲۸ ۰ ۳٤۲۹ ۰ 1559[.

CESا لوو اب : لاقف ي  
 6ع



 نيسفتلا نادك 1۰۰

 ِثعَبلاب نمؤتو « هئاقلو « هلسُرو « هتكئالّمو « اب نمؤت نأ ناميإلا :لاق ؟ناميإلا ام

 « ةالصلا ميقتو « ًائيش هب َكِرشُت الو هللا دبعَت نأ مالسإلا :لاق ؟مالسإلا ام :لاق .رخآلا
 :لاق ؟ناسحإلا ام « هللا لوسر اي :لاق .َناضمر ًموصتو ٠ ةضورفملا ةاكزلا يتؤتو

 'وتم « هللا لوسر اي :لاق . كاري هنإف هارت نكت مل نإف « هارت َكنأك هللا َدّبعَت نأ ناسحإلا

 تلو اذإ : اهطارشأ نع َكئّدحَأس ْنكلو « لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام : لاق ؟ةعاسلا

 يف ارا نم لاا سال ريو N E ةأرملا

 مث .4 باحر فام رايو تملا راو ٍةعاَسلأ ملِع مدن هلأ نإ » هللا الإ ٌنهملعَي ال سمخ

 ا :لاقف « ًائيش اوري ملف اوُدئيِل اوّذخأف . َىلَع اوُدُز :لاقف « لجرلا فرصنا

 ٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «مهتيد سانلا َمّلعيِل

 نب ٍدمحم نب ُرمع ينثّدح لاق بهو نبا ينثّدح لاق ناميلس نب ىبحي انثدح - ۸

 : الك عوبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع َّنأ ةثَدح هابأ َّنأ رمع نب هللا دبع نب ديز

 .24 . . .ةَماَّسلَ ملو دنع هلأ » أرق مل « نسمخ بيغلا حيتافم

 .[؛591ا/ « ۱١۳۹ « ٤1۲۷ :ثيدحلا رظنا]

(FY) 
 ةدجسلا ٌةروس

 لاقو .انكلَه :4 اتص .لجتكلا ةفطُت . فيعض :4 نيه  :دهاجم لاقو

 .نّيبن : 4ِدْهَنال .ًائيش اهنع ينغُي الار طم الإ رطمت ال يتلا 4ْرّرُجْلا » : سابع نبا

 «نعأ رَ نم مهل ىنخ +أ ام شقت معا ل باب - ١

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّزلا يبأ ن نع ٌنايفس انثَّدح هللا دبع نب مولع انثّدح 9 ۹

 الام نيحلاصلا يدابعل ٌثدّدعأ : ىلاعتو َكراََي هللا لاق : لاق كو هللا لوسر نع هنع هللا يضر

 الق # متئش نإ اوؤرقا :ةريره وبأ لاق . رشب سلق ىلع رطخ الو تعمس ند الو « تأر ٌنيع

 نع جرعألا نع دانّزلا وا اند نا اا ف امندعتو 4 نبع ةر نم مه یفخ ا أ ام سفن ملعت

 نع ةيواعم وبأ لاقو ؟ءيش أف :لاق ؟ةياور َنايفسل ليق  هلثم - . . هللا لاق» لاق ًةريره يبأ

 ١ .[8144 :ثيدحلا رظنا] . «نيعأ ٍِتاَرق) ةريره وبأ أرق حلاص يبأ نع شمعألا

 نع حلاص وبأ انَثَدح شمعألا نع ةّماسأ وبأ انَثَّدَح ٍرصن نب ٌقاحسإ ينئّدح - ٠
 ٌنيع الام َنيحلاصلا يدابعل ُتدّدعأ : ىلاعت هللا لوقي» ايب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

١” 



 ۰۱ لا ناکاو

 الك »أرق مث . هيلع متعلطأأ ام ِهلَب نم ًارخُد « رشب بلق ىلع َرْطَخ الو تعمس ّنُذَأ الو تأر
 ۳۲۲٤ ‹ ٤۷۷۹[. :ثيدحلا رظنا] . كولم واک امي رج نصا رف نم محل ىنخأ آَم سقت ملح

(Y) 
 بازحألا ةروس

 باتكلا يف ًافورعم « مهُروصق :مهيصايص :دهاجم لاقو
 بايدا

 نع يلع نب لاله نع يبأ انئّدح حيف نب دمحم انّنَّدح رذنملا نب ٌجيهاربإ ينثّدح - ١

 الإ نمؤم نمام» :لاق ال يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةرمَع يبأ نب نمحرلا ٍدبع
 أ ني موماي کوا لأ » متئش نإ اوؤرقا .ةرخآلاو ايندلا يف هب سانلا 'ىلوأ انأو
 .«هالوم انأو ينتأيلف ًاعاّيض وأ ًانيَد كرت نإف « اوناك نَم هُتِبَصَع هُنِيْلف الام كرت نمؤم امّيأف

 .[۲۳۹۹ 98”57  5717948 : ثيدحلا رظنا]

 جكي د س

 وَلا دنع لس وه مهیا بل مشوغدآ »ل باب - ١

 : لاق تقع نب سموم انتذح نالا يقي زعلا دع اخ سنا نب لبق دخ اما

 لكك هللا لوسر لوم ةةثراح نب َديز نأ : امهنع هللا يضر ّرمع نب هللا دبع نع ملاس ينثّدح

 . ول دن طس وه ْمهَِسَألمهوْعَدأ » ُنآرقلا لزن ىتح « دمحم نب َديز الإ ٌةوعدن انک ام

 کیی دامو ظن ن متو مب ىف نم مهن » باج -+
 .اهؤطعأل : ار َةَمَِفْلا $ « اهبناوج : اراق » « هدهع : مب »

 نع يبأ ينثّدح لاق ٌيراصنألا هللا ٍدبع نب دمحم انئثّدح راشب نب دمحم ينثّدح

 َنَم 3 رضّنلا نب سنأ يف تّلَرن ةياآلا هذه ىرن» ؛لاق هنغ هللا يضر كلام نب سنأ نع ةمامث

 a E : ثيدحلا رظنا] . 4ع هلأ أود هع امأوفدص لار نينا

 نب ديز نب ةجراخ ينّربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع بيعش انّربخأ ناميلا وبأ انئّدح 5
 ت وو قف ت هقحاضملا ىف قحط اج انا : لاق تباث نب َديز نأ ٍتباث

 لعج يذلا يراصنألا ةميّرُح حم الإ ٍدحأ دنع اهذجأ مل اهؤرقي كا لوسر عمسأ ًاريثك ثنک

 . 4ع هلأ ود هلعامأوفدص لامر َنينموَمْلا م 9 نيلجر ةداهش ةتداهش ةي هللا لوسر
 ٤1۷۹[. 50592 ۲۸۰۷ : ثيدحلا رظنا]



 ريسفتلا باتك "6 00

 لكيم تتكاهقاَيَواَئدلا ویلا تدرك نإ كَل لو باب-
 اهلَعَح اهّنتسا : ا اهنساحَم َجِرْخت نأ :جربتلا 5ایج ارس ا

 نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأ لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح 6

 ريخي نأ هللا رمأ َنيح اهءاج لكي هللا لوسر َّنأ هنر هلي ئوبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ»
 ىتح يلجعتست نأ ِكيلع الف ٤ ًارمأ كل ركاذ ينإ :لاقف يب هللا لوسر يب أدبف « هجاوزأ

 : لاق هللا نإ : لاق مث :تلاق . هقارفب ينارُمأي انوكي مل ّيوبأ نأ ملع دقو « كيّوبأ يرمأتست

 هللا ديرأ ينإف ؟يوبأ رم مأتسأ اذه ّيأ يفف : هل ٌتلقف . نيتيالا مامت ىلإ (کی زل ليل اا »

e e . 

 يي وكن تتيخت دك یا ل شنوا كوشك یک و باب٥
 ةّنسلاو نآرقلا : 0 ا م سوس ل ةداتق لاقو

 نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأ لاق باهش نبا نع نسوي ينثّدح : ُثيَللا لاقو 5

 ةكاذ ينإ : لاقف يب ًأدَب هجاوزأ رييختب یک هللا وسر َرِمُأ امل : تلاق إ4 يبنلا جوز ةشئاع نأ

 انوكي مل يوب نأ ملع دقو :تلاق . كيوبأ يرمأتست ىتح يلّجعت ال نأ كيلع الف ًارمأ ِكل

 درت نش نإ كيل ليلا أت :  لاق هانت لج هللا نإ : لاق مث :تلاق . هقارفب ينارمأي
 . 4اًميِظَع ال 2- ىلإ - 4اهَتنيِزَو ايدل َةيَحْل

 مث :تلاق « ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ذيرأ ينإف ؟ّيوبأ ٌرمأتسأ اذه ِّيأ يفف : تلقف تلاق

 لاق يرهُّزلا نع ٍرمعم نع نوع نب ىسوم ُهَعبات . «ٌتلعف ام َلثم ةا هللا لوسر جاوزأ لعف

 نع ةورع نع ٌيرهزلا نع ٍرمعَم نع ٌيرّمعملا نايفس وبأو قازرلا دبع لاقو . ةملّس وبأ ينربخأ
 ٤۷۸٩٥[. :ثيدحلا رظنا] . ةشئاع

 الص

 يخت لأ نأ قحا هاو سالا یخو دیدم هلآ ام كلِسْفَت يف یف »ل باج- ١

 انئّدح ديز نب داّمح نع روصنم نب ىلعم انئّدح ميحرلا دبع نب دمحم انئدح - ۷

 تلّرن هيد ديم هلآ ام ككلِسْفَت يف نقشو » ةبآلا هذه ّنأ» هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ٌتبا

 957١[. : يف هفرط- A ENE «ةثراح نب ديزو شحج تنب بز ناش يف

 ا عا و ايا

 َتْيَعَتْبا ِنَمَو َءاشَت ْنَم ا ء َكيَلِإ يِوؤُتَ َنُهْنم َءاَشَت ْنَم ُءىچزُ باب - ۷

 ُهرُخأ :ةئجرأ .ْرَّخْوُت :ءىجرت :سابع نبا لاق 4َكيَلَع َحاَنُج الف َتْلَّزَع نمم

 ةشئاع نع هيبأ نع انثدح ماشه لاق ةماسأ وبأ انثّدح ىيحي نب اًيركز انثّدح - ۸



 ° ريسفتلا باتك 6

 أ :لوقأو ال هلل هللا لوسرل ّنهسفنأ نبهَو يئاللا ىلع ٌراغأ ٌتنك) كلو ا وتقر

 00 اك نم کیل وتو نهتم اَ نم َءیج ری ىلاعت هللا َلّرْنأ املف ؟اهسفن ٌةأرملا
 . «كاوّه يف عراسُي الإ كبر ىَرأ ام : تلق € لع ءاَنجالَف َتْلَرَ

 .[هل1* : يف هفرط- ٤۷۸۸ ثيدحلا]

 ةشئاع نع ةذاعُم نع لوحألا مصاع انربخأ هللا دبع انربخأ ىسوم نب ناب انثّدح - 120

 ةيآلا هذه تلزنأ نأ دعب انم ةأرملا موي يف ٌنذأتسَي ناك ا هللا لوسر لأ : : اهنع هللا يضر

 «َكيَلَع َحاَنُج الف َتْلَرَع ْنَّمِم َتِئَمَتلا ِنَمَو َءاَسَت ْنَم َكِيَلِإ يِوْؤتَو َنهْنم َءاَشَت ْنَم :ىجُْتال
 هللا لوسر اي ُديرأ ال ينإف ّيلإ لاذ ناك نإ :هل ٌلوقأ تنك :تلاق ؟نيلوقت ٍتنك ام :اهل ٹلقف
 . «ًادحأ كيلع َرْيوُأ نأ

 . ًامصاع عمس دابع نب ذاع ٌهعبات

 معد اد نکو هدتإ رت ربع واط لإ مك ا و أ ل ۸

 ينسق ىلا یزو نكح ہک نل یر ورن اکو اوریا مشط اڏا ولدا

 ميول رها مڪرڏ يياڪ ءار نيش وتت امش ا ينس
 کید ادبأ ویب نم جوز وک نأ او ومآ کشر أ ودوم نأ مآ کاک امنو

 ةانأ ىنأي ئنأ .ةكاردإ :ةانإ :لاقي 4اًميِظَع هلأ دنع ناك
 م هدد

 ًالّدبو ًافرظ ُهتلعج اذإو « ةبيرق : تلق ِثنؤملا ةفص تفّصَو اذإ 4اًبرَق دكت َةعاّسلأَّلَعَل#
 ركذلل عيمجلاو نينثالاو ٍدحاولا يف اهظفل كلذكو « ثنؤملا َّنم َءاهلا تعَرن ةفصلا درت ملو

 :ةيتنآلاو

 تلق : هنع هللا يضر ٌرمع لاق» لاق سنأ نع ٍديِمُح نع ىبحي نع ٌدّدسم انثدح - ۰

 ةيآ هللا لزنأف . تاجحلا ن لا تايحأ ضرما ولم + رجافلاو ا كلج ذب نا لرز

 ٤٤۸۳[. « 507 :ثيدحلا رظنا] . «باجحلا

 لوقي يبأ ٌتعمس لاق َناميلس نب ُرمتعُم انثَّدح غوش ؟اقدلا هللا دبع نب دمحم انثّدح - ۱

 تنب بنيز ةي هللا لوسر جّوزت امل» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع زلجم وبأ انئّدح

 أبملف . e مايقلل ٌبّهأتي وه اذإو ؛ نوئّدحتي اوسلج مث ؛ اومعطف موقلا اعد شحج

 موقلا اذإف لخديل ةي ئبنلا َءاجف « رن ةثالث ٌدعقو ماق نم ماق ماق املف « ماق كلذ ىأر



 ريسفتلا باتك "6 ١

 ىتح ءاجف اًقلطنا دق مهنأ كك يبا ُتربخأف ثئجف ُتقلطناف « اوماق مهنإ مث « ٌسولَج
 ا «س كه هوس

 اولد ال انماء تدل مكي ل هللا لّرنأف ٠ هئيبو ينيب باجحلا ىقلأف لخدأ تبهذف « لحد
 م1535 515 , 0105 , 21/94 , £۷۹۴ , ۷٩۲£ : يف هفارطأ - ٤۷٩۱ ثيدحلا] . ةيآلا ىلا توي

 VET o] الا 95 يخل مه ع55 2 هزالا °01۷ ملكم

 نب سنا لاق ةبالق يبأ نع بويأ نع ٍديز نب ٌداّمح انئَّدح برح نب ٌناميلس انئّدح- ۲

 هعم تناك ةا هللا لوسر ىلإ ٌبنيز ثّيرهأ امل احلا ا الا ةذهن سانلا ملعأ انأ» كلام

 ا و ا ا و حلل

 کیدی تن أ لإ بلآ توبي اول دن ال أوثما دا ميكي د # ىلاعت هللا لّرنأف « نوثّدحتي دوعق مهو

 ماقو + ُباجحلا َبِرّضف € باج هارو نمل - هلوق ىلإ - 4 ُهَنِإ نير ربع ماَعَط ل م
 4078١[. :ثيدحلا رظنا] . «موقلا

SS 

 محلو زبخب شحج ٍتنب بنيزب ل ئبنلا ىَلَع ين :لاق هنع هللا « ٠ ماعطلا ىَلَع ُتلسرأف

 ىتح ُتوَعدف « نوجرخيو َنولكأيف موق ءيجَي مث نوجرخيو َنولكأيف موق ءيجيف « ًايعاد
 يقبو .مكماعط اوعفراف :لاقف « هوعدأ ًادحأ ٌدجأ ام هللا ئبن اي :تلقف « وعدأ ًادحأ دجأ ام

 مالسلا :لاقف ةشئاع ةرجُح ىلإ قّلطناف ةا ئئنلا جرخف . تيبلا يف ٌنوئّدحتي طهر ةثالث
 .كلهأ تدجو فيك « هللا ةمحرو ٌمالسلا َكيلعو :تلاقف « هللا ةمحرو ِتيبلا لهأ مكيلع

  0تلاق امك هل َنلّقَيو « ًةشئاعل لوقي امك ّنهل لوقي « نهّلك هئاسن َرَجُح ىقتف
 ديدش ةئ ٌعيبنلا ناكو - نوثّدحتي تيبلا يف طهر نم ثالث اذإف ل4 ئبنلا عجر مث .ةشنئ

 عجرف « اوجرخ موقلا ّنأ ريخأ وأ هتْربخأ يردأ امف « ةشن ةشئاع ةرجح وحن ًاقِلطنُم جرخف - ء ءايحلا

 هتيبو ينيب رتسلا ىخرأ ةجراخ ىرخأو ةلخاد بابلا ةَفَكسأ يف هلجر عضو اذإ ىتح ٠ تلزنأو

 :ثيدحلا رظنا] . «باجحلا ةيآ ٤۷۹۱ « ٤۷۹۲[.

 سنأ نع ديم انثّدح يمهسلا ركب نب هللا دبع انربخأ روصنم نب قاحسإ انئّدح - ۹4
 ارب سانلا حبشأف - شحج ِتنب بنیزب 'ىنَب يح - - لک هللا لوسر َمّلوُأ» : لاق هنع هللا يضر

 وعديو ٌنهيلع مّلسُيف هئانب ةحيبص ُحّنصَي ناك امك نينمؤملا تاهم رجح ىلإ جرخ مث « آمحلو

 املف « ثيدحلا امهب ىرج نيلجر ئأر هتيب ىلإ عجر املف . هل ّنوعديو هيلع َنملسُيو « نهل

 انأ يردأ امف « نيَعرسُم ابو هتيب نع حجر اي هللا يبن ٍنالجرلا ىأر املف « هتيب نع عجر امهآر



 1۰0 نسسقتلا باک 25م

 تاني

 ل ع ت 3 ِِء ىلا < 2 .٠ 1 ٤ 8 ٠ ور ٠

 ا تلزنأو « هتيبو ينيب رتسلا ىخرأو « تيبلا لخَد ىتح عجرف « َربخأ مأ امهجورخب هتربخأ

 .«باجحلا

 . لب عبنلا نع ًاسنأ عمس ٌديمح ينثّدح ىيحي انربخأ : ميرم يبأ نبا لاقو

 :ثيدحلا رظنا] ٤۷۹۱ ۰ ٤۷۹۲ « ٤۷۹۳[.

 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انئَّدح ؛ ىيحي نب ايركز ينثّدح- 6

 هج ارم تناك و اهتعافل تالا "تريم مدعي ذوب نجا لاق اه
 ويسمع ارا هس ا لا باطل و اهارف < ا نم لع شكت ال
 هنإو « يتيب يف هيب هللا لوسرو « ةعجار تأفكناف : تلاق . نيجرخت فيك يرظناف « انيلع

 0 تلاقف تّلَحدف « ٌقرَع هدي يفو ىََشعتيَل

 هنإ :لاقف هعّضو ام هدي يف َقْرَعلا نو هنع عفر مث « هيلإ هللا ىحوأف : تلاق « اذكو اذكٌرمع

 ١([. 887215: ثيدحلا رظنا] . ؛ٌنكيجاحل نجؤخت نأ ّنكل نأ دق

 00 وائيس اود نإ » باب - 4

 ا 0 أ الو نه وإ لأ آو نوح لو نهيب

 4اًديهَّش ء د هلأ كرإ
 يضر ةشئاع نأ يلا ن نب ةورع اَنّددح ٌّيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - 24205

 هل َُنَذآ ال :ٌتلقف « باجحلا لز امدَعب سيّعُقلا يبأ وخأ حلفأ يلع نؤأتسا» : تلاق اهنع هللا

 ةأرما ينتعضرأ نكلو « ينعضرأ وه َسيل سيعقلا ابأ ٌةاخأ َّنِإف ‹ كلك ىبنلا هيف نذأتسأ ىتح

 ؛ندأتسا سيَّقلا يبأ اخأ َحلفأ نإ هللا لوسر اي : هل ٌثلقف الاب ئوبنلا ىلع لخدف « سيعقلا يبأ
 :ُتلق .كّمع ؟نينذأت نأ كعنم امو :ِِلك يبنلا لاقف . كنذأتسأ ىتح هل َنَذآ نأ ُتيبأف
 يّنذئا :لاقف « سيعقلا يبأ ةأرما ينتعضرأ نكلو « ينعضرأ وه سيل لجرلا َّنإ هللا لوسر اي
 ةعاضدلا نم اومرح :لوقت ةشئاع تناك كلذلف .:ةورع لاق . كنيمَي ثّبرت « كمع هنإف هل
 .[7 5155 :ثيدحلا رظنا] . تسلا قه دوخت ام

 ايل ورسو وع اول وماء ترآ ات يأ لع توصي ةَنَكحِم کمو هلا نإ ل باج- ٠
 ءاعلا ةكئالملا ا REE هللا ٌةالص :ةيلاعلا وبأ لاق

 اا مع ا ب

 ا

 ى و سوبا ف نوع حاجا 3€ الع یش ل
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 ا ل a 0 ل

 لا لا ا

 1/١[. :ثيدحلا رظنا] ا

 دع ل وح اس رز و كل نحط

 مزاح نأ نبا اند هزم قب ٌميهاربإ انتدح .«ميهاربإ لآ ىلع ٌتكراب امك ¢ دمحم لآ ىلعو

 امك ‹ دمحم لآو ٍدمحم ىلع كرابو « ميهاربإ ىلع َتيلص امك» :لاقو ديزي نع ٌيدروارّدلاو

 .[710/8 :يف هفرط_ ٤۷۹۸ ثيدحلا] . «ميهاربإ لآو مّيهاربإ ىلع َتكراب

 «نموُم ودا نذل انتا ل باب- ١

 ٍدمحمو نسحلا نع ٌفوع انئدح ةدابع نب حور انربخأ ميهاربإ نب یا ا 2⁄44

 « ًاَيبَح الجر ناک ىسوم َّنِإ : كَ هللا لوسر لاق» : لاق هنع للا يضر ةريره يبأ نع سالخو

 هلأ دنع ناو اولا ام لأ ھر یسوم اودا ندع یوکال اونم اوما ذا هلآ اات :  ىلاعت هلوق كلذو

 .[۲۷۸ : ثيدحلا رظنا] . «اهجو

55) 
 بس ٌةروس

 : اوفس » .يقباسُم : يزجاعم .نيتئافب :4َنزِجَعْميا» .نيقباسُم : نيزجاعُم :لاقب

 ىنعمو « نيتئافب :نيزجعمب هلوق ا :انوقيسُي .نوتوفي ال :نوزجعُي ال .

 :لاقي .رشع :ٌراشعم .هبحاص رجع َرِهظُي نأ امهنم ٍدحاو لك ٌديِرُي < ا 0
 ليس # .ُبيغي ال :© ٌبْرْعَي الا :دهاجم لاقو .دحاو دٌّعبو :€ علب . ةرمثلا :لكألا

 نيتبنجلا نع اتًعفتراف يداولا َرْفَحو همدهو ُهّقَشف دملا يف هللا ةلسرأ ٌرمحأ ءام ٌدّسلا : © ممل

 هللا هَلسرأ اباذع ناك نكلو َدّسلا نم ُرمحألا ءاملا نكي ملو « اتسييق ءاملا امهنع باغو

 :هذيغ لاقو . نميلا لهآ نحّلب ة ةاَنَّسُملا مرعلا : لو ءاش ثيح نم مهيلع

 مکظما ا ا ا .عوردلا :ثاغباسلا .يداولا :ِمِرَعلا
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 ىلإ ةرخآلا نم ٌدرلا : شوال .  نينثاو دحاو : 4ئّدرُفَو ثم # . هللا ةعاطب : «ةدجأوي
 لاقو .مهلاثمأب :4 مهعايَشَأإ» .ةرهز وأ دلو وأ للام نم :4 ونشي ام َنيَو 8 .ايندلا و یر

 : مِرَعلا « ءافرطلا :لّئألاو . كارألا : طمَّخلا . ضرألا ّنم ةبوجلاك : باو اك 9 سابع نبا
 .ديدشلا

 يدنا يلا شو َنَحْلا واق كيرلا أوثق هيو نع مرا یک و ا
 ُتعمس :لوقي ةمركع ٌتعمس :لاق ورمع انثّدح نايفس انثّدح ٌيديمحلا انثّدح- ٠

 اهتحنجأب ةكئالملا ِتَبَرض ءامسلا يف َرمألا هللا !ىضق اذإ : لاق ا هللا يبن َّنِإ» : لوقي ةريره ابأ
 اولاق ؟مكبر لاق اذام :اولاق مهبولق نع َعّرف اذإف « ناوفَص ىلع ٌةلسلس هنأك هلوقل ًاناعضخ
 َقوف ةضعب اذكه عمسلا قرتسمو عمسلا قرتسم اهعمسيف «ريبكلا ٌمولعلا وهو حلا :لاق يذلل

 « هّتحت نَم ىلإ اهيقلُيف ةملكلا عمسيف  هعباصأ نيب َدَّدبو اهقّرحف هفکب ُنايفس فصوو - ضعب
 َكردأ امَرَف « نهاكلا وأ رحاسلا ناسل ىلع اهيقلي ىتح « هّيحت نم ىلإ ُرخآلا اهيقلي مث
 دق سيلأ :لاقيف « ةبذك ةئم اهعم ٌبذكيف ةكردي نأ لبق اهاقلأ امبرو « اهيقلي نأ لبق ُباهشلا

 . ؟ءامسلا نم عمس يتلا ةملكلا كلتب قَّدصُيف « اذكو اذك :اذكو اذك َمويانل لاق
 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 مل ر هد باب ١
 َةَرُم نب ورمع نع شمعألا انثًدح مزاح نب دمحم انئَّدح هللا دبع نب يلع انثّدح- ١

 : لاقف موي َتاذ افَّصلا كَ ئيبنلا دعص :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ٍديعس نع
 ّودعلا نأ مكتربخأ ول متيأرأ :لاق ؟كلام :اولاق « شيرق هيلإ تّعمتجاف .هاحابص اي

 باذع يدي َنيب مكل ٌريِذَن ينإف :لاق ىلب :اولاق ؟يننوقّدصت متنك امأ مكيّسمي وأ مكحّبصي

 . 4ّبَتَو بهل أ ادي تبت » هللا لَرنأف ؟انتغمج اذهلأ كل ات : بهل وبأ لاقف .ديدش

 ثيدحلا رظنا] : ١795 ٣٣۲۵ ۰ ٣٣۲۹ 2 ١٠لالاغ[.

)6 
 ةكئالملا ةروس

 4 دورا :  سابع نبا لاقو .ةلّقثم : 4 ٌَلَقَتُم # .ةاوّنلا ةفافل :ريمطقلا :دهاجم لاق

 : # ٌدوُس بييرَغَو و . سمشلا عم راهنلاب رورحلا :هريغ لاقو « راهنلاب € روُمَسلأ و ليللاب
 :داوسلا ديدشلا :تيبرخلا ءاداوسدنشأ

 رییس 8 «ٍيِدَّس باع ٌىَدِي ني
2 oy 2 ل 
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(۳٣) 

 سي ةروس

 مهؤازهتسا مهيلع ةرسَح ناكو : «ٍدابعْلا لع رسب # .اندّدش : ابره # : دهاجم لاقو

 كلذ امهل يغبني الو « رخآلا َءوض امهدحأ ٌءوض تسي ال :رتقلا ةر لو . لسۇلاب .
 ا ا

 دحاو لك يرجّيو « رخآلا نم امهّدحأ جرخُن : لش . نيئينَح < نابلاطتي : «ٍراَبّتلَأ باس

 . باسحلا دنع : دور ال ميج »ف .نوجنم r ماعنألا نم هلثم نم امهنم

 . مكبئاصم :4 ممرِتَطظ : سابع نبا لاقو .رقوُملا :4 نوحشمْلا# ةمركع نع ركذيو
 4 [كحيتاَكَم» .هانظفَح : 4ةتبصَحَأ » ٠ انجرخم : 4 ورم » .نوجرخي : «تبوليني »
 .دحاو مكناكمو

 «رياعلار زيزعلا ريم كلذ ال ارقي و سلاو ل باب۱

A۰۲هللا يضر رَ يبأ نع هيبأ نع ميلا مي ميهاربإ نع شمعألا انثّدح ميعُت وبأ انثّدح  

 َنيَأ يردتأ « ٌرذابأ اي : لاقف سمشلا بورغ دنع ٍدجسملا يف يب ئبنلا عم تنك : لاق هنع

 « شرعلا تحت ٌدجسَت ىتح ُبّهذَت اهنإف :لاق . ملجأ ةلرسرو هلا تلك ؟ يملا ترو

 .« يللا زيزعلا ٌُريدْمَت كلد امل اهل رقتشمل ف رحم سلاو # : ىلاعت هلوق كلذف

 .[7199 :ثيدحلا رظنا]

 نم وأ ا از نع شمالا ا نو ا قديتلا انذج 5 ۳

 ردّ كلذ اھل اهل ٍرَفَتْسُمِل ىِرْحج ٌسْمَّقلَأَو $: ىلاعت هلوق نع ايب ئبنلا تلأس» : لاق ٌرذ يبأ

 .[4807 « ۳۱۹۹ :ثيدحلا رظنا] . «شرعلا تحت اهّرقتسُم : لاق € ریمل زعل

(v) 
 تافاصلا ةروس

 ناكم لك نم : 6 رايي ناک نم بيق َتوُِذَقَيَو » :دهاجم لاقو ‹  لإ وعكَسياَل

 مزال : 4زال . مئاد : 4 بصاو © . نوَمرُي 4 اروح 6ل ینا لک ني وفد للا املا .

  ¿ 00نيطايشلل هلوقت ُراَّمكلا « َّقحْلا ينعي © ٍنيِميلَأ ٠ ےب > نطب عجور >4

 يف نالَسّتلا € يب 8 ةلورهلا ةئيهك 4 ةر .ناطيش :4 يَ ل .مهلوقع
  aِتاوّرَس ٌتانب مهتاهمأو « هللا ٌثانب ةكئالملا
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 سابع نبا لاقو . باسحلل نورّضحيس 4# َوُرَصَحْم مَنِ تملا ِتَمِلع دقو # ىلاعت هللا لاقو . نجلا

 E ال ام . ةكئالملا © َنْوَصلأ نحل »

 اکو # .ن نونكملا ؤلؤللا :4 4 نونكف طیب E . ميمحلاب طاسيو مهماعط

 .ءامسلا : «ٌباَبَسأْلا © . ابر 459 .نورّخسَي : دورس » . ريخب زكذي تخل ف هيَ

 نسما نيل شوب لو »8 باب - ١
 هللا يضروللا دبع نع لئاو يبأ نع شمعالا نعديِرَج انثّدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح- 4

 . «یّتَم نبا نم ًاريخ ٌنوكي نأ ٍدحأل يغبني ام : لک هللا لوسر لاق» لاق هنع

 .[43507 ؛ 7417 :ثيدحلا رظنا]

 نب ٍلاله نع يبأ ينثّدح لاق حلف نب دمحم انئّدح رذنملا نب خيهاربإ ينثّدح _ 6
 : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع راسي نب ءاطع نع ّيؤل نب ٍرماع ينب نم يلع

 .[431 4304 2374157418 :ثيدحلا رظنا] . (بّذك دقف یّتم نب سنوي نم ريخ انآ لاق نَم»

)۳۸( 

 ص ةروس

 ًادهاجم تلأساا : : لاق ماَوَعلا نع ةبعش انثّدح ٌردنُع انّنَدح راّشب نب دمحم انثّدح - ٦*۸

 «ُةدَّْنَأ ممد ىَدَه يَا َكِيَلْوَأ  :لاقف سابع ربا لس :لاق ص ىف ةدجسلا نع
Eو  

 21757١ ٤١۳۲[. :ثيدحلا رظنا] . (اهيف دجسي سابع نبا ناكو

 ُتلأس» : لاق ماعلا نع ٌءوسِفانَّطلا ٍديِبُع نب دمحم انثّدح هللا ٍدبع نب دمحم ينثّدح- ۷
 نيو $ أرقت ام وأ :لاقف ؟تدجس َنيأ نم سابع نبا ٌتلأس : د

 رم نمم دواد ناكف 4 هدفا مهد هي 1 ىّده ذَا كأ . :نميلُسَو ديواد ہوتی

 ن : #4 تاع .  ديلي قل هلا لوسر اهّدجسف ٌدواد اهدجسف ٠ هب َيِدَتقَي نأ كل مکین

 : ر رجلا هيلا > نيزاعُم © َةَّرعف : دماج لانو“ تانسحلا ةفيحص انهاه وهو . ةفيحصلا

 کلاه ام دنحجج # . اهباوبأ يف ء اسلا قدط « بسلا # ١ بذكلا : قالتخالا . شيرق هلم

 انّياذع : «اَنطِق # . .عوجُو : : قوق 3 . ةيضاملا نورقلا : : «يارحألا» ٠ ًاشيرق ينعي موهم

 .ةدابعلا يف ةوقلا :ديألا سابع نبا لاقو . لاثمأ :€ أ © . مهب انطحأ 4يرْخ هند ا

 حَّسمَي : ام قفط ٠ 0 . هللا رمأ يف رصبلا : € ُرَصْبَألا

 .[4803 4787 78471 :ثيدحلا رظنا] . قاثّولا : «ِداَمَصأْلا » . اهبيقارعو ليخلا َفارعأ
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 بارلا تأ 5 یر نير CF ن لر و تاب ۲

SAAنب دمحم نع ةبعش نع رفعج نب ٌدمحمو ځور انثّدح ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح -  

 ةملك وأ - ةحرابلا َيَلَع تلفت نجلا ّنم ًاتيرفع َّنِإ» : لاق لكي ييبنلا نع ةريره يبأ نع دايز

 يراوّس نم ةيراس ىلإ ةطبرأ نأ ٌثدرأو .هنم ُهللا ينتكمأف « ةالصلا َيَلَع عطقيل  اهّوحن

 يل بهو رفع تر 9 ناميلس يخأ لوق تركذف « مكلك هيلإ اورظنتو اوحبصُت ىتح « دجسملا
 رە

 . «ًاتساخ هدر : ځور لاق ئن م دکل یی ال اكلم

 4ِ ا او ا ب باي"

  - A۸۰۹لاق ورسم نع ئحضلا يبأ نع شمعألا نع ٌريرج انئّدح ةبيتق انئّدح : 0

 هلا : لقيلف ملعي مل نمو « هب لفيف آئيش ملع نم سانلا اهيأ اي : لاق دوعسم نب هللا دبع ىلع

 لف # : ةا هّيبنل لجو رع هللا لاق . ملعأ هللا : م

 يل هيفا لا لرى« نعل نعمك 4 بنک نم هلع کلیسا

  aTةنس مهتذخأف ‹« فشوي عبسك عبسب مهيلع يّئعأ مهللا :لاقف

 ءامسلا نيبو نيب ىَري لجرلا لعج ىتح « دولجلاو ةتيملا اولكأ ىتح « ءيش لك تّصحف
 اده سالا ىَسْعَي )نيم ٍناَحُدِ ءال یتا موي َبِقَبرَف # لجو رع هللا لاق < عوجلا ّنم ًاناخد

 لور ماج کو ار لا مک نأ 9 ہوم اإ بادل ان فیکآ ر » : اوَعدف لاق 4 هيل ُكاَدَع
 ُباذعلا فشكيفأ « وبعدك الق باذعلا فک 6إ © نت امم ولاقوة ووت لوت ےن م 9€ نیم

 موي # ىلاعت هللا لاق . ك لاق . ةمایقلا موي

 :ثيدحلا رظنا] . نوم رومقكنم اَنإ ربك ]أ ةَمطبْلا شطبت  ۷٩۷ ۰ 11۹۳ › ۱۰۲۰ › ۱۰۰۷.[41لال4

)۳۹( 
 رُمّزلا ةروس

 نم # :ىلاعت هلوق وهو « رانلا يف ههجو ىَلَعْوَجُي : 4ءوِهَجَوي ىق نمفآ 9 دهاجم لاقو
 : © لَ املس الجر ¥. سا :4 جوع ىذ# . ميلا مب انما يأ نم مآ ُْيَح رال ىف قل

 .ناثوألاب : « ٌيِنوُح نم تيّلأب تكلتوفوحو# . وحلا هلإلاو لطابلا هي اعلا

 ما : « يب قدمو « نآرقلا : : 4 قدمي ءاج یاو .  انيطعأ :«انلّوخ

 | :ُنسمكّشلا لجرلا : © َنوُسكَسَم # . هيف امب تلمع ينتيطعأ يذلا اذه :لوقي ةمايقلا

 . ترن :4َتراَمّْشَأ » .ًاحلاص : «املاس» لاقيو كاَمَلَساَلَجَرَو 8# . فاصنإلاب ئضري ال يذلا



 .هبناوجب :«هيفافحب» .نيفيطُم « هب اوفاطأ : 4 ییا # .زوفلا نم م َمِهِتَراَمَمِب#

 .: :قيدصتلا يف اقع هشم يشب نكلو ٠ ءاسشالا نم سيل هبت و

 رر و

 هلأ ةر نو اوتاكو سل ىداَبكب اطل باج ١

 4 محلا روفَعْلا وه را E ا ا

 لاف ىرتخا رج نبا نأ كريب وب ماسح ارا حرم نب عمار ي
Eاوناك كرسلا لهأ نم ًاسان نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع ُةَربخأ ريبُج نب ديعس َّنإ :  

 هيلإ وعدتو لوقت ىذلا نإ :اولاقف هلك ادمخم اوتأذ «اوركاو اونزو-:« اورثكأو اولتق دق
 وقي الو رخاء اهن هَل مم وغني ال َنيِدلاَو# لزنف . ةرامك انلمع امل َّنأ انريخُت ولو « نّسحَل

 ال تهس لع افرا َنبِذلأ ىداَبعي لف # 8 لزنو * تورم الو ْنَحْلأي الإ هلآ مرح لأ سقت
 انا هد

1 

 ءدب هر 2 1

 ی مر دق قح هلل هلا اوردقامو ل باب - ۲

 هللا يضر هللا دبع نع ةديبُع نع ميهاربإ نع روصنم نع نابيش انثّدح ْمَدآ انثّدح ١
 لعجي هللا نأ ٌدجن نإ « دمحم اي :لاقف الب هللا لوسر ىلإ رابحألا نم ٌدْبَح ءاج :لاق هنع
 ىلع ىرّتلاو ءاملاو « عبصإ ىلع َرجشلاو « عبصإ ىلع نيضرألاو « عْبصإ ىَلَع تاومسلا
 هذجاون تدب ىتح لي عيبنلا ٌكحضف . كلملا انأ :لوقيف « عبصإ ىلع يتئالخلا ئاسو . عبصإ

 صف ROO IF ا لأ کک لوسر أرق مث « « ربحلا لوقل ًاقيدصت

 . < ترن اع لکو ۂککښش و و اسكس ٹوک کاو ةا م
SRT 

 دن تَبوطم ت وسلو ومی موب وخ صا ع یی رال او باب ۳

 نب دلاخ نب نمحرلا دبع ينثّدح لاق ثيللا ينثّدح لاق ريفع نب ٌديعس انثّدح _- ۲
 :لوقي ةقع هللا لوسر ثحمتس» لاف ةريره اأ نأ ةملّس نبأ نع تاهش نبا نع رفاسم
 ؟«نضرألا كولم نيآ «كلملاانأ :لوقي مث هئيميب تاومسلا يوطيو + نضرألا للا ضيقت

 ۷٤١۳[. « ۷۳۸۲ « 5019 : يف هفارطأ - ٤۸۱۲ ثيدحلا]

 ها ءا نم لإ ٍضْرَدْلا ف نَمَو توسل يف نم ٌقِعَصَف رولا يف َحِقُيَو » باب - ٤
 يورط مایق مهاد رح هيف حف

 نب َءايركز نع ميحرلا دبع انربخأ ٍليلخ نب ليعامسإ انثَدَح ٌنسحلا ينئّدح _ ۳



 نوسفتلا نافك 6 11۲

 هّسأر عفري نَم لوأ ينإ» : لاق اڳ يبنلا نع هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع ٍرماع نع ةدئاز يبأ

 ؟«ةخفنلا دعب مأ «ناك كلذكأ «يردآ الف «شرعلاب ٌّقّلعَتُم ىس ومب انأ اذإف «ةرخآلا ةخفنلا دعب

A14لاق حلاص ابأ ٌتعمس لاق شمعألا انثّدح يبأ اها مل وادق  

 َنوعبرأ « ةريره ابأ اي :اولاق .نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام : لاق ايب ئبنلا نع ةريره ابأ ٌتعمسا
 ىلصو + ثيبأ : لاق ؟ارهتش ناوعنرأ لاق تا 2 لاق ؟ةنس نؤحيرأ : لاق .:ثنأ : لاق ؟اهون

 .[ : يف هفرط- 48١5 ثيدحلا] . «قلَخلا بكري هيف < هبتذ بجَعالإ < ناسنإلا نم ِءيش لک

 نمؤملا ةروس- ٠
 9 82 و 8

 نب حيّرش لوقل « مسا وه لب :لاقيو « رّوُّسلا لئاوأ زاجم اهزاجم :دهاجم لاق
 : يسبعلا ىفوأ يبأ

 مُّدََلا لق ميماح الت الهف جاش حمؤلاو ميماح ينركذُمي

 « ناميإلا : 4ةزَجتلَ ىلإ 9 دهاجم لاقو «نيعضاخ :«تيرخياد» ١ لّضفتلا : 4لر $
 ناكو « نورطبت 4 َنوُمَيَمَت#» .رانلا مهب قوت تورج ع . نثولا ينعي € ٌةَوَعَد مَ سل

 هللاو ؟سانلا طّنقأ نأ ُرِدقأ انأو :لاق ؟سانلا طّنقت مل : لجر لاقف « ٌرانلا ركذُ داي دز نب ءالعلا

 کاو » :لوقيو ا دم نو اولظتشت ال مهين او رنا نَا ىِداَبَي 8 :لوقي لجو رع
 « مكلامعأ ءىواسم ىلع ةنجلاب اورشبت نأ نوثحت مكّتكلو 4 راسلا ٌبنَحَسآ مه َنيِفِرَتمْل

 . «هاصع نمل رانلاب ًارذنُمو « هعاطأ نمل ةنجلاب ًارشبُم كي ادمحم هللا تعب امنإو

 نب يجي ينثّدح :لاق عيعازوألا انئّدح ملم نب يللا اند هللا ٍلبع نب مولع انئّدح 4م
 تلق :لاق ريبزلا نب ٌةورع ينثّدح :لاق ئميتلا ميهاربإ نب دمحم ينثّدح :لاق ريثك يبأ

 انيب :لاق ا : صاعلا نب ورمع نب هللا ِلبعل

 ىَوَلو ةا هللا لوسر بكنمب دخأف طيَعُم يبأ نب ةبقع لبقأ ذإ ةبعكلا ءانفب يلصُي ةي هللا لوسر

 : لاقو لك هلل لوسر نع مفدو بكتب دخأف ركب وبأ لبقأف , اديدش آن فتحف هقنُع يف هيون
 تر < ھے

 :FATE TYA N 4کر نو بَاب مک اج دمو لآ قر لوب نأ دار توانا 3

(41) 
eT 

 .انيطعأ #نييباط اَب اتاق . ايطعأ : < ارك واع وطين # سابع نبا نع ئموواط لاقو



 ء يلع ُفلتخت ءايشأ نآرقلا يف ُدجأ ينإ : سابع نبال ٌلجر لاق :لاق ديعس نع لاهنملا لاقو

 الو ٠ 4 لات حب ع لع عب لقا » < 4 تولاس الو رن مو مھتیب باشا الف # لاق
 ىلإ ا رأ» لاقو . ةيآلا هذه يف اومتك دقف 4 َنيكِرْفُم اك اما 4 اًح هللا نومی

 َقلَح یَا ورک کیا » : E اهلحد » :هلوق

 :ىلاعت لاقو « ءامسلا لبق ضرألا َقّلَ هذه يف ركذف 4 عي هعباط 9 : ىلإ € ِنّيَمْوَي يف ضر

 الف : لاقف « ىضم مث ناک هناكف انت ایت 4 بك اروع $ ایج ہون کا کو
 يف نمو تاوامسلا يف نم عصف روُصلا يف خفنُي مث « ىلوألا ةخفنلا يف 4 هتي َباَضأ
 ا رجال ةخضلا يف وذ تولماس الو كلذ دن مني باسا لف لا ءاش نم الإ ضرأل

 لهأل ُرفي هللا نإف هل ونشي الو کر ماگ ام # : هلوق امأو « كولاي صعب لَم مصعب

 مههاوفأ ىلع ميف « ِنيکرشم نكن مل : لوقن اولاعت : :نوكرشملا لاق مهتونذ صالخإلا
 . ةيآلا اورق نيا دوي » ةدنعو « ًاثيدح منكي ال“ هللا َّنأ فرع كلذ َدنعف . مهيديأ قطنتف

 . نيرخآ نيموي يف ٌنهاّوسف ءامسلا ىلإ ىوتسا مث « ءامسلا قلخ مث نيموي يف ضرألا قلخو
 ماكآلاو َلامجلاو لابجلا قلخو ىعرملاو ءاملا اهنم جرخأ نأ اهوحّدو « ضرألا احد مث

 ِتاعُجف 4 ِنّيَمْوَي ف َصْرْلا َقلَح# هلوقو 4 آَهلَحَد $ هلوق كلذف نيرخآ نيموي يف امهنيب امو

 4 وُفَح ها نو » ٠ نيموي يف ثاومسلا ِتقلخو « مايأ ةعبرأ يف ءيش نم اهيف امو ُضرألا
 يذلا هب باصأ الإ ًائيش دِرُي مل هللا نإف « كلذك ْلْزَي مل يأ « هلوق كلذو « كلذ هّسفن ىمس

 نب ُفسوي هينثدح : هللا دبع وبأ لاق «هللا دنع نم الك َّنِإف « نآرقلا كيلع ْفِلَتْحَي الف .دارأ
 . اذهب لاهنملا نع ةسينأ يبأ نب ديز نع ورمع نب هللا ٌديِبُع انثدح ّيدَع

 امس لك ىف» .اهقازرأ : 4 توقا «٠ بوسحم : 6 نوم يعرب مه دهاجم لاقو
 هيلع دز رها # ٠» « ميئاشم : تاسي » « هب رمأ امم :اهّرمأ اهرم
 :# :هريغ لاقو .تّعفترا :€ تیرو 8 « تابنلاب : ترها 3 .توملا دنع ةكئالملا

 : ا ك < اين د راجل + 'يملفاما « يل اده نويَ . عّلطت نيح 4ايام
 هلوقكو « ٍّيََجَنلأ ةتيكهر # هلوقك رشلاو ريخلا ىلع مهانللد : 4 مَهكْيَدِهَف # .ًءاوس اهّرَّدق
 لأ كيلو # ةلوق كلذ نم « هاندعسأ ةلزنمب داشرإلا وه يذلا ىدهلاو 3 «َلِيسلَأ يده $

 يه ي کا 4اًهماَمكأ ْنَي » . نوُمَكُي : © َنوُعَروي » .4ُةَصْقأ مده هلا ىد
 ةيزُمو € ٍةَيَرم 8 « هنع داح :هنع صاح :€ سيج ني .بيرقلا :4 ٌكيِيَح علو .مكلا

 رے ےہ

 يه يلا قل سابع نبا لاقو . ديعولا € َمََنِش ام أوُلمعأ © : دهاجم لاقو . . ءارتما يآ دحاو



 ريسفتلا باتك- 116 ٥

 مهل عضو فا موضع ولع إف « ةءاسإلاةنع وفعلاو بنا دنع يملا :( س NTE E ذ اذإف « ةءاسإلا دنع وفعلاو بضغلا دنع صلا : € ٌنَسْحَل
 .#ٌميِمَح نو هناك * مهردع

 75 ب 20011010 07 ر ر q2 ا ء۶ مغ رر

 کوج الو حرص الو كد ہک دہشی نأ تورت رشک امو باب ١

 نولس اسم اريثك كامي ال هنآ نأ شنب نكلو

 5 2 تا 02 2 2

 . of 2 هد تر A 1 8 ا ا

 يف - شيّرق نم امهل نتخو فيقث نم نالجر وأ  فيقث نم امهل نّتحو شيّرق نم نالجر
E IR 27 50000ھ۶  e1 72 0  

 0 3 هضعب عيسي و ملال ؟انئيدح عمسي هللا نأ نوّرتا : ضعبل مهضعب لاقف « تيب

 هت س ص م 00-200 5 س 5 5 5 و 5 7

OA elو  

 ٤۸۱1۷ « 7071١[. : يف هافرط_ ٤۸١١ ثيدحلا] . ةيآلا مكرصبأ او عم

 ب ملص ل ع حس ع رک سس 21 و 37 * ےس

 ( تری نِي مُسحْبْصأَف کت درا کیر رشنتظ یل کف رک لکو » باب - ١

 نع رمعم ىبأ نع دهاجم نع ٌروصنم اچ ناين انئَّدح يديمُحلا انثدح - ۷

 محش ةريثك  يشّرقو ناّيفقث وأ - ةيفقثو نايشرق تيبلا دنع عمتجا : لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 عمسي :ُرخالا لاق ؟لوقن ام عمسَي هللا َّنأ َنوَرْثَأ : مُهَدحأ لاقف . مهب ة ُهقف ةليلق « مهنوطُب

 « انيفخأ اذإ ٌعمسَي هنإف انرّهَج اذإ عمسَي ناك نإ رخآلا لاقو « انيقخأ نإ عمسي الو انرّهَج نإ
 ا 7 2 0070 هم 2 س ا 42 م کے صر ٤ شو < 8 3

 . ةيآلا وأخ الو رص الو رک ہک َدَبْشَي نأ نورتي مشک امو # لجو رع هللا لَرنأف
 03 ۶ ع عاو ع ا 50 5 2 .

 أ مهدحأ < ديَمح وأ حيجن يبأ نبا وأ ( روم انذح 1: لوقف اذهب ادت نافع ناكو

 .ةدحاو ريغ ًارارم كلذ كرتو « روصنم ىلع تبث مث ٠ مهنم نانثا

 دهاجم نع ٌروصنم ينثدح :لاق ُيروَّنلا ٌنايفس انثَّدح يحي انثَّدح ولع نب ورمع انثّدح

 ٤۸١١[. :ثيدحلا رظنا] . هوحلب . هللا دبع نع ٍرّمعَم يبأ نع

(4( 
 قع مخ ةروس

 :ٌدهاجم لاقو .نآرقلا : € ام نِي اور » دلت ال 4 ًاًميِقَع » : سابع نبا نع ُدَكْذُيو
 : 4ٌيفَح يفرط نم . مكنيبو اننيب ةموصُُخ ال : 41ه َةّيُح ال » . لسن دعب لست € موري

 : «أوْعَرَس » . رحبلا يف َنيرجَي الو نكّرَحتي هرهظ ىلع كور َنَْكْظِي# :هُريغ لاقو . ليلذ
 .اوعدتبا

te 
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 «ئرشلا ىف هدول الإ م باج - ١

 نب ِكلملا ٍدبع نع ٌةبعش انثّدح رفعج نب دمحم انثدح ٍراَشَب نب محم ينثدح - 4
 يف هذولا الإ هلوق نع لبس هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع» ًاسوٌؤواط تعمس : لاف ةر

 للك ئبنلا َّنِإ « تلجع تلجع : سابع نبا لاقف « كي محم لآ ىبرق : ري نب بس لاقن 4

 a ارلم كاذرإ :لاقف « ةبارق مهيف هل ناك الإ شيرق نم ّنطَب نكي مل

 .[78491 :ثيدحلا رظنا] . «ةبارقلا

)<( 

 فُرْخُّرلا مح ٌةروُس

 حمس ال اَنأ نوبسيحَيأ :هريسفت تري ءوِيِقَو » .مامإ ىلع : 4َقَكُأ کک » دهاجم لاقو
 الول : 4ةَدِحوُدَّمَأ سال نكي نأ الراو # سابع نبا لاقو . مهليق عمسنالو مهاوجنو مهّرس
 يهو  ةضف نم َحراعَمو ٍةَّضِف نم ًافَقَس رافكلا تويبل ٌتلعجل ًارافك مهلك َسانلا ّلعج نأ

 .ىمعي :€ شَي .انوطحخسأ : 4 اَيوُفَساَءٍ .نيقيطم :4 ورقم :ةضف َررُسو - جد
 ىَصَمَو # ؟هيلع نوبقاعُت ال هن : نآرقلاب نوبّذكُت يأ « رڪ رل مکن برص دهاجم لاقو

 نَمَوُأ # ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو لبإلا ينعي 4 ورقم . نيلوألا يش هس 4 تيآزألا لك م

 م نحيل ءاَس ول » 50 ادو نمحرلل نهومتلعج يراوجلا 4ٍةَيَلِحْلا ف اَوّنَمَي

ER E 0 
 افلس نوعرف موق 4َتَلَسل 0 :*تينرمفم .هدلو : هةر

 .نوعمجُم : 4توُمربَم # . نوُجضي : هتك ب « ةربع : السمو » . ب دمحم ةمأ رافكل

 ءارّبلا كنم نحن :لوقت برعلا 4 ودب اَمَي هارب ىنَنِإ 8 .نينمؤملا لوأ : 4 َتييينملا َلوأ»
 ولو « ردصم هنأل ءارب هيف لاقي ثّدؤملاو ركذملا ّنم عيمجلاو نانثالاو دحاولاو « ءالخلاو

 . ءايلاب «ءيرب يننإ» هللا دبع أرقو . نوئيرب عيمجلا يفو نائيرب نينثالا يف ليقل «ءيرب» : :لاق
 اس وير حس

 :اضعن مهيضعب ا فلخُي 4دو ضرألا يف کیک # . بهذلا : فح الاو

 ةيآل آلا كراع ضي ڭيككيوداو » باب - ١

 و سا

 نب َناوْفَص نع ءاطع نع وِرمع نع َةنييُع نب ٌنايفس انّثَدح لاهنم نب جاَجَح انثّدح - 86

 لاقو . 4 كير اع ضل ُكَأَوماَبَو ل ربنملا ىلع أرقي كو يبنلا ٌتعمس» لاق هنأ نع ىلعي
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 2e رک صر

 : لاقي « نيطباض : * َنيِنَرَمُم» هزيغ لاقو .مهّدعب نمل ًةظع : « بيرج الك # ةداتق

 قاق : ةداتق لاقو . اهل ميطارخ ال يتلا قيرابألا : باوكألاو . هل طب ؛ نالفل ٌنرقم ٌنالف

 « نيفنآلا لَوأ انأف ناك ام يأ : بينما وأ 8 باتكلا لصأ « باتكلا ةلمُج : « بكل
 نيدباعلا لوأ لاقيو < تك كما لاف و ا و ن اف عج :ناتغُل امهو

 .[755"7 771٠ :ثيدحلا رظنا] . دبعَي دبع نم « نيدحاجلا

 + رک رک ۶ے م هل

SS 

 » لد آج .نيلوألا ةبوقع 4راا ُلَكَم صم مو اشطب مهتم دشا اها

(45) 
 ناخّدلا مح ٌةروس

 : #تيِلعْلا لع أع لع » .ًانكاس : :ًاوهر لاقيو « ًاسباي اقيرط : 4( اًرْهَر دهاجُم لاقو

 ًائيِع ًاروخ مهانحكنأ : نع روب مهجر . هوعفدا : © هوُلَيعَأَف » . هيرهظ نيب نم ىلع

 ساع نبا لاقو .ًانكاس :4 اًوهَرلو .لتقلا : نوم نأ :لاقيو .فرطلا اهيف ٌراحي
 ىمسُي مهنم ٍدحاو لك < « نميلا كولم مّ 5 9 :هثيغ لاقو . َتيّزلا لهمك دوسأ :#ٍلَهَمْلاَك »

 يملا يي هال انج عني الار ساو هانا

 رظتناف :بقتراف «ِنبُم ِناَحْديهَمَسلا قات مي وي بقر لب باب ۱

 ٠ لاق هللا دبع نع قورسم نع ملسم نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع نادبع انثدح_ :

 .«مازللاو ةشطبلاو ُرمقلاو ٌمورلاو ٌناَخّدلا : ٌسمخ اىضم»

.]4809 2 VVE « VY «< £1۹۳ › 1°۲۰ › 1۰°۷7 [ثيدحلا رظنا: 

 4لآ باَدَعاَدَه سالا ىَتْعَي 3 باب - ؟

AT)لاق» :لاق قورسم نع ملسم نع شمعألا نع ةيواعُم وبأ انئّدح ىبحي انثّدح  

 ينيك نيثيب مهيلع اعد الب يبنلا ىلع اوّصعتسا امل ًاشيرق َّنأل | اذه ناك امنإ : هللا دبع

 ىريف ءامسلا ىلإ ٌرظنَي لجرلا لعجف « ماظعلا اولكأ ىتح ٌدهجو طق مهباصأف « تفسوي
 ٍناَحُدي ءال أت موب تير » لجو ع هللا َلَرنأف ٠ دهجلا ّنم ِناَخَّدلا ةئيهك اهنيبو ُهَئيِب ام

 ٍقسّتسا هللا لوسر اي : هل ليقف ا هللا لوسر ينأف لاق يل ُباَدَع ادم ٌساَّنلأ یکی 9 نب



 ٌركَنِإ 8 تلزنف « اوقّسف « ىقستساف « ءيرجل َكنإ ؟رضمل لاق .تكَلَم دق اهنإف َرّضمِل هلا
 لجو رع هللا لزنأف « ةيهافرلا مهتباصأ نيح مهلاح ىلإ اوداع ةيهافّرلا مهتباصأ املف «دوُديأَع
 . «ردب موي ينعي :لاق 4َتوُمت ما کلا ةكلتتا شيت ي»

 EVV « EVTY» 48084 1:45١[. » #4594 ‹ ۲۰°۱ ‹ °1 ۷° : ثيدحلا رظنا]

 4ن ومۇمانإ بادل اتع فك ابر ل باب -*

  _ AYYلاق ٍقورسُم نع ىحّضلا يبأ نع شمعألا نع يك انثّح ىيحي انثّدح :

 الك هيبنل لاق هللا نإ . ملعأ هللا : رلعت ال امل لوقت نأ ملعلا نم نإ : 7 0

 ّمهللا : لاق هيلع اوّصعّتساو ةا عوبنلا وبلغ امل اشيرق َّنِإ . فكل نأ امو هيعمل

 eee مع ل

 ِباَدَعْلا َنَع فِ اََبَر ¥ :اولاق عوجلا ّنم ٍناَخّدلا ةئيهك ءامسلا نيبو تيب ام ىَرَي مهذحأ
 ما ل ا هل ليقف #َنوُنمْؤَم

 اَنإ 8 :هركذ لج هلوق ىلإ * ٍنيِبُم ٍناَحُدي ٌءاَمَكلَأ ٍقأك َمْوَي : ىلاعت ُهلوق َكلذف ؛ ردب موي
 2و 2

LEAT ¢ CAY EA 4  4لالاغ «¢ YTV « £14۹۳ › 1°۲۰ › 10°0۷ : ثيدحلا رظنا] نومقلمم 

 دحاو ىّركّذلاو ركّذلا . وی لور ماج و یر زلم َنأ $ باب- ٤

AYYىحضلا يب أ نع شمعألا نع مزاح نب ٌريرج انّنَّدح برح نب ٌناميلس انثّدح _  

 ةوبّذك اشيرف اعد امل ةا هللا لوسر نإ 0 هلل دبع ىلع ثلخد» 0

 ءامسلا ٣ نيبو هيب یر ناکف مدح ٌموقي ناكو « ةنيملا نولكأي اوناك ىتح ٠ ءيش لک

 ىَتْعَي زل ني نم ناد ُهآَمَسلَأ فأ موي بقر ال أرق مث . عوجلاو دهُجلا نم ناخّدلا ّلثم

 : هللا دبع لاق 4شب گنا یت بادل افشا انِإ 8 - غلب ىتح € میلا ُباَدَع اده نالا
 .«ردب موي ىربكلا ةشطبلاو : لاق ؟ةمايقلا موي ٌباذعلا مهنع فشكيفأ

.LEAYY 447١ o EAT cC EA*4 الالة « EVTY « £1۹۳ › ۱1°۲۰ » 1۰° ۷ : [ثيدحلا رظنا 

 و عمد
 نزاو تعالو من باب -

 ىحضلا يب أ نع روصنمو َناميلس نع ةبعش نع دمحم انربخأ دلاخ نب * شب انثدح _ ٤
 انآ ابو رجا ني هيَ هار کلیسأ ام لف # : لاقو ةا دمحم ثعب هللا نإ : هللا دبع لاق» : لاق قورسم نع

 عبسب مهيلع ينعأ ّمهللا : لاقف هيلع اوّصعتسا ًاشيرق ىأر امل يب هللا لوسر نإف 4 َنيِِلكَتْلا نم



 لاقو « دولجلاو ماظعلا اولكأ ىتح « ءيش لك ْتّصَح ىتح ُهّسلا ْمهّنَذَحأف ء ففسوي عبسك

 وأ هاتأف 2 ناخّدلا ةئيهك ضرألا نم جرخي لعجو 4 ةتيملاو دولجلا اولكأ ىتح : مهدحأ

SSلاق مث < مر  : 

 ا لاقو - 25 ةعلطتلاو ا ىضم دقف ا ٌتاذع م فشكُيأ شپو

.] 1:87” 2448552447١485١ 44094 2 EVV E « EVV « £1۹۳ › 1°۲۰ › 1۰° ۷ : [ثيدحلا رظنا 

 تريم نکلا ةكلتإا شیت قي » باب٦
AYoا وف ور نع كيم وع ا نأ ر ی دحوم  

 ‹ ٠٠١١ :ثيدحلا رظنا] . «ناخّدلاو « ٌرمقلاو « ةشطبلاو « موؤلاو « م مازألا : َنيضَم دق سمح

,LEAYE ¢ CATT c EAYTY EAT ¢ EAT . EA° ۹  EVVE cC EVTY «o ETAT CC ° 

)٤٥( 
 ةيئاجلا ةروس

 o a مم ا يل ا < ب 93 a ع

 ًةريره يبأ نع بّيسملا نب ديعس نع يرهْولا انثّدح نايفس انثّدح ٌيديمحلا انثّدح _ 5
 انأو « رهّدلا بس مدآ نبا ينيذْؤُي لجو رع هللا لاق : دع هللا لوسرا لاق" :لاق هنع هللا يضر

 5141١ 0 ۷٤۹۱[. : يف هافرط_ 4475 ثيدحلا] ٠ ةراهلاو ليللا تلق رمألا يذيب. ؛ نهدلا

)45( 

 لاقو . ملع نم ةيقب :ةراثأو ةرثأو ةرثأ : مهضعب لاقو .نولوقت وضيف 9 دهاجم لاقو
 نإ « دعوت يه امنإ فلألا هذه * ري # ةريغ لاقو . لّسولا لّوأب تسل : (اع ڌي سابع نبا

 : وه امنإ ‹ نيعلا ةيؤرب هک شرا ۾ مهلوق سیلو .َدَبعُي نأ ٌقحتسي ال نوعّدت ام حص

 ؟ًائيش اوقلَخ هللا نود نم نوعدت ام نأ مكغلبأ « نوملعتأ

 هلآ نايتس امش یب نورما تلح دو چرخ ا ناد امل يأ دلو لاق یل » باب۱
 ر مص و ل 2م رو ر مس

 «نيلوأْلا رطل لإ دهام ُلوُقف قح ولآ دو نإ نماء كليو

 َكَهام نب َفسوي نع رشب يبأ نع َةناوَع وبأ انثدح لیعامسإ نب 'یسوم انثدح 7



 ٥ ريسفتلا باتك 114

 يكل ةيواعم نب ديزي ركذي لعجف بطخف « ةيواعم هلمعتسا زاجحلا ىلع ٌناورم ناك» :لاق
 ميلف ةتاع تحل احدو هو كافيا 3 ًائيش ركب يبأ نب نمحرلا دبع هل لاقف ¢ هيبأ دعب هل عيابي

 4 ناد اکل ی هْيَدِلوِل لاَ یدل # هيف ُهللا لزنأ يذلا اذه َّنإ ٌناورم لاقف « هيلع اوردقي

 .«يرذع لزنأ هللا نأ الإ « نآرقلا نم ًائيش انيف هللا لزنأ ام : : باجحلا ءارو نم ةشئاع تلاقف

 ر

 ُكاَدَعاَبف خير ذوب ُملَجَتسأ موه لب رای رااح اولا ميِد لقت شارات هوار امف باب - ۲

 باحسلا :ضراع :سابع نبا لاق لَ

 نب ناميلس نع ُهْئَّدح ِرضّنلا ابأ نأ وُرمَع انربخأ بهَو نبا انثّدح ٌدمحأ انثدح - ۸

 ا ا ا هسا (مّسِبتَي ناك امنإ 3 هتاوهل ُهنم ىَرأ

 نإ را : تلاق 2 | هجو يف فرغ حير وأ اميغ ىأر اذإ ا : تلاق - ۸4

 ا را : لاقف ؟ةيهاركلا

 .[974#: ثيدحلا رظنا] . اتر ٌضراَعاَدَه © : اولاقف « باذعلا

50) 

 نبدأ کوم 8 دهاجم لاقو . اهنّيب : اق 9 ملسم الإ ىقبي ال ىتح « اهماثآ : 4 ماا » هت

 : سابع نبا لاقو .اوفعضت ال : 4اوُمِهَت آلف # . رمألا دج : 4 رَمَألأ مَرَع» . مهّيلو : أونماء

 . رّيغتم : «نساء #9 . مهدسح : : 4ض »

 مارانو » باب - ١
 نع درزُم يبأ نب ةيواعُم ينثّدح لاق ٌناميلس انَنَّدح دّلْحَم نب ٌدلاخ انثّدح

E NEهنم عرف املف « ّقلخلا هللا قلخ» :  

 « ةعيطقلا ّنم كب ذئاعلا ٌماَقَم اذه :تلاق « ْهَم : هل لاقف . نمحرلا وفحب تّدخأف محّرلا تماق

 .كاذف : لاق« ّبر اي ىلب e : لاق
 متو ضرذلا ىف اودس نأ ميل نإ متسع متسع ُلَهَف # متئش نإ اووَرقا :ةريره وبأ لاق

 .[07607 0۹۸۷ , ٤۸۳۱ , ٤۸۳۲ : يف هفارطأ 48٠ ثيدحلا] . کما



Aريسفتلا باتك 6  

 NIS كار ادذع - ۱

 .(4رْبَسَع ْلَهَه » متئش نإ اوؤرقا» كيلا ل وسر لاق مث . اذهب ةريره يبأ نع راسي نب ٌديعس
 ٤۸۳١[. :ثيدحلا رظنا]

 لاق . .اذهب دّرّرملا يبأ نب ةيواعم انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب رشي انثّدح - ۲
 .[1471 0 1417١٠ : ثيدحلا رظنا] , «# َمثْيَسَعْلَهَف # متئش نإ اوؤّرقاو» : ةا هللا لوسر

)6۸( 
 | حتفلا ٌةروس

 لاقو . ةنحّسلا 4م هوو يف مُهاَميِب # : هاجم لاقو . نيكلاه : اوب # :ٌدهاجُم لاقو

 قاسلا : قوس # . ظلغ : 4طَلْمَتْساَم » . هخارف : 4ُمَكطَّس $ . عضاوتلا :دهاجم نع روصنم

 .باذعلا :ءوسلا ةرئاد « ءوّسلا لجر : كلوقك # ٍءوَسلأ ةرياد  :لاقيو .ةرجشلا ةلماح

 ىّوقيف ًاعبَسو ًاينامث وأ ًارشَع ةبحلا تبنت « لئتسلا ءطش :4 ٌمَكْطَس 8 .هورّصنَي :«هورّزعي»
 وهو « قاس ىلع مقت مل ةدحاو تناك ولو « هاّوق مدر » ىلاعت هلوق كاذف « ضعبب هّضعب

 . اهنم تبني امب ةبحلا ىّوق امك هباحصأب هاّوق مث « هّدحَو َجَرَخ ذإ لك ئبنلل هللا هَبرض لم
 ر ل حل ل صوص

 نيم اح كلا نإ ال باج - ١

 ناك لي هللا لوسر ّنأ هيبأ نع ملسأ نب ب ٍديز نع كلام نع ةّملسَم نب هللا دبع انئّدح - ۳

 ملف ءيش نع باطخلا نب ُرمع هلأسف ًاليل هعم رسي باطخلا نب ٌرمعو هرافسأ ضعب يف ريسي
 مَآ ثلكت : باطخلا نب ُرمع َلاقف « هبجي ملف هلأس مث هبجُي ملف هلأس مث « ‹ الب هللا لوسر بجي

 مث يريعب ُثكرحف ا ا

 ُتلقف . يب حُرصي ًاخراص ُتعمس نأ تِن دشن امف ٌنآرقلا َيف لّرني نأ ٌتيشخو سانلا َمامأ ُتمَّدقت

 تّدزنأ دقل : لاقف « هيلع ُتمَّلسف كي هللا لوسر تنحف « نارق جيف لزن نوكي نأ تيشح دقل

 . اتييماحتف كل انَحَضاَنِإ 8 : أرق مث . ُسمشلا هيلع ْتعَلَط امم ىلإ ُبحأ يهل ةروُس ةليللا يلع

 سنأ نع» ةداتق تعمس :لاق ٌةبعش انئّدح ٌَدْنغ انئّدح ٍراَشِب نب دمحم انثدح - ٤
 20 رے یے صر صور

 .[4177 :ثيدحلا رظنا] . «ةييْيدحلا : لاق اما َكل اإ :  هنع هللا يضر

 فم نبل دبع نع وق نب ةيواعم اح ةبعش انا میھارثإ نب ملم انئدح -
 يكخأ نأ تئش ول : ةيواعم لاق « اهيف َمَّجَرَف حتفلا ةروس ةكم حتف موي لكك ئيبنلا أرق» :لاق

 :CEA :ثيدحلا رظنا] . «ُتَلَعَمل ا عوبنلا ةءارق مكل



 1۲۱ ا باكك لوف

 ايق شاطر َكَيِدَبَيَو کب متم دو رخت امو كيد نم مدام لا َكَر فحل ل باب ۲ يي سرك هس سس رس حرس کک ل سس ا أ c4 leg ل أ

  Aلضقلا نب ةقدص انئدح- ٠ لوقي ةريغملا عيس هنأ دايز اند نع نبا انربخأ :

 لاق « رأت امو كبل نِم مّدقت ام كل هللا رفغ هل ليقف « هامدق تَمّروَت ىتح ل ئبنلا ماقا :

 :ثيدحلا رظنا] . «ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ ١١١١[.

 نع ةويح ا خا يت ب هللا دبع اح نيوعلا كبف نب نسما ادي ك ۷
 رطفَتت ىتح ليللا نم ٌموقي ناك إي هللا يبن نأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع َةورُع عمس دوسألا يبأ

 كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو هللا لوسر اي اذه عنصت مِل :ةشئاع تلاقف « هامدق

 نأ دار اذإف « ًاسلاج ىلص ُهمحل رك املف . ًاروكش ادبع نوكأ نأ ُبحأ الفأ : لاق ؟رَّخأت امو

 ۔[۱۱۸ ١۱۱٦۱۱۱٤۸۰ ۱۱۱۹ ۰ ۱۱۱۸ :ثيدحلا رظنا] . ۶ ر مث ًارقف ماق عكري

 #«اَريِذَيَو ارسم مواد هس كسر ا نإ باب۳

 لاله يبأ نب لاله نع ةملّس يبأ نب زيزعلا بع اندح ةملسم نب هللا دبع انثدح- ٨۸
 يف يتلا ةيآلا هذه َّنأ» امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع نع

 نإ عربنلا اهيأ اي : ةارْوّتلا يف لاق € اَب ايمو ادهش َكَكَلَسَرَأ اإ يلا ابي » : نآرقلا

 E يلوسرو يدهع تنأ ٠ َنيّيمألل ًاززجو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ

 « حفصيو ومعي نكلو « ةئيّسلاب ةئيّسلا عفدي الو « قاوسألاب باس الو ظيلَع الو ُظَقِب سيل

 « ًايْمع انيْغَأ اهب َحَتفيف « هللا الإ هلإ ال : اولوقي نب ًءاجْوعلا ةّللا هب ميقي ىتح هللا هّضبقي نلو

 .[0176 :ثيدحلا رظنا] . الغ ًابولقو « ًاّمصًاناذآو

E O A4 

 « رني لعجف « راّدلا يف طوبزم هل سرفو < أرقي ةي ئبنلا باحْضَأ نم ّلُجَر امنيبا :لاق
 كلت :لاقف ةي يبنلل كلذ ركذ حبصأ املف « ُرِفني لعجو « ًائيش رب ملف رظنف لجرلا جرخف

 .[*514 :ثيدحلا رظنا] . «نآرقلاب ْثَلَّزَتَ 5 ةئيكّسلا

 2 ءء۹ ضو

 در جلا تح كتوعيابي ذإ م ب بايه

EAةَيبيَدُحلا موي اًنك» : لاق رباج نع ورمع نع ٌنايفس انئّدح < نيس از هيف ا  
18 

 .[ to o E\oY 5١55 "هالك : ثيدحلا رظنا] . «ةئمعبرأو ًافلأ



 ريسفتلا باتك 6 ۲۲

 ترا < 2 م 5 ١
 تعمس :لاق ةّداتق نع ةبعش انثّدح ةبابش انثدح هللا دبع نب ٌئلع انثّدح- 0١

 نع هل ئبنلا ىه « ةرجشلا دهش نمم ٌّيِنَرُملا لْفَعُم نب هللا دبع-نع١» َنابْهَص نب ةبقع

 517١[. « 040/9 :يف هافرط_ 484١ ثيدحلا] . «فّْذَخلا

 يف لولا يف ّيِنّرملا لفغملا نب هللا دبع تعمس» :لاق نابهٌص نب َةبقع نعو - ۲
 .(«لّسّتْغملا

 ةَبالِق يبأ نع ٍدلاخ نع ٌةبعش انثّدح ٍرَفعج نب دمحم انئّدح ديلولا نب دمحم انئّدح- ۳

 . «ةرجشلا باحصَا نم ناكو ) هنع هللا يضر كاَحّضلا نب تباث نعال

 ثيدحلا رظنا] : ۱۳١۳ « ٤۱۷١[.

SS لح د ٤ 

 نيذلا ىلإ رت أ :ٌلجر لاقف « يقصي انك : لاقف هلأسأ ٍلئاو ابأ تيت : لاق تباث نب ٍبيبح

 انئيأر دقلف « مكسفنأ اوُمهنا : ٍفِيَدَح نب لْهَس لاقف « ْمَحَن : يلع لاقف « هللا باتك ىلإ َنْوَعْدُي

 َءاجف « انلئاقل ًالاتق ىرن ولو - نيكرشملاو كي يبنلا نيب ناك يذلا َحلّصلا ينعي - ةيبيدحلا موي

 ؟راتلا يف مهالتقو « ةّنجلا يف انالْثق سيل ؟لطابلا ىلع مهو « ّقحلا ىلع انس : لاقف ٌرمع

 نب اي : :لاقف ؟اننْئَب هللا مكحي املو ٌمجرنو « انني يف َةّينَدلا يطْعُأ ميفف :لاقف ىلت :لاق

 ركب ابأ َءاج ىتح ْريصي ملف اظْيَِتُم عجرف . ًادبأ هللا ينعيَضُي نلو « هللا لوسر ينإ « ٍباَّطَخلا «

 ل هللا لوسر هنإ باطخلا نباي : لاق ؟لطابلا ىلع مهو َّقحلا ىلع انْسَلأ ركب ابأ اي : لاقف ‹

 :ثيدحلا رظنا] .«حْنفلا ةروُس تلّرتف « ًادبأ هللا ةعّيضُي نلو 27141١ ۳۱۸۲ ۰ ٤۱۸۹[.

(4۹) 
 تارجحلا ٌةروُس

 . هناسل ىلع هللا يضقَي ىتح ل هللا لوسر ىلع اوتاتفت ال : 4أوُمْدَقْناَل » :ٌدهاجُم لاقو
 سلخ هو

 ‹ مكصقني : 4ني . مالسإلا دعب رفكلاب ىعدُي : «ْيَقلَأْلآاِ ا» . صلخأ : حما »

 ش .انصَقَت : انتل

 ےک ی سل ص 22 6 orf ب

 .«رعاشلا» هنمو «نوملعت : تعش ١ .ةبآلا 5 ىلا قوص قرف دوصأ اوعفرت ال ل باب - ١
 ما

 ةكيلث يأ TTS ي انثّدح- 6
 َنيح ب يبنلا دنع امهتاوصأ اعفَر « امهنع هللا يضر ٌرمعو ركب وبأ اكِلِهَي نأ ِنارّيَحْلا داك» لاق



 رخآلا راشأو «عشاجُم ينب يخأ سباح نب عّرقألاب امهُّدحأ راشأف « ميمت ينب ٌبكر هيلع مق

 ٌتدرأ ام :لاق «يفالخ الإ تدرأ ام : رمعل ركب وبأ لاقف هسا ظّفحأ ال عفان لاق رخآ یلجرب

 . ةيآلا (مكترص أ عمر ال اوما يذلا ابيك © هللا لزنأف ٠ كلذ يف امهتاوصأ تعفتراف «كفالخ

 ركْذَي ملو « هّمهفتسي ىتح ةيآلا هذه َدعب ةي هللا لوسر ْعمسُي ُرمع ناك امف :ريزلا نبا لاق
 .[47317 :ثيدحلا رظنا] . «ركب ابأ ينعي . هيبأ نع كلذ

 نب ىّسوم يأن : لاق نْوَع نبا انربخأ ٍدعس نب ُرهزأ انئّدح هللا دبع نب يلع انئّدح دح - 65 ١

 :لجر لاقف « سيق نب َتباث دّقتفا يب يتلا نأ» هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع سن

 ؟كنأشام : : هل لاقف ءهّسأر ًاسكنُم هيب يف ًاسلاج هدّجَوف ُهاتأف « هلع كل ُملعأ انآ هللا لوسر اي

 ىتأف « رانلا لهأ نم وهو هلمَع طبَح دقف كي يلا ٍتْوَص قوف هتْوَص عفر ناك .رش لاقف

 ةَراشبب ةَرِخآلا ةّرملا ِهْيلِإ عجرف :ىسوم لاقف «اذکو اذك :لاق هلأ هربخأف الب ئبنلا لجألا

 . ؛ةّنجلا لهأ نم كّنكلو «رانلا لهأ نم َتْسَل كّنإ : هل ٌلقف هيلإ بهذا :لاقف « ةميظع

 .[757057 : ثيدحلا رظنا]

 0007 و 221 2 مصر ر و

 (توليعيال مهڪ أ تأ اء نيا لا نإ 8 باي ۲

 ةكْيلُم يبأ نبا ينربخأ : لاق جيرج نبا ٍنع جاَجَح انَثّدح دمحم نب ڻسحلا انثّدح دح /11 

 0 أ كدا + فا ينل ىلع مست يوتيب جر ميلا مرا ريا نب هللا دبعُنأ

 "م ا كفالخ ثور ام : رمُع لاقف ؛یفالخ

 م سمرا مول 6 ول سم 01101 م روج

 . «ةيالا ٍتَّضقنا ىتح . وسو هلأ يدي نيب اومدم ال اوما نذل اهمأكي

 ثيدحلا رظنا] : ٤۳١۷ « ٤۸٤١[.
94 4 0 

 م ارح ناكل حي حت یک او أولو باب

 د
 ق ٌةَروُس

 e #ديرولا ٍلبَحْنِم# . جرف اهّدَحاو « قوت : 4 حوف# ذر : ٌديِعب عج ۶
 ا يب .مهماظع سالا شا شا لاقو ا

 : 4ة لاتو #9 .انيلع ايعأفأ : (اتييفأ 8 . لاوطلا : قاب ا# . ةطنحلا : ییا ب

 د # ٠ هرْيغب هّسفن ثّدحي ال : : «عمسلآ لو » . ايو اوف # . هل َضِّيق يذلا ناطْيشلا



 رنا ناك 1

 لَو بيک » « ناكلملا : «ٌديِهَسَو ٌنِلَس » « ٌدَصَر :4ديَع ب ٠ مكقلَح ًاشنأو « مَن
 ماد ام ىفكلا : 4دي يغ لاقو . بّصَتلا : 4 بو 50 بيغلاب هاش ديهش : *ٌديهَس

 رابذأ يف . دي a م زم دز ع نجر و 0 ةءاخكأ ف

 نارّسكُيو « روُطلا يف يتلا رسكيو ق يف يتلا تفي ي مصاع ناك « دوجُسلا رابذأو موجُنلا
 ا

 . روبقلا نم ثعبلا ىلإ نوجرخُي موي : ورم موي »9 : سابع نبا لاقو . نابَصْنيو ًاعيمج

 «ريبزَم نم له لوبو » باب - ١

 نع ةداتق نع ةبعش انّنّدح ةرامُع نب ٌييمَرَح انثّدح دوسلا يبأ نب هللا دبع انثّدح دح 1 ۸

 هّمَدَق عّضي ىتح « ٌديزم نم له :لوقتو راّثلا يف ىَقْلي» :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ
 ۷۳۸٤[. « 5771 : يف هافرط-_ 4848 ثيدحلا ٠] « طق طق : لوقف

 نب ئىبحي نب ديعس ُيِرَيْمحلا َنايفس وبأ انثّدح ناطقلا ىسوم نب دمحم انثدح 48
 مّنّهجل لاقي" نايفس وبأ ةفقوي ناك ام ُدثكأو - هعفَر ةريره يب نع دّمحم نع ٌفْوَع انثدح يدهم

 . طق طق : لوقتف اهيلَع اهيَلَع ةَمدق ىلاعتو كرابت ثرلا عضيف ؟دیزَم نم له :لوقتو ؟ِتألتما له

 486٠ « ۷٤٤۹[. : يف هافرط_ 4855 ثيدحلا]

 لا د ل ا ا را يسيسمسلا

 كرابت هللا لاق « مهّطَقسو سانلا ءان الإ يحد ال يلام : ا

 ٌباذع ِتنأ امنإ : راتلل لاقو « يدابع نم ٌءاْسَأ نم كب ٌمَحرَأ يِتّمْحَر تنأ . : ةنجلل ىلاعتو

 عضي ىتح ء ءىلتمت الف رانلا امأف « اهُوُلِم امهنم ةّدحاو ٌلكلو « يدابع نم ءاشأ نم كب ُبدعُأ

 نم لجو ٌرعُهللا ملظَي الو « ضعب ىلإ اهضعب ىَوْزيو ٌءىلتمت كلانهف طق طق طق : لوقتف هلجر

 .[4849 :ثيدحلا رظنا]. «ًاقلخ اهل ٌءىشني لجو رع هللا َّنِإف ةنجلا اّمأو 2 ًادحأ هقلَخ

 ورو ح2 می ےس

 «بورغلا لَو سْمَّشلأ عولط لب كيد رمح حَيَسَو 8 باي

 نع مزاح يب نب سيق نع َليعامسإ نع ريرج نع ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح _ ۱
 :لاقف « ةرشع َعبرأ ةليل رمقلا ىلإ رظنف ةي يبنلا عم َةلْيل ًاسولج انك» :لاق هللا دبع نب ريرج

 ةالص ىلع اوُبلغت ال نأ متعطتسا ِنِإف « ِهتيْؤُر يف نوُماضت ال اذه نورت امك مكبر نْوَرَتَس ُمكنإ
 َلَقَو سمس عو لَ َكْيَ ِدْمَحي ْحَيَسَو» :ًارق مث اولعفاف اهبورغ لبقو « ٍسْمشلا عولط لبق
 . [0178 « 004 :ثيدحلا رظنا]. ««بيورغلا



 0 لا فاقك اق

 هرمأ» :سابع نبا لاق لاق هاجم نو شت ىبأ نبا نع ٌءاقْرو: ,انئّدح مدآ انثّدح- ۲
 . (4 د وجبل ر داو # هلوق ينعي 2 اهّلك تاولّصلا رابْذَأ يف حسي ن

640 
 تايراّدلاو ٌةَروُس

 كيش ؤو » « ُهُفْوفُت :هورذت :ةديغ لاقو . حايكلا :«ٍتيّذلاَو : ٌمالَسلا هيلع عولَع لاق

 ء عجرف : : 4 عاف 8 « نيَعضْوَم نم جّرخيو دحاو لخدم يف برشتو لكأت : 4 ورب الفأ

 سبي اذإ ضرألا تابت : : ميمرلاو ٠ اهتّهبج اهب تبّرضف « « اهعباصأ تعمجف :4 گص
 ‹ ّيوقلا يعي . : © ٌمردَق عيبولا لع كلذكو « ِةَعَس وذل ْيأ : 4 نومول $ ۽ سيدو

 َكِإ أورفَف 8 « ٍناجؤز امهف « ضماحو لح : ناولألا فالتخاو « ىثنألاو ركّذلا : 4ع
 الإ نيقيرفلا لهأ ْنم ةداعسلا لهأ ٌتقلخ ام :* نوُدبعي لإ 8 « هيلإ هللا نم : 4 أ

 ةجح هيف سْيلو « ٌضعب كرتو « ٌضْعب لّعفف « اولعفيل مُهقلخ :مهّضعب لاقو « ِنوُدْحَويِل
 :4 َوَّرَص# .ًاليبَس :€ ابد ٌدهاجم لاقو « ُميظعلا ُوْلدلا :بونّدلاو « ردقلا لهأل

 ف # « اهنْسحو اهؤاوتْسا : 4ِكّبَْلأ لو سابع نبا لاقو « ذلت ال يتلا :€ مَآ «  ةحْبَص
 هريغ لاقو « اوؤطاوت : رص ماوتو © ريع اكو انو دامت ميتاالبع و :ةرمغ يف قرم

 . نعل : (ننإل لف # « اميّسلا نم « ةمّدعم : ةر

020 
 روُطلاو ةروس

 قَد » . ةّينايرسلاب لّبجلا : رولا $ :ٌدهاجم لاقو . بوتكم : «ٍروطَسَت » :ةداتق لاقو
 :نّسحلا لاقو « دقوملا :€ ر جتنا « ءامس :4 عورتا يقو # .ةفيحص :€ رشم

 3 : < ماو :دهاجم لاقو ةف اف یئ الف اعزام ھذا ىتح جنن

 ا: : سابع نبا لاقو « لوقعلا : ( مملح « رودت : 4 ٌرومَت #9 :هريغ

 . نوطاعتي : كرب # :هريغ لاقو « تؤملا : 4ِنوْنَمْلا $ « ًاعطق : انك »

 باي ١

 نع لفون نب نمحّرلا دبع نب دّمحُم نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثّدح- ۳
 يكتشأ يآ لك هلل هللا لوس ىلإ توکشا تلاق ةمّلس م نع َةَملَس يبأ نبا َبتيز نع ةورع



 ريسفتلا باتك 6 لفه

 8 8 م - نا

 ارقي تْيبلا بنج ىلإ يلصيي ةي هل هللا لوسرو تفطف « ٌةبكار ٍتنأو سانلا ءارو نم يفوط : لاقف

 .[15717 ١۱٦۲٦۰۱۹۱۹ 0555 :ثيدحلا رظنا] . «روطسم باتكو روّطلاب

 نب ريَبُج نب دمحم نع ٌيرِهُزلا نع ينوئدح : لاق ٌنايفس انثّدح ٌيديمُحلا انثّدح- 4

 هذه غلب املف « وطلاب ٍبرْغَملا يف أرقي د لک یبنلا تعمس : : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع مِْطُم
 4 ت ڪو

 © ١ نونو ال لب َصْرأْلاَو تولا وقح م © تشيكن مش مَ ءىس ِرْبَع نم اقل مآ # : يالا

 تعمس امنإف انآ اًمأف :ٌنايفس لاق .ريطَي نأ يبلق داك € َنوُرِطيِصْمْلا مه أ كی نيآَرَخ مدع

 برغملا يف أر رقي لك يبنلا ثعمس هيبأ نع معطُم نب رّيبج نب دّمحم نع ُثّدحي ّيرْهّزلا

 .[5844 ۳۰٥۰۷٦۰١ :ثيدحلا رظنا] . «يلاولاق يذلا داز ِهْعِمْسَأ مل « روّطلاب

(o) 

 مُجنلاو ةروس
e 

 : (ئزض . سْوَقلا َنِم ر زتولا ثْيح : نسوق باق .  ا : 4 ورم ود # : هاجم لاقو
 ۰ ىفو : : قر ىِذَلا . .ِءازؤجلا ٌمْزرِمَّوه : ىرلار .5 ءءاَطَع عطق : : « أو » $ ٠ ُءاَجْوَع

eةمركع لاقو « ةَمَطْرَبلا :4 َنوُدِهَس» .ةعاّسلا ِتَبرتقا : 4 ةَقزّلا تفر ل  : 

 : رق نمو ؟هّنولِداجّتفَأ . 6 ؟ شا $ : ميهاربإ لاقو . ةّيريمحلاب نونْغتي

 و أر امرز اجاقو : نط امو ل الب ركح رضب : € صل َماَراَم 8 ؟هنود ا

 . ىضرأف ىطعأ : 4ّقَقأو َىْغَأ # : سابع نبا لاقو . باغ : 200 اوبَذك

 ١باب

 ت

 فأ أ

 : لاق ورسم نع ٍرماع نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع عيكو انئّدح اىيحي انئّدح- 06

 امم يرعش فق دقل : تلاقف ؟هير ةللك دمحم یار له + ةا اي: اهنع هللا يضر ةشئاعل ثلق»

 دقف هير ىأر ب ًادمحم َّنأ َكئّدح نم : بدك دقف ّنهكئّدح نم ثالث نم َتنأ َنيأ ٠ تلق

 انو # » ١ ديل فيلا َوهَورَصَبالا كرب وهو ألا ةكرذث ال تارق مث ١ بّذك
 مث« بّذك دقف ٍدغ يفام ملعت نأ َكئّدح نمو 4اچار نور ابو دلا همكم نأ رسل ناک

 ترق مث « بدك دقف مت هنإ كثّدح نمو . 406 يڪ ا5ا نك یر اره تأر
 رەت و وے ی

 .ةيآلا كير ني كلي لأ ام علب لوسا انا # 0

 .[43117 ۳۲۳١ 7774 :ثيدحلا رظنا] .«نيتّرم هتروص يف مالسلا هيلع ليربج ىأر نكلو



 ۲۷ نيسفتلا ناتك ج8

 سوقلا نم رتولا ثيح 4ّد وأ ِنّيَسوَف باق َناَكَف » باب
 نع ارز تعمس :لاق ٌعناِبيَّشلا انئّدح ٍدحاولا دبع انئَّدح نامعُتلا وبأ انثّدح 57

 ئأر هنأ دوعسم نبا انثّدح : لاق 4 یوا ام ودبع لإ یوا و ندا وأ نسوق باق ناک # هللا دبع

- 2 

 .[۳۲۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «حانج ةئمّتس هل ليربج

 یوا ام ودب ل سواق » باب

 : ىلاعت هلوق نع ًاَرِز ٌتلأس» : لاق ئينابيسلا نع ةدئاز انئّدح ماَنَع نب ُقلَط انثّدح _ ۷
 ىأر ةي دمحم هنأ هللا دبع انربخأ :لاق *« نأ آم وربع كإ یوا © ذأ وأ نیسو باق ناک

 A01 YY] :ثيدحلا رظنا] . ؟حانَج ةعمَّتس هل ليربج

 6# كربلا وير تن ٍتياَء نم كار دم ف باب

 نب هللا بع نع» ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ُنايفس انّئَّدح ٌةصيبق انثدح _ ۸
 .2قفألا دس دق رضخأ ًافرْفَر ىأر : لاق *65لا هير تيا ْنِم یار دق # هنع هللا ىضر دوعسم

 , [7 777“ :ثيدحلا رظنا]

 33 ا

 «درعْلاو تلا ميم وأ » باب - ۲

 سابع نبا ِنع ءازوجلا وبأ انثَدح بهشألا وبأ انئّدح ميهاربإ نب ٌملسم انثّدح 48

 . «ٌجاحلا يوس ثْلَي الجر ُثاللا ناك : «نّرغلاو تلا :  هلوق يف امهنع هللا يضر

 نع ّيرهلا نع دمعم انربخأ فسوي نب ٌماشه انربخأ دمحم نب هللا دبع انثّدح _ ٠
 يف لاقف فلح نم : : لَك هللا لوسر لاق" : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ٍديَمَح

 .«قّدصتيلف «كرماقُأ لاعت : هبحاصل لاق نمو .هللا الإ هلإ ال :لقّيلف ءىَّرْعلاو ِتآللاو :هفلَح

 .[1160 « 11١۷ « ۳۰١ : يف هفارطأ_ 4855 ثيدحلا]

 «يرخألا َةَملاَتلَآ ةوتمو ل باب ©

A٦۱هللا يضر ةشئ ةشئاعل تلق" َةَورُعْتعمس ُيِرهّزلا انَّدح نايفس انَنَّدح ُيديمحلا انئّدح -  

 « ةورّملاو اَّصلا َنيب نوفوطي ال لّلَسملاب يتلا ةيغاطلا ًةانمل ٌلهأ نم ناك امنإ : تلاقف « اهنع
 لاق « «نوملسملاو ةي هل هللا لوسر فاطف 4 أ امس نيمو املأ #1 8 ىلاعت هللا لزنأف

 تلاق ةورع لاق : باهش نبا ٍنع ٍدلاخ نب نمحرلا دبع لاقو « ديّدق نم ٍلّلشملاب هانم : نايفس

 لاقو « هلثم «ةانمل نولهي- اوملسُي نأ لبق - َناّسغو مه اوناك « راصنألا يف تلّرن» : ةشئاع



 نقلا ناتكد < ۸

 ةانَمو  ةانمل لهي ناك نم راصنألا َنم ٌلاجر ناك» ةشئاع نع ةورع نع ّيرهْرلا نع ٌرَمعَم
 ا ا :اولاق ةنيدملاو ةكم نيب ٌمدَص

 .[5:59860 ‹ ۱۷۹۰ :ثيدحلا رظنا] . .هوحن

 ٤ - اودبعاو هن اودا ا باب 9

AYسابع نبا نع ةمركع نع ُبويأ انثدح ِثراولا دبع انّتَّدح رمعَم وبأ انثّدح -  

 ٌنجلاو ٌنوكرشملاو ٌنوملسملا ُهعم دجسو « مجّنلاب ل عيبنلا دجس» : لاق امهنع هللا يضر

 .«سنولاو

 1١1/1[. :ثيدحلا رظنا] . سابع َّنبا َةيلُع نبا ركذي ملو . َبوُيَأ نع َنامهط نبا ةعبات

AYنع ليئارسإ انّئَّدح - يريِبّرلا ىتغي دمحأ وبأ ينربخأ يلع نب ُرصن انثذح -  

 اا ا روس ا لاف دنع ا عر هللا دبع نع ب نن ا رغ قاجحتإ يآ

 بارت نم افك ّدخأ هتيأر اجر الإ . هفلخ نم دجسو ی هللا لوسر دجسف : لاق « رجلا #

 ی نر نا ھو ارقاك رک كلذ دغا رفا هيلع دجسف

[AVY (TAO لالالا ٠١١۷ [ثيدحلا رظنا: 

)4 
 ةعاسلا ِتَبَرَتقا ٌةروس

 و »مر

 .ًانونج ريطتساف : € رجدزأو # « هانتم : 4 رجم . ما حو ديال

 : رع .هللا نم ًءازج هل َرِفُك لوقي : رك ناک نمل .ةنيفسلا ٌعالضأ :€ رند »
 :هريغ لاقو .عارسلا :بّبَحلا .نالّسنلا : 4 َنيِعِطَهُم # ريبج نبا لاقو ا

 َرِجْدْرَأَو# .قرتحم رجشلا نم راظحك :4 رظلُحْلأ» .اهرّقعف هديب ىطاعف : ( نطاعتف 9
 .هباحصأو حونب مْيّص امل ًءاْرَج انلعف ام مهبو هب انلعف : ريك » .ٌترِجر نم لعُتفا
 . ربجّتلاو حّرَملا : شالا :لاقي . ىح ٌباذَع : «ٌرِقَتَسُم $

 وضعي هياء اوري نو ا رمعلا شنو » باب - ١

GA“نع ميهاربإ نع شمعألا نع َنايفسو ًةبعش نع يحي انئّدح ٌدّدسُم انئّدح -  

 ٌقوف ةقرف :نيتقرف ةي هللا لوسر ٍدهع ىلع ُرمقلا َّقشنا» : لاق ةوعسو نا رع ر یا
 .[۳۸۷۱ ۰۳۸۹۹ ۰ ۳۹۳۹ : ثيدحلا رظنا] . «اودّهشا : ای هللا لوسر لاقف . هلود ةقرفو « لّبجلا



 نع ٍدهاجم نع حيجَن يبأ نبا انربخأ ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثدح _ ٥
 :انل لاقف « نييتقرف راصف ايب يبنلا عم ْنحنو ُرمقلا قشنا» : لاق هللا دبع نع رمعَم يبأ

 .[14 454 مالا ۰۳۸۹۹ ۰ ۳۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] . ؟اودهشا « اودهشا

 نع كلام نب كارع نع ٍرفعج نع ركَي ينثّدح :لاق ريكي نب ىبْحَي انثذح
 يف ٌرمقلا قشنا» : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع دوُعْسَم نب َةَبْنَع نب هللا دبع نب هللا ديب

 .[۳۸۷۰ ۳۹۳۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ ب يبنلا ٍنامز

 نأ نع ةداتق نع ُنابْيش انثدح دمحم نب سنوي انئّدح ٍدمحم نب هللا بع انئّدح _ ا

 فلا قاقشنا مهارأف يآ مُهيرُي نأ ةكم لهأ لأس» : لاق هنع هللا يضر

 ۳۸٦۸[. 2 ۳۹۳۷ : ثیدحلا رظنا]

EAAقلا یشن ثنا : ٍسّنَأ نع ةداتق نع ةبعش نع اىبحي انّادح سم انثّدح _  

 ٤۸٩۷[. ۳۸۹۸ 285819 :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟نيتقرف

 4 ردم نو لَمْ هَاءآتكَر دقو جول ریک ناك هرجع یر ل باب ۲
 . «ةمألا هذه ٌلئاوأ اهكردأ ىتح جون ةئيفس هللا ىقثأ» : مرام لاق

A۸3۹لاق هللا درع نع دوسألا نع ٌقاحسإ يبأ نع ةبعش انثّدح َرِمُع نب ُصْفَح انثّدح _ : 

 .[۳۳۷۹ ٣۳۳٤١ 1# :ثيدحلا رظنا] ٠ . 14 ردم نيله ١) أرقي لي غ ٌيبنلا ناك»

 0 ا

 هتءارق انّوه :انْرَّسي :دهاجم لاق .«ركَّدُم نم َلَهف رال نامل ارس دقو » باب

 هللا دبع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ًةبعش نع ج ع دای انثذح _ عما.

 .14 ردم نمله » أرقي ناك هنأ ايب يبنلا نع هنع هللا يضر

 .[5859 "ال5736 75١ : ثيدحلا رظنا]

 وور
 0 ريتش ا اا

 لهف : دوسألا لأس الجر عوّس» هنأ قاحسإ ىبأ نع ريهز ز انثَّدح مْيَعن وبأ انثذح _ ۱
 كيس : لاق «  رکدُم نم ٌلهف# اهؤرقي هللا دبع تعمس IS نكذت ف

 حال رح مسلوب TYE C1 : ثيدحلا رظنا] ٠ الاد 4 ٍركَّذُم نم ّلَهَف # اهؤرقي ةي يبنلا



 ريسفتلا باتك- 6 ١و

 «ٍركَدُم نم لھ ا اونا زك ر ی رکا وبين 6 و باب ۳
 هللا دبع نع دوسألا نع ٌقاحسإ ىبأ نع ٌةبعش نع ىبأ انربخأ ٌنادبع انثدح - ۲

 . «ةيآلا € ركَّدُم نم ْلُهَف » أرق كك يبنلا نع» هنع هللا يضر ٣^ e 2 325 ١ * هلال 03 .

 LEAVY « EAY ° 14858 ال5 » £0 ‹ ٤1 : ثيدحلا رظنا]

 ررر 2004

sS O ٤ 

  de eوه ضاع و اک 0 قلو

 (4رڪدم ني لهف لهف عايش او طارق لي ییا نع .

.[EAVY « EAVI « EAY°* غم «TTY « ٤5 › ٤1 : [ثيدحلا رظنا 

 نع ديزي نب دوسألا نع قاحسإ يبأ نع َليئارْسإ نع ٌعيكَو انئّدح ىبحي انئّدح دح 7 4

 .14 ِركَدُم نم ْلَهَه : كي ئبنلا لاقف «ركّذم ْنِم لهف» لكي يبنلا ىلع ثأرق» : لاق هللا دبع
.[EAVY « EAVY ءةمحالا EAY* ¢ £۸7۹ 29/5 7740 › ٤1 : [ثيدحلا رظنا 

 دلا نولویو ا ا مرهيس » هلوق باب_ه

 ةمركع نع ٌدلاخ انئَّدح باَّمولا ٌدبع انثّدح بشؤح نب هللا دبع نب دمحم انثّدح - 0
 ةمركع ِنع ٌدلاخ انئَّدح بيَهَو نع ٍملْسُم نب نافع انئّدح دمحم ينئّدحو . . ح . سابع نبا نع

 َكّدشنأ ينِإ مهللا :ِرذَب موي بق يف وهو لاق اي هللا لوسر نأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ٌكِبْسَح :لاقف هديب ركب وبأ ْذَحأف .مويلا دعب دبعُت ال ًأشَت نإ مهّللا ‹ كّدعوو كدهع

 عمتلل مريس 9 :لوقي وهو جّرخف « عْرَّدلا يف بشي وهو - كبر ىَلَع تححْلَأ « هللا لوسر اي
 ,[89807 ۰ ۲۹۱۰ :ثيدحلا رظنا] . لأ ولوو

 ةرارّملا نم :ينعي « 4ٌّرَمأَو صدأ ُهَعاَلََو مُهُدِعْوَمُهَعاَلأِلَب » :هلوق باب - ٦ ل سر ربا ول لإ نإ رس

 لاق مهربخأ جيرج َنبا نأ فسوي نب ماش انئّدح ىسوم نب ٌميهاربإ انثدح دح 29 75

 لَك دمحم ىلع لزنأ دقل : ا ةشئاع دنع ينإ» :لاق كّمام نب فشوي ينربخأ

 .14ْمأَو هَل لي $ : بعل ةيراجبل ينإو « ةكمب
 .[149591" : يف هفرط_ 4817/5 ثيدحلا]

AVYلاق يب يبنلا نأ» سابع نبا نع ةمركع نع ٍدلاخ نع ٌدلاخ انئّدح ٌقاحسإ ينئّدح -  

 ذيخأف دا ابال تئش نإ مهللا « كدعّوو َكَدهع َكُدْشنَأ :ردب موي هل ِةَبَق يف وهو



 جرخف - عرّدلا يف وهو  كّير ىلع ٌتخحلأ دقف « هللا لوسر اي كَبْسَح :لاقو هديب ركب وبأ
 . 14 ٌرمأو ذآ ُةَعاَسلأَومُهُدِعوم هالا لب یو بدلا ولوو محل موه » :لوقي وهو 2 يحك يس ص كس هر قا مم د نإ ے2 ےک ےک سك نق ے Ag حس و 5 2

 .[ عماله ؛ "9407 « ۲۹۱۰ : ثيدحلا رظنا]

)98( 
 نمخرلا ٌةروُس

 َناسل ديري *َتزَوْلأ أومِيِقَأَو # :هريغ لاقو . ىحرلا نابسحك (ِناًبَسع  :دهاجم لاقو

 ء فصعلا كلذف كِردُي نأ لبق ءيش هنم عطق اذإ عرّزلا لقب € ٍفَصعْلأا#لو .نازيملا

 لاقو .قزرلا :برعلا مالك يف ُناحيرلاو .هنم لكؤُي يذلا 4ُنَمْلَكَو 8 .هقزر ناميارو
 لاقو . لكؤي مل يذلا جيضتلا : 4ُناَحيَرلَأَو# ؛ٌبحلا نم لوكأملا ديري 4ِفَضَمْلاال : مهضعب

 : كلام وبأ لاقو .نبتلا :ٌفصعلا .كاحضلا لاقو .ةطنحلا قرو :# ٍِفْضْلأا# :هريغ

 « ةطنحلا قرو فصعلا :دهاجم لاقو .ًاروُيَم طَبَّنلا هيمست « تبني ام لوأ :فصعلا

 لاقو .تدقوأ اذإ ّرانلا ولعي يذلا رضخألاو رفصألا ٌبهللا : جراملاو « قزُرلا :ناحيّرلاو

 برو # . فيصلا يف قرشمو « قرشم ءاتشلا يف سمشلل 4ِنقركْلُبَر# : دهاجم نع مهضعب

 نم ُهعلق عفُر ام تاسلا »8 .ناطلتخي ال ايال .  فيصلاو ءاتشلا يف اهبرغم يعل
 عّنصُي امك € ٍراَخَيْلآَك » دهاجم لاقو .تآشنمب سيلف هعلق عفرُي مل ام امأف « نفسلا
 ىلع بصي رْفّصلا :ساحنلا € ساَضَو# دهاجم لاقو .ران نم بهل :«ظاوّشلا» .راخفلا

 .اهكذتيف لجو رع هللا ركذيف ةيصعملاب ْحُهَي ( يد َماَقَم فاح .هب نوبّدعُي مهسوؤر
 لصلصُي امك لّصلَصف ٍلمرب طلخ نيط 4 ٍلَصلص» .ّيّرلا نم ناوادوس # ناتماهدم

 قالغإلا دنع ُبابلا َرَّص :لاقي امك لاصلص :لاقي « لص هب نوديري ٌنتنُم :لاقيو « راخفلا

 ناملا سيل :مهضعب لاق ( نارو ضو ةهكيف ايف © .هتببك ينعي هّنبكبك لثم « رّصْرَصو

 ِتوَلَسَصلأ َكَع اوُظِفاَح# لجو رع هلوقك ةهكاف امهُدْعَت اهنإف برعلا امأو « ةهكافلاب لخنلاو
 امك اهل ًاديدشت رصعلا داعأ مث « تاولصلا لك ىلع ةظفاحملاب مهّرمأف € سولا ةوَلكّصلاو

 لاق مث < ٍضْرَأْلا يف نمو تملأ يف نم مل دهس هل تار لآ > اهلثمو « ناملاو كخنلا ديعأ
 ينمو توسل يف نمط هلوق لوأ يف مهركذ دقو ادعا ع ىح رکو نيالا ني يكسو » يي ر ن f و 2ے

 : نسحلا لاقو . بيرق ىنتجُي ام © ناد ِنْيَِنَجْلا قو $ ناصغأ ناف © هريغ لاقو . < ٍضرَأْلا

 لاقو .سنإلاو نجلا ينعي € ِناَبَدكُت امير 8# :ةداتق لاقو « همعن : ِهآَلاَ يأ »

 .نيرخآ عضيو ًاموق عفريو « ًابرك فشكيو « ًابنذ رفعي : 4ِنَأَم يف وه يوي لك # : ءادردلا وبأ



 ديميدتلا بادك 8 ١7

 ص 2

 وذ # .ناتضاّيف : ناخ » . قلخلا : ِماَنَذَلِل »8 .زجاح : ٌمَيَرَب » : سابع نبا لاقو

 ذإ تيعر يملا جر لاقيو « رانلا نم صلاح : رام # : هريغ لاقو . ةمظعلا وذ : لج

 «نارحبلا» طاتخا ٠ {e .سيئام )جمر ال سانلا زمآ ع « ضعب ىلع مهضعب ودعي مهالخ

 ا ا « مكبساحُتس : 4 كل عرفتس 0 اهتكرت : كتباد تجرم نم

 كتّرغ ىلع كّنّدخال : وقح لشاب امو كلل وقال لاقي برعلا مالك يف فورعم

 ناس امنو د نِمَو ل باب - ١

 انثَّدح يمعلا دمصلا دبع نب زيزعلا دبع انثدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثدح- ۸

 نم ناتج : لاق ةي هللا لوسر َّنأ»هيبأ نع سيق نب هللا دبع نب ركب يبأ نع ينوجلا نارمع وبأ

 اورظنَي نأ نيبو موقلا َنيِب , امو « امهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتتجو « امهيف امو امهتينآ ةضف

 5848٠5 «٠ ۷٤٤٤[. : يف هافرط_ ٤۸۷۸ ثيدحلا] .«نذَع ةنج يف ههجَّو ىلع ربكلا ٌءادر الإ مهبر ىلإ

 ١ - رايك ف تاروصقفُم روح ل باب «

 رع م ايس ظ

 « تاسوبحم : تروق » : دهاجم لاقو .قّدحلا دوس : تح 8 : سابع با لاقو
 : 00 . يلم . ر
 . نهجاوزأ ريغ نيغبي ال : ترص $ . نهجاوزأ ىلع َنهّسفنأو ٌنهفرط رصق

 نازمع وبأ انئّدح دمّصلا دبغ نب زيزعلا دبع انثدح ىنثملا نب دمحم انثدح - ۹
 ةميخ ةّنجلا يف َّنِإ : لاق ةي هللا لوسر َّنأ» هيبأ نع سيق نب هللا دبع نب ركب يبأ نع عينوجلا

  “elهك .ءي رس ك 0 ۴ 5 4 5 2 2 و ت ا 2

 فوطي « نيرخالا نوّرَي ام لهأ اهنم ةيواز لك يفو « اليم نوتس اهضرع ةفّوجم ةؤلؤل نم
 ثيدحلا رظنا] .(«نونمؤملا يلع : 757 37[.

 ١ - 44١»وجَنَّنَانِ امهيف امو امهتينآ اذك نم ِناَنّنجو « امهيف امو امهتينآ ةضف نم ‹
 «نْذَع ِةَّنج يف ههجو ىلع ربكلا ٌءادر الإ مهبر ىلإ اورظنَي نأ َنيبو موقلا َنيب امو .

 .[ 5817/8 : ثيدحلا رظنا]

(5) 
 ةعقاولا ٌةروس

Eقيوسلا ُتَلُي امك تَّنلو تف :# يس دو # کلرز : € بَ ن # . 

 . نهجاوزأ ىلإ ثتابكحملا :بذعلاو وغلا : 6 روشن < هل كوش ال :«دوضخملا»

 .ءامظلا لبإلا :# ريل © .نوميدُي : # نور © .ةوسأآ ناخذ :# رو . ا : 4ل »



 \۳ نيسفتلا نات 56

 قا سو سل

 .قزرلا : 4 نارو # ءاخرو َهَّنَج : :«حور» .نيبّساحم : : نين بدم .نومّرلمل :( عمل

 :نوبجعت 4 ةر » : ريغ لاقو . هاش قلَح يأ يف يأ 4 تولت ال ام ف مکین و

 لهأو « ةبرعلا :ةكم لهأ اهيمسي - ريّصو روبَّص ٌلثم - بورَع اهدحاو ةلقثم € رع
 « رانلا ىلإ موقل : 4 سفاح # يف لاقو .ةلكشلا :قارعلا ٌلهأو « ةجنخلا :ةنيدملا

 هل ناذا ال «يوكلادو + ةقانلا و هنو ر + ةنوضوم # « ةّنجلا ىلإ : دمر و

 اهضعب رم شرو 9 راج :«ٍبوُكَسَم # .اًرعلاو ناذآلا تاوذ :«قيرابألا»و « ةورع الو

 ( نيول » . ءاسنلا ماحرأ يف ةفطُتلا يه كوننا » . نيعّيمتم :4تيؤرتُم .  ضعب قوف
 اذإ موجنلا طقْسَمب : لاقيو « نآرقلا مكحُمب : « روجُتلا عقومي ا .رفقلا :عيقلاو « نيرفاسملل

 ل ٌمللَسَف »» . 4 توتهديف نهو > لثم نوبّذكُم دوهم « دحاو عقومو عقاومو < نطقَس

 ّتنأ :لوقت امك « اهانعم وهو (َّنِإ) تيّملأو ٠ بيي بأ ّنِم » َكنإ . كل ملسُم يأ 4

 « هل ِءاعَّدلاك نوكي دقو < ليلق نع رفاسم ينإ :لاق دق ناك اذإ ليلق نع ٌرفاسمو < قّدصم

 « نوجرختست © دورو .ءاعُدلا نم وهف مالسلا ٌتعفر نإ لاجرلا ّنم ًايقسف :كلوقك

 .ًابذك ايات . ًالطاب كامل » . ثدقوأ :ٌثيروأ

 4رودم ٍلِظَو ب باب - ١

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّرلا يبأ نع ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب يلع انثّدح- ١

 ماع ةئم اهّلظ يف ُبكارلا ٌريسي د ةرجش ةنجلا يف نإ» : لاق لي ئبنلا هب غلبي هنع هللا يضر

 . 24 وُدَص ليو 9 متئش نإ اوؤرقاو .اهعطقتي ال

60 
 ديدحلا ٌةروس

 ىلإ ةلالضلا نم € رول لإ تملا م 8 هيف نيرمعم 4 يَ اف لج » :دهاجم لاق

 رعي ل 3 مكب ىلوأ 4 ٌمُكَلْوَم » حالسو ج الل ٌمِفكَمَو یس أب وف ل ىدهلا
 لك ىلع ُنطابلاو « ًاملع ءيش لك ىلع رهاظلا : لاقي . باتكلا لهأ ملعيل )تكلا لَه
 .انورظتنا : #اتورظأ 9 . ًاملع ءيش

(۸) 

 . بلغ : دوس # . a Ce هللا نوقاشُي : ودام 9 دهاجم لاقو



)۹( 
 رشحلا ةروس

 ضرأ ىلإ ضرأ نم جارخإلا :ءالجلا

 بكا
 رشب وبأ انربخأ میّشُهانثدح ناميلس نب ڈیعس انثّدح ميحرلا دبع نب دمحم انئدح- ۲

 « ةحضافلا يه ةبوتلا : لاق ؟ةبوتلا ةروس : سابع نبال تلق» :لاق ریبج نب ٍديعس نع

 : تلق : لاق . اهيف ٌركُذ الإ مهنم ًادحأ قب ت مل اهنأ اوُنَظ ىتح ‹ مهنمو « مهنمو : : لزنت تلاز ام

 . «ريضُنلا ينب يف تلزت :لاق ؟رشحلا ةروس : تلق لاق .ردّب يف تلزت : لاق ؟لافنألا ةروس

 .[5546 . 5078 : ثيدحلا رظنا]

 نع رش يبأ نع ةناوَع وبأ انربخأ ِداَمَح نب ىبحي انئّدح كردُم نب نسحلا انثدح- ۴۳

 . «ريضُنلا ينب ب ةروس لق : لاق ؟فكلا ةو امهنع هللا يضر سابع نبال تلق : لاقٍديعس

 ٤٦٤١ « ٤۸۸۲[. . 5079 : ثيدحلا رظنا]

 ور ةلخن ا ل ١

 oT ا «ةريوبلا يهو ا
ge 2ا  eءو م  

 . 24 َنيِقِسَمْلا یزخیلو هللا ند اهلوص الع ةمي ةَمياَق اهومكحرت

 ۲۳۲۲١ ‹ ۳۰۲۱ 21971 ٤۳۲[. : ثيدحلا رظنا]

 و 11

 «ءوِلوُسَر لع هلآ هدأ امو ا :هلوق باب - ١
 نع ٌيرهُزلا نع ورمع نع  ةّم ريغ  ٌنايفس انّتَّدح هللا ٍدبع نب يلع انئّدح - 6

 هللا َءافأ امم ريضُنلا ينب لاومأ تناك» : لاق هنع هللا يضرّرمع نع ناثّدحلا نب سوأ نب كلام

 لكك هللا لوسرل تناكف « باكر الو ٍليَخب هيلع ٌنوملسملا ففجوي مل امم ب هلوسر ىلع

 يف َةَدُع عاركلاو حالسلا يف يقب ام لعجي مث « هنس َةقفَت اهنم هلهأ ىلع ُقِفَنُي « ةصاخ

 ٤ ۲۹۰ ۰ ۳۰۹٤ ٤٠۳۳[. :ثيذحلا رظنا] . (هللا لیبّس

 دود شی لوسيل کد اء امو چ باب - ٤

EAA"نع ًةمقلَع نع ميهاريإ نع روصنم نع ٌنايفس انئّدح فسوي نب ٌدمحم انئّدح-  

 « نسحلل ت تاكلفملاو تاصتكتملاو « ٍتامشوتسملاو ٍتامشاولا هللا ّنعْلا» لاق هللا دبع



 ٥ ريسفتلا باتک- 0

 هنإ :تلاقف تءاجف « بوقعي ّمأ اهل لاقي ٍدسأ ينب نم ةأرما كلذ غلبف . هللا قلخ تارغملا

 يف وه نمو ي هللا وسر َنعَل نم ُنعلأ ال يلامو :لاقف « تيكو تيك َتنعَل َكنأ ينغلب
 تنك نل :لاق .لوقت ام هيف ثدجَو امف « نيحوللا نيب ام ُثأرق دقل :تلاقف . هللا باتك

 : تلاق ؟ وه نع مكنت امو هود ف لولا دتا امو # ٍتأرق امأ « هيتدّجو دقل هيتأرق
 ثبهڏف . يرظناف يبهذاف : لاق . هنولعفَي َكلهأ ىرأ ينإف : تلاق . هنع'ىهن دق هنإف : لاق .'ىلَب

 . (اهتْعَماج ام كلذك تناك ول :لاقف .ًائيش اهتّجاح نم َرَت ملف تّرظتف

 .[59458 ۰ ٤۸۸۷ 2 0۹۳۱ «< 0۹۳۹ 2 0۹٤۳ : ىف هفارطأ- 5885 ثيدحلا]

 نب نمحرلا دبعل ثركذ» :لاق نايفس نع نمحرلا ٌدبع انئّدح عولع انثّدح - ۷

 7 :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم ٌتيدح سباع

 ثيدح لثم هللا دبع نع َبوقعَيمُأ : اهل لاقي ةأرما نم هتعمس : لاقف « ةلصاولا ةي هل ا لوب

 .[58/85 : ثيدحلا رظنا] . (روصنم

 وعسر 00

 0 نيزلاو 57 بايه

 ا : نع هللا يضر دمع لاق» : لاق نومي نب ورمع

 َرِجاهُي نأ لبق نم ناميإلاو رادلا اوَوْبَت نيذلا راصنألاب ةفيلخلا يصوأو < مهقح مهل فرعي

 رع ل

 TV] ل Tro) لا : ثيدحلا رظنا]

 ةبآل ا« حضن لع توڑ شونو ه8 باي 5

 ىلع يح .ء | :حالقلا .دولخلاب نوزئافلا :# ََوُحِلْمُمْلا # .ةقافلا : ةصاصخلا

 .ًادّسَح : 4ةحباَح» :نسحلا لاقو .ْلجَع : حالفلا

 انئّدح ناوَغ نب ُليضُق انثدح ةماسأ وبأ انّنَدح ريثك نب ميهاربإ نب توقعي انثدح - 6
 :لاقف كك هللا لوسر لجر ىتأ» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٌيعجشألا مزاح وبأ

 : لب هللا لوسر لاقف « ًائيش ٌّنهدنع ْذجي ملف هئاسن ىلإ لسرأف .ٌدهجلا ينباصأ «هللا وسر اي

 00 هللا لوسر ايانأ : لاقف راصنألا نم ٌلجر ماقف ؟هللا ةمحري ةليللا هفيضُب ٌلجر الأ

 وق الإ يدنع ام هللاو : :تلاقف . ًائيش هيرخّدت ال لل هللا لوسر فیض : هتأرمال لاقف هلهأ



 رستا تانك خ8 ْ ۳٢

 ةليللا انًتوطُب يوطتو جارسلا ء ءىفطأف يَلاعتو . مهيمّوتف َءاشَعلا ةيبّصلا دارأ اذإف : لاق . ةيبصلا
 نم ٌكحض وأ ر لجو رع هللا بع دقل :لاقف كي هللا لوسر ىلع لجرلا ادغ مث تلج

 4 ةصاصح مهب ناک ولو جمنا لم توڑ شویو » لجو زع هلا لرنأف . ةنالفو ٍنالف

 .[۳۷۹۸ : ثيدحلا رظنا]

5 
 ةنحتمملا ةروس

 SENSE نولوقيف . مهيديأب انْبَذعُت ال : ةا ال  :دهاجم لاقو
 . ةكمب َرِفاوك َّنك « مهئاسن قارفب ةي ئبنلا ٌباحصأ رمُأ € ٍاَوكْلا مصوب . اذه مهباصأ ام

4 a 

 آرا ردو ىَوُدَعْاوُدِحنَتاَل » باب- ١

 نب ٌنسحلا ينثّدح :لاق رانيد نب وُرمع انّثَّدح ٌنايفس انثَّدح ٌيديمحلا انثّدح
 هنع هللا يضر ًايلع ٌتعمس :لوقي يلع باك عفار يبأ نب هللا َديِبَع عمس هنأ يلع نب دمحم
 َّنإف ٠ خاخ ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا : لاق دادّقملاو ريبّزلاو انأ ةا هللا لوسر ينشعب» :لوقي

 حن اذإف « ةضوّلا انيتأ ىتح انليخ انب ىَداعَت انحف .اهنم ٌةوذخف ٌباتك اهعم ًةنيعظ اهب

 وأ َباتكلا َنِجِرْخَُتل :انلقف « باتك نم يعم ام :تلاقف . َباتكلا يجرخأ :انلقف « ةنيعظلاب
 عتب يبأ نب بطاح ني هيف اذإف « لكي يلا هب ايتأف ۽ اهصاقتي نم ةمجَرخأف بايثلا ٌنّيقلثل
 اذه ام :ِكَك ئبنلا لاقف . ل5 يبنلا رمأ ضعبب مهُرخُي :ُي ةكمب نمم نيكرشملا نم سانأ ىلإ
 نم ْنكأ ملو شيرق نم ًارما تک ی ۰ هللا لوسر اي ئلع ٌلَجعت ال :لاق ؟ٌبطاح اي
 « ةكمب مهلاومأو مهيلهأ اهب نومحي تابارق مهل نيرجاهملا نم كعم نم ّناكو « مهينأ

 ًارفُك كلذ ٌتلعف امو « يتبارق نومحي ادي مهيلإ عيطصأ نأ مهيف بسنلا نم ينتاف ذإ ُثبّبحأف
 هللا لوسر اي ينعد :رمع لاقف . مكقّدص دق نإ : يب خيبنلا لاقف .ينيد نع ًادادترا الو

 :لاقف ٍردب لهأ ىلع علا لجو رع هلل لعل كيردُي امو « ًاردب دهشة نإ : :لاقف . هقنع برضأف
 ىَوُدَع ْاوُدِحّنَت ال اوما َنِِدَلأ اأ # هيف تلّرنو : ورمع لاق . «مكل ترفع دقف متئش ام اولمعا
 .ورمع لوق وأ ٍثيدحلا يف َةيآلا يردأ ال : لاق . الرا ودع دو

 لاق ؟ةيآلا 4كيلو وذو ىَوُدَع اوُدِحّتَت ال  تلّرنف اذه يف َنايفسل ليق» : لاق مولع انثدح
 ليحل ا دعا فنا امو ًافرَح هنم ٌثكرت ام ‹« ورمع نم هتظفح سانلا ثيدح يف اذه :نايفس

 ' .[6۲۷6 ۳۹۸۳ ۳۰۸۱ ۳۰۰۷ :ثيدحلا رظنا]  ؟يريغ



 ۷ زیسفتلا ناتكد ا

 ٣ - ترجدهم تموم مڪ هاج اڌ »» باب 4

 نع باهت نبا يا نياك و ن ا نب ُبوقعي انئَدح ٌقاحسإ ينثّدح _ ۸۹۱

 ْنحتمَي ناك ةا هللا لوسر َّنأ ُهْنَ ربخأ كو يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع أ ةورع ينربخأ ومع

 * َكَمَعياَبي ٌتَسِمْؤُمْلا ك ءاج اذ | ناي : ىلاعت هللا ٍلوقب ةيالا هذهب تانمؤملا نم هيلإ رجاه ْنَم

 اهل لاق تانمؤملا نم طرّشلا اذهب َرقأ نمف : ةشئاع تلاق ةورع لاق ممر 9 - هلوق ىلإ -

 الا ىف طق ةأرما دي هديا تكمن هلو ألو , ًامالك . كتعياب دق : لب هللا لوسر

 قاحسإ نب نمحرلا ُدبعو ٌرَمعَمو نسوي ةعبات .«كلذ ىلع كتعياب دق :هلوقب الإ َنهعيابُي ام

 .«ةرْمعو ةورغ نع ّيرهُُزلا نع» ٍدشار نب قاحسإ لاقو . ّيرهزلا نع

 ثيدحلا رظنا] : ۲۷۱۳ .2 ۲۷٣۳۳ 2 ٤۱۸۲[.

 صو لص ص ر

 «َكتعيإَب تاِمْؤُمْلا كءاج اذ إف باب - ۳

I ا ع GD 

 للي کرنا نأ 3 انیلع ارقف . ال هللا لوسر انعياب» : تلاق اهنع هللا يضر ةيطع 41
 اهل لاق امف « اهّيزجأ نأ ٌديرأف ٌةنالف ينتدعسأ : : تلاقف اهدي ةأرما تضيف « ةحايتلا نع اناهنو

 :ثيدحلا رظنا] . «اهعّيابف « تَعَجَرَو تقلطناف ًائيش ل + ّئبنلا 105[.

A4ريَْرلا ثعمس لاق يبأ انثدح : لاق ريرج نب بهو انئَّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح  

 طرش وه امنإ : لاق فورم يف کیو الو ل : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع
 «ءاسنلل هللا ةطرش 7

 ا لة نا نعل ۸۹4

 نأ ىلع ينوعيابتأ :لاقف كك يبنلا دنع انك» : لاق هنع هللا يضر كافل 0

 نمف ةيالا أرق : نايفس ظفل ٌرثكأو ءاسنلا ةيآًارقو ؟اوقرست الو اونزت الو ًائيش هللاب اوكرشت

 هل ا م م
 قازرلا ٌدبع ٌةعبات . «هل َرَمَع ءاش نإو « هُيَّدع َءاش نإ : هللا ىلإ وهف هللا ٌةرّئسف كلذ نم اعيش اهنم

 .«ةيآلا يف» رمْعَم نع
 بهو نب هللا دبع انئّدح ٍفورعَم نب ٌنوراه انئّدح ميحرلا ٍدبع نب دمحم انئّدح ّدح 9 6

 هللا يضر سابع نبا نع سوواط نع ُهَربخأ ملسُم نب ّنسحلا نأ جيرج نبا ينربخأو :لاق
 هللا يضر نآمشعو َرمعو ركب يبأو « ايب هللا لوسر حم رطفلا موي ةالصلا ثدهش» : لاق امهنع



 دستا ناكك 8 ١4

 َنيح هيلإ ظن ينأكف « ةي هللا ئبن َلّرنف « دعب ُبْطخَي من  ةبطخلا لبق اهيّلصُي مهّلكف ٠ مهنع

 کک :لاقف لالب عم َءاسنلا ىتأ ىتح مهّقُْسَي لبق مث « هديب لاجرلا سُلِجُي

 نهج ناو نه را اثق لَ نياك قرار ایک قاب ورقم ل نأ لم كنبات ثمل
 ا غرف نيح لاق مث . اهلك ةيآلا نم عرف ىتح 4 كرد نود يمس

 :لاق . يه نم ْنسحلا يِردَي ال . هللا لوسر اي معن :اهريغ ةبجي مل ةدحاو ةأرما تلاقو

 .«لالب بوث يف ميتاوخلاو َحْنَملا َنيقلُي نلعجف « هوت لالي طستو . .نقّدصتف

00( 
 فّصلا ةروس .

 ا ا اا

3 

 : © ٌضوْصَرَم » سابع نبا لاقو . هللا ىلإ ينعبتي نم : 4 لآ لإ ۍراکصنآ َنَم » ٌدهاجُم لاقو
 . صاصتلاب : ىيحي لاقو . ضعب ىلإ ةضعب قصلُم

 ېا ثنا یرتب نقاب باب - ١
 مِعطُم نب ريَبُج نب دمحم ينربخأ لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح - 5

 انأو « دمحم انأ « ءامسأ يل َّنِإ :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس» : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع
 « يمّدق ىلع ُمانلا ُرَّسحُي يذلا ّرشاحلا انأو « ّرفكلا يب هللا وحمي يذلا يحاملا انأو « ٌدمحأ
 .[80877 :ثيدحلا رظنا] .«بقاعلا انأو

)11( 
 ةعمجلا ٌةروس

 لآ ےل ا ف

 م

 «وتلا ٍرْكِذ ىلإ اوضماف» مع أ رقو 4ةبوُمَحْلياَمَل منم نيرا » هلوق باب- ١

AAVِثيَعلا يبأ نع ِروٿ نع ٍلالب نب ٌناميلس ينئّدح لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح -  

 اه ر ق اا لكي ئبنلا دنع ًاسولج اّنك» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اثالث لاس ىتح ُهْعجاِرُي ملف ؟هللا لوسر اي مه نم : تلق : لاق محامل مه راو
 دنع ُناميإلا ناك ول : لاق مث - ناملس ىلع ُهَد كي هللا وسر عضو « ٌميسرافلا ناس انيفو -

 .[4898 : يف هفرط_ 48917 ثيدحلا] . (ءالؤه نم ٌلجر وأ - ٌلاجر هلال ايلا



 ۳۹ ريسفتلا باتک-٥

 نع ثيَّعلا يبأ نع روث ينربخأ زيزعلا دبع انثدح باهولا دبع نب هللا دبع انثدح- ۸

 ٤۸۹٩۷[. :ثيدحلا رظنا] . (ءالؤه نم ٌلاجر ُهَلانَلا ةا ءبنلا نع ةريره ىبأ

 ياهو رح أراد » باب ۲

 نب ملاس نع ٌنيَّصُخ انّنّدح هللا دبع نب دلاخ انّنَّدح رمع نب صفح ينثّدح- 84

 ٍةعمجلا موي ريع تلَبقأ : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع َنايفس يبأ نعو دعَجلا يبأ

 أوصف اول وأ ردح أور اَدِإَو >> هللا ل ناف ٠ « الجر َرشع انثا الإ سانا ٌراثف لي يبنلا عم ٌنحنو -

 .[7 054 37١04 2 985 :ثيدحلا رظنا] . الإ

09 

 نيقفانملا ةروس

 ديجتال يقال أ ينصت

 «توبذكل » ىلإ يونا لوس سر كن دشن أوُلاَق َتوُِفَممْلا كج ادل ل :هلوق باب- ١

aلاق مقرأ نب ديز نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثدح ءاجَر نب هللا دبع انثدح - : 

 اوُضفني ىتح هللا لوسر دنع نَم ىلع اوقفت ال : لوقي ئبأ َّنب هللا دبع تعمسف ٍةازغ يف ُثنك»

 - َرمعل وأ - ئمعل كلذ تركذف . ا ل

 هباحصأو يأ نب هللا دبع ىلإ ةا هللا لوسر َلسرأف « هتثّدحف يناعّدف ‹ ديم يبنلل هّرك

 ۽ طق ُهلثم ينبصُي مل مه ينباصأف « قصو 4 هلا وسر يدك ٠ اولاق ام وفلف

 « كّتقَمو ةي هللا لوسر كبَّذك نأ ىلإ تدرأ ام :يمع يل لاقف ٠ ؛:تيبلا .يفا ثيسلجتف

 ٌكقّدص دق هللا َّنِإ :لاقف أّرقف ذ هلك ئبنلا ىلإ ثعبف 4 َتوُفِفَتُمْلا اج اإ 8 : ىلاعت هللا لزنأف

 590١ 2 19075 (٤4۰۳ ‹٤۹٠٤[. :يف هفارطأ_ 44٠١ ثيدحلا] . «ديز اي

 اهب نوُنَتْجَي دَ م ادخن ۾ باب- ١

 مقر نب دبر نع ٌقاحسإ يبأ نع ليئارسإ انئّدح سايإ يبأ نب ٌمدآ انثّدح - ١

 اوَلَع اوقفتت نال: : لوقي َلولَس نبا ّيبأ نب هللا دبع ٌثعمسف « يمَع عم تنك : لاق هنع هللا يضر

 اهلا ف دا اىلإ انتحر قل ا نو يشن ي هللا لوسو ةنع نم

 ىلإ لَك هللا لوسر لسرأف < ةي هللا لوسرل يمع ركذف « يمعل كلذ ٌثركذف « لذألا



 ريسفتلا باتك "6 )۰

 مل مه ينباصأف « ينيّذكو ةي هللا لوسر مهقّدصف ءاولاق ام اوفلَحف هباحصأو بأ نب هللا دبع
 مه 8# 0 «َنوُفِفسمْلا كاج اَذِإ : لجو ّزع هللا لزنأف « يتب يف تشلجف ۽ «هلثم ىتبصُي
 E الآ جرن » هلوق ىلإ ولأ لوسَر دنع نم م ىلع اوف و ال َنوُلوُشي نيرا
 ٤۹٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «َكَقَّدَص دق هللا نإ : لاق مث < « َّيَلَع اهأرقف كي هللا لوسر ّيلإ لسرأف

 (دوهققیال رهف موف لک يطع ارگ ناوم مہا كلذ لب :هلوق باب٣ ص ر

 : لاق يظَرقلا عك نب دمحم ُثعمس : لاق مكحلا نع ةبعش انثّدح ّدح مدآ انثدح- ۲
 دنع نم ىلع اوقفنت ال : عيبَأ نب هللا دبع لاق امل :لاق هنع هللا يضر َمقرأ نب ديز ٌتعمس

 « ٌراصنألا ينمالف ةا عيبنلا هب ثربخآ ‹ ةنيدملا ىلإ انعجر نئل :ًاضيأ لاقو . هللا لوسر

 كك هللا لوسر يناعدف « ُتْمِيف ٍلزنملا ىلإ ٌتْعَجرف « كلذ لاق ام مي ع نب هللا دبع فلحو

 . ةيآلا اوف فال َنوُلوُمي نيا مه » لزنو « كقَّدص دق هللا نإ :لاقف « ةتيتأف gel م وع

 مقرأ نب ٍديز نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ورمع نع ٍشمعألا نع ةدئاز يبأ نبا لاقو
 49٠٠ « ٤۹١١[. :ثيدحلا رظنا] . ايب عبنلا نع

 E اک ملول سَ داول وقي نو مهما سجا كبجعت هت اًدإَو# باب

 4ب لالا للك ا ا یکے

 عش لاق نام وا اخ ةيوانك ن هز انا ولاخ نیو رع اند ۳
 بأ نب هللا دبع لاقف « ٌةَّدش هيف سانلا باصأ رس يف لكي ئيبنلا عم انجرخ» : لاق مقرا نب َدْي
 ىلإ انْعَجر نئل :لاقو . Ea : هباحصأل
 يب نب هللا دبع ىلإ لسرأف ؛ةتزبخأف ةا يبنلا ت ُتْيَأَف .َلّدَألا اهنم رعألا َنِجِرْخُيل ةنيدملا
 اولاق امم يسفن يف عقّوَف . ةا هللا لوسر ٌديز بدك :اولاق . لعف ام هيمي دهتجاف « هلأسف
 لكي ئبنلا مهاعدف . 4 َنوُقِفَتَمْلا كآَج اإ : يف يقيدصت لجو زع هللا لوا حن هديك
 . ؛ءيش َلَمْجأ الاجر اوناك : لاق € شخ » ُهلوقو . مُهَسوُؤُر اوّولف مهل َرِفغتْسيِل

 :ثيدحلا رظنا] 59٠٠١ 4901٠ 1407[.

 دم

 مشو نودي مهَسبأرو حسو وول أ لور مل رفعت اولاَمت مه لق ادو هلوق باب - ؛ ريس دوال هرم ر حي هس ا مك 2 وك
 تبول نم فيفختلاب أرقيو .لَي يبنلاب اوؤزهتسا : ؛ا وک رح دورس

 : لاق مقر نب ِديز نع ٌقاحسإ يبأ نع َليئارسإ نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح- 46



 ۲4۱ فلا تاک

 هللا لوسر دنع نم ىَلَع اوقفنُت ال :لوقي َلولَس نبا َيِبَأ نب هللا دبع تعوسف يمع عم تنكا

 « يّمعل كلذ ٌُثركذف « َلذألا اهنم ٌرعألا َنَجرْخُيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئلو « اوُضفني ىتح
 هباحصأو ّيِبأ نب هللا دبع ىلإ لسرأف « ةتثدحف « يناعّدف . مهقدصو ةي يبنلل يَمَع هركذف

 « يتب يف تسلجف . طق ُهلثم ينبصُي مل مغ ينباصأف « لَك يبنلا ينبذكو . اولاق ام اوفلحف
 وفيما كج اإ ج : ىلاعت هللا لّرنأف ؟كتقمو كك يبنلا كبك نأ ىلإ تدرأ ام : يّمع لاقو
 رام ا ل
 .«كقَّدص دق هلا َّنِإ :لاقو اهأرقف لكي ئئبنلا ىلإ لسرأو . أ لوسرل كت دهشت أولا

 .[15:7” 259074590١٠59٠٠ : ثيدحلا رظنا]

 مه هلآ رِى مه رقع ملأ هل َتَرَفَعَتَسَأ هيَ ءآوس ل هلوق باب- ٥
 ( تولا مولا یر اه هلآ َنِإ

 امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباجتعمس :ورمع لاق ٌنايفس انّددح مولع انثّدح _ ٥

 نم ًالجر َنيرجاهملا نم ٌلجر عّسكف - شيج يف ةرّم نايفس لاق - ةازغ يف اّنك» :لاق
 كاذ عمسف . نيرجاهملل اي :يرجاهملا لاقو امال راع 0 مداخل

E؟اهولعف ااف ی نب لا ذيع كلاي يف 5 امر  

 e لذألا اهنم ٌّرعألا نّجرخْيل ةنيدملا ىلإ انْعّجر نئل هللاو امأ

 سانلا ُثّدحتي ال « ُهْعَد : كي ئبنلا لاقف . قفانملا اذه قنع برضأ ينعد هللا لوسر اي

 1 مث « ةنيدملا اومدق ّنيح نيرجاهملا ّنم َرثكأ ٌراصنألا تناكو هباحصأ ّلتقي ًادمحم

 عم انك ًارباج ٌثعمساا :وذمع لاق + ورمَع نم هتظفحف :نایفس لاق . (دْعَب اورثك نيرجاهملا

 ١١۸[. :ثيدحلا رظنا]. .٠ . . ي يبنلا
 ی ۸

 دنع ْنَم لع أوقف هک نوو نر أمه »:هلوق باب-”
 وترا واف يار قت وحش لرب

 «نوُهَتْنِي ال نيول كيلو ٍضَرَأْلاَو توما نرخ ولو ل باب
 ا ل ينثدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثتح _ ٩

 ىلع ٌتْنزَح» :لوقي كلام نب َسنأعمس هنأ لضفلا نب هللا دبع ينثدح : لاق ةبقع نب ىسوم

 E ةقفتاود مقرأ نب يز لإ بتكف « ةرَحلاب َبيصأ نم
 لأسف « راصنألا ءانبأ ءانبأ يف لضقلا نبا كشو .راصنألا ءانبألو راصنألل رفغا هللا : لوقي
 .«هنذأب هل هللا ىَقْؤَأ يذلا اذه : اک هللا لوسر لوقي يذلاوه : لاقف هّدنع ناك نم ضعب ًاسنأ



 نيسفتلا باتك 58 ْ ليحمل

 ماس 22
 ءهلوسرلو ةْرِعلا ِء
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 و لدَأْلا اتم رل < تجر ٍةَسِدَمْلا لإ آَنَعَجَت نیل لومي باب - ۷

 توم عيال تنم َ کلو تيِئِمْؤُمْلِلَو

 تعمس :لاق رانيد نب ورمع نم هانظفَح :لاق نايف انثّدح ٌيديمخلا انثّدح ے £۷

 نم الجر نيرجاهملا نم ٌلجر عَّسكف ةازغ يف انك» :لوقي امهنع هللا يضر هللا دبع نب َرباج
 هللا اهعّمسف « نيرجاهملل اي : ٌيرجاهملا لاقو « راصنأللاي :ٌيراصنألا لاقف « راصنألا

 لاقف « راصنألا ّنم الجر نيرجاهملا ْنم ٌلجر ّعَسَك :اولاقف ؟اذه ام :لاق « ةَ ةلوسر
 اهنإف اهوعّد : ةي غيبنلا لاقف « نيرجاهملل اي :ٌيرجاهملا لاقو « راصنألل اي :ٌيراصنألا

 :لاقف « دعب َنورجاهملا رثك مث ٌرثكأ ةي ئيبنلا ٌمدق َنيح ٌراصنألا ٍتناكو :ٌرباج لاق . ةنتْنُم

 لاقف « لذألا اهنم زعألا َنَجِرْخُيل ةنيدملا ىلإ انعّجر نئل هللاو ؟اولَعف دقوأ :عيبأ نب هللا دبع
 لاق « قفانملا اذه َقْدَع برضأ هللا لوسر اي ىنعد :هنع هللا ىضر باطخلا نب ٌرمع

 .[4406 27014 :ثيدحلا رظنا] . «هّياحصأ لتي ًادمحم َّنأ سانا ٌثَّدحَتي ال « ٌهعد : ل خيبنلا

(15) 
 نُياغتلا ٌةروس

 لأ هرقل ل س ج

 دپ 4 ت

 مل نإ :# مترا نإ 8 . رانلا لهأ ةنجلا لهأ نبغ : نباغتلا : دهاجم لاقو . هللا نم اهنأ ٌفّرعو
 نهتدعق دعب نضحي مل يتاللاو ضيحملا نع ندعق يئاللاف . نيستا ما ىظيحتا اوملعت

 اهب يضر ةبيصم ُهنباصأ اذإ يذلا وه : TE 7 هاي ْنِموُي نمو # هللا دبع نع ةمقلَع لاقو

)16( 
 اهرمأ َءارَج :4َامِرنَأ لاو »ل ٌدهاجم لاقو .قالطلا ٌةروس

 يوا
 :لاق باهش نبا نع ليقع ىثدح :لاق ثيللا اقدح ريكت نب اويحي اٹ دح 4۹۸

 رك ذف « ضئاح يهو هتأرما قّلط هنأ هربخأ امهنع هللا يضر َرمَع نب هللا دبع ْنأ» :ملاس ينربخأ

 ‹ رّهطت ىتح اهكِسْمي مث « اهْعِجارُيِل :لاق مث یک هللا لوسر هيف ظّيغتف « ب هللا لوسرل ٌرمع



 امك َةَدِعْلا كلف « اهّسمَي نأ لبق ًارهاط اهُقّلطيْلف اهّقْلطُي نأ هل ادب نإف « رّهطتف ضيحت مث
 . «هللا ةَرمأ

 VI c] هللا cofTY داو » OYOA » ها » oYoY ا : يف هفارطأ 4408 ثيدحلا]

 يرش ومآ نم مل لع هنآ ی نمو نهج نمي نان هلڪا الاكل ثوب باب - ۲
 دوه ءم و <

 لْمَح ٌتاذ اهُدحاو :«لامحألا تلو $

 I ياا ل يم نع اال ضل اتحد 4
 ,r : لاقف هدنع ٌسلاج ةريرُه وبأو سابع نبا ىلإ لجر

 لاق 4 هلم نهلم َنعَصِي نأ نهج لاخلا تأ انآ تلق ٠ نيلَجألا رخآ : سابع نبا لاقف « ةليل
 لس مآ یل ایر قال ساع پا لسرأف ٠ مل اب ينعي « يخأ نبإ عم اا : ةريره وبأ

 « هليل نيعبرأب هِتوَم دعب ْتَعّضوف « ىلبُح يهو ةيمّلْألا ةعئبُس جؤز لتق : : تلات اهلا

 . «اهبْطَخ نّميف لبانّسلا وبأ ناكو « ةي هلل ! لوس اھ کناف

 017١18[. : يف هفرط_ ٤۹٠٩ ثيدحلا]

 ٍدَّمحم نع بويأ نع ديز نب ُداّمح انئَّدح نامعنلا وبأو برح نب ٌناميلس لاقو- ٠

 رخآ ركذف « هّئومظعُي ةباحصأ ناكو ئليل يبأ نب نمحرلا دبع اهيف ةقلح يف تنك : لاق

 ضعب يل ٌرمضف : لاق ةبتغ نب هللا دبع نع ثراحلا ِتنب ةعْيبُس ثيدحب ُتْنَّدحف « نيلّجألا

 ةبتع نب هللا دبع ىلع تبذك نإ ءيرجل ًاذإ ىنإ : تلقف هل تنطفف :دمحم لاق « ةباحصأ

 نب كلام ةيطع ابأ ٌثيقلف « كاذ لقي مل ُهّمع ّنكل :لاقو ايْحَّتْساَف « ةقوكلا ةّيحان يف وهو
 ؟ائيش اهيف هللا دبع نع تعيس له : ٌتلقف « ةعْئَبُس ثيدح ينثّدحي َبَهذف ةتلأسف ٍرماع

 تآزنَل ؟ةصخؤلا اهيلع نولعجت الو ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ : لاقف « هللا دبع دنع انك : لاقف

 رو ور رص ہو مرم لاکا تکو

 +C نهج نصي نا نهج ٍلاَمكْلا ثك 9 ىلوُطلا دعب ئرصقلا ا روق

 ٤٥١۲[. : ثيدحلا رظنا]

 م30
 ر ٌةَروُس

 دي يملا آل اا

 4در او كَ تاس یب كل هلآ ل آس مرغ ميلا ایم باب - ١

 رْيِبج نب ٍديعس نع ميكح نبا نع ىيحي نع ٌماشه انئَّدح َةلاضف نب ذاعُم انثدح- ۱



 ريسفتلا باتك "6 ش ١

 لوُشَر يف کل ناک قل 8 : سابع نبا لاقو . ركي مارحلا يف لاق امهنع هللا يضر سابع َنبا َّنأ»
 رع

 .[0155 : يف هفرط- 491١ ثيدحلا] . 4 ةتسحة وسأل م 35 - ت

 نع ءاطَع نع جير نبا نع تسوي نب ماش انربخأ ىسوُم نب ميهاربإ انثدح - 5
 ةئبا تنيز دنع الّسع ترش هلك هللا لوسر ناک: تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريمع نب ديبُع

 ؟ريفاغُم ٌتلكأ :هل لقتلف اهيلع لحد انشأ نع ٌةَصْفحو انأ ٌتأطاوف « اهدنع ثكميو شْحَج

 نلف شخج ةنبا بنيز دنع ٌالّسَع ُبرشأ تنك ىّنكلو « ال :لاق « ريفاغم حير َكْنِم ٌدِجأ ينإ

 « ٥۲۹۸ ۰ 5151700115 يف هفارطأ_ ٤۹۱۲ ثيدحلا] . «ًادحأ كلذب يربخت ال تفلح دقو « هل ٌدوعأ

OAT «OTE. 00۹4 «OT!ةؤا!لا اتكحل > ]. 

 کیمیا لج کل هنا رف دم ... كي تام ب ف باہ - ١
 نينځ نب دبی نع ىبحي نع لالب نب ناعيلس انئدح هللا دبع نب زيزعلا ذيع انئذح- 41۳

yy 

 را هل تلقف هعم ترس مث « « غرف ىتح هل ٌتفقوف لاق «ُهل ٍةَجاحل ِكلارألا ىلإ لّدع «قيرطلا

 : لاق“ اعر م كلخ لاقف « هجاوزأ نم لإ يبنلا ىَلَع اترهاظت ٍناتللا نم َنينمؤملا

 «ٌلعفت الف : لاق ٠ َكل ةبيه عيطتسأ امف ٍةَنس ذنُم اذه نع كلأسأ نأ ديرأل تنك نإ هللاو : ٌتلقف

 ْنِإ هللاو : ُرَمع لاق مث : لاق . هب كترڳخ ملِع يل ناك ناف . ينلأساف ملع نم يدنع نأ تننظ ام

 :لاق « مّسق ام َّنِهَل مسقو َلزنأ ام نهيف هللا لزنأ ىتح « ًارمأ ء ءاسنلل دعت ام ةيلهاجلا يف اتك
 املو كلام :اهل تلقف :لاق « اذكو اذك ٌتعنص ول : يتأرما ٍتلاق ذإ رأت رمأ يف انآ انف

 «تنأ ٌمَجارت نأ ٌديرت ام « باطخلا نباي َكل اَبَجَع يل تلاقف ؟ٌةّديرأ رمأ يف كفّلكت ميف ءانهاه

 ىتح نام ٌهءادر ّدخأف مع ماقف .نابضغ هّموي لظي ىتح لك هللا لوسر عجارتل كتبا نإو

 ؟نابضغ هّموي لظي ىتح یک هللا لوسر نيعجارتل ِكنإ ةينب ةينُب اي :اهل لاقف « ةصفح ىلع لخد

 ّبضغو « هللا ةبوقع ا ذخأ يآ ا :ٌتلقف « ةعجارتل اَنِ هللاو :ةصفح تلاقف

 - ةشئاع ديري -اهايإ ةا هللا لوسر تح اهْئسُح اهبَجسْعَأ يتلا هذه ِكنَرْغَي ال ينب اي . كي هلوسر
 َكلََبَجَع : ةملس ٌمأ تلاقف « اهتملكف اهنم ي يتبارقل ةملس مآ ىلع ٌتلَخد ىتح ثجرخ مث :لاق

 ينتذخأف . هجاوزأو كي هللا لوسر نيب لخذت نأ يغتبت ىتح ءيش لك يف ٌتلخد «باطخلا َنباي

 راصنألا نم ُْبحاص يل ناكو « اهدنع نم ٌتجرخف ٌدِجأ تنك ام ٍضعب نع يِنْدرَسَك اذخأ هللاو

 ركذ َناَسَع كولم نم اكلم فّوَكتن نحنو هرَبَخْلاِب هيتآانأ تنك باغ اذإو َرِبَكلاِب يناتأ ٌثبغ اذإ



 60 نيسفتلا تات

 :لاقف «تابلا قدي ٌيراصنألا يبحاص اذإف «هنم انرودص ثألتما دقف ءانيلإ ريسي نأ ديري هنأ انل

 .ةجاوزأ اي هللا لوسر َلّرتعا «كلذ نم ٌدشأ لب :لاقف ؟ناَسغلا ًءاج : تلقف « حتفا حتفا

 يف كي هلا لوسر اذإف « ُثنج ىتح ٌجوخأف يبوث ُتذخأف « ةشئاعو ةصفح بأ مغر : ٌتْلقف

 لق : هل تلققف « ٍةجَرَّدلا سأر ىلع ُدّوسأ اي هللا ٍلوسرل مالو « ٍةَلجَعِب اهيلع ىقزي هل ةبرشم

 « ثيدحلا اذه ل هلل هللا ٍلوسر ىلع ُتْضَصَقَف :رمع لاق « يل َنذأف « باطخلا نب رمع اذه

 تحتو « *يش هنيبو هنيب ام ريصح ىلع هنإو قي هللا لوسر مّن ةَملَس مآ ثيدح ُتْغلب املف

 « ةقلعُم بهَا هسأر دنعو « ًاروبصم اظرق هيلجر دنع ّنِإو « فيل اهُوْشَح ٍمَدَأ نم ٌةداسو هسأر

 ىرشك نإ چ ھا لوو :ٌتلقف ؟كيكِبُي ام :لاقف « ُتْيَكِبف هبنج يف ريصحلا َرثأ ٌتيأرف

 ؟«ةرخالا انلو ايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف « هللا لوسر تنأو ؛ هيف امه اميف َرصيقو

 .[7 1548 2 ۸٩ : ثيدحلا رظنا]

 ' ع شاو هب فرع هع هلآ ر هظاو ءوي تأ اسل ایی ف وجور ضب لإ َرسأدِإَو » باب - ۳

 الك ّيبنلا نع ةشئاع هيف يركْلا يللا نأ لا اده كان نم تلا هوپ اها ان سب رش

E e E ei 
 ريمأ اي :تلقف هنع هللا يضر َرمع لأسأ نأ ٌثدرأ» :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا ثعمس

 : لاق ىتح يمالك ُثممتأ امف لكي هلل هللا لوسر ىلع اترهاظت ِناتللا ٍناتأرملا ِنَم ٠ نينمؤملا
 .[1917 25454 864 :ثيدحلا رظنا] . «ةصفحو ةشئاع

 , : ر رر وص وو رر هلم هم م
 2 ليمتل :يغصتل < تلم :ُتيَعصأو ُتوَعَص (اكُب ة َتَعَص دقف هلأ لإ ابو و نإ باج 5

 م

 « نو : ع : يهل رڌ دب اڪ پام الأو نموا حصو لبرج هَلْ وه هلآ ن وَ اًرهظَت نو
 ر مو هو

 مكيلهأو مكّسْفنأ اوصوأ 4« کلهر کشا اوف :دهاجم لاقو .نونّواعت :نورهاظت

 مهوبّداو هللا ىوقتب

ENEنش وب دنع تعش  
 ىلع اترّماظت نيتللا نيتأرملا نع غ لاسأ نأ ٌتدرأ :لوقي سابع قا « :لوقي

 نارهظب انك ملف  آجاح هم تجر ىتح « عضو ل ذأ ملف نس ٌتثكمف ؛ « كك هللا لوسر
 2 وا ف « ةوادإلاب ةتكردأف « ءوضّولاب ينكرذأ :لاقف هتجاحل ُرمع بهذ

 امف : سابع نبا لاق ؟اترهاظت ٍناتللا ٍناأرملا ِنَم « نينمؤملا ريمأ اي : ُتلقف ًاعضوُم تيارو

 .[ 15137245824: فلا باز ا لاق ىتح يمالك تممتأ



 ريسفتلا باتك 6 ۲٦

 تا توم الصم کار اجرا هارب نا كفل دبر یت 8 باب ه

 يراكَبأَو ت ل تامئاص ټی بادي تبي
 هللا يضر مع لاق" E ورع نيرا

 ًاجاوزأ ُهلَدِبُي نأ َنكّقلط نإ هر ىسع :ّنهل تلقف « هيلع ةريّغلا يف لكي ئبنلا ٌءاسن عمتجا : هنع

 .[4790 448 « 507 :ثيدحلا رظنا] . «ةيآلا هذه ٌتلزنف . ّنكنمًاريخ

 تر ررر

 4 اًيكاتم # .عطقت :4 ُرّيَمَت .دحاو 00 توافتلاو .فالتخالا :ُتُْراَمَّتلا

 نبرضَي : 4 نضيف > .نوركذتو نوركدَت لثم ؟ دحاو نوعذتو :« توعد » .اهبناوج

 EGF نسا طبقي 4 دك وب عادم رق, نرسحا
)۸( 

 قلو تو ٌةروس

 ا ا ا

 َرارّسلا نوجتني : وفني 8 : سابع نبا لاقو . مهسفنأ يف دج : 4 رع :ةداتق لاقو
 : * عرضك # هريغ لاقو . انج ناكم انللضأ : دولا تإ 9 سابع نبا لاقو . يفخلا مالكلاو

 مظعُم نم تّمَرصنا ٍةلمَر لك ًاضيأ وهو « راهنلا نم مرصنا ليللاو ليللا نم ٌمَرصنا حبصلاك
 ١ . لوتقمو ليتق لثم مورصملا ًاضيأ ميرصلاو .لمّرلا

 7م ل ول هر

 ١ ور كد دعب لع و باب «

 هاجم نع ٍنيصح يبأ نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ٌديبع انثدح ٌدومحم انئّدح ۹1۷

 ٍةمنَر لثم ةمنّز هل شيرق نم لج : لاق يير كد دعب لع 9 امهنع هللا يضر سابع نبا نع»
 . «ةاشلا

SS 9 

 ول فًعضتُم فيعض لك ؟ةّنجلا لهأب مكؤيخأ الأ :لوقي ايب يبنلا ثعمس١ : لاق َيعازُخلا

 . «ربكتسُم ٍظاَوَج لع لك ؟رانلا لهأب مكذبخأ الآ .هّربأل هللا ىلع َمَسِقأ

 .[17601/ 2 1٠۷١ :ىف هافرط :418-ثيدحلا]



 ٥ ريسفتلا باتک 4۷

 يقاس نع ُفَمْكَي موب »باب ۲

 نب ٍديز نع لاله يبأ نب ٍديعس نع ديزي نب ٍدلاخ نع ثيللا انئّدح مدآ انثدح _ ۹
 ٌفشكيلا : :لوقي ب 5 ىبنلا ثعمس» : لاق هنع هللا يضر ٍديعَس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ

 « ةعمّسو ءار ايندلا يف دّجْسَي ناك نم قبو « ٍةئمؤمو ِنِمْوُم لك هل ٌدجسيف « هقاس نع انْبر

 .[14081 5١ :ثيدحلا رظنا] . (ًادحاو ًاقَبَط هرهظ دوعيف « ّدِجسيل ٌبَهذيف

(15) 

 ٍةقاحلا ةروُس

 لا ییا ا ر ےن

 ‹ اهّنُم يتلا ئلوألا ةَنْوَملا : € ةيِضاقلأ # < اضّرلا اهيف ديري : 4 َيِضاَر ةع ©

 طاين «نيتولأ :  سابع نبا لاقو . دحاوللو عْمَجلل نوكي ٌدَحَأ : «َنِرجَحُهْنَعدَمَل َنَد» . اهدعب

 تعط لاَقُيو « مهنايغطب : 4 َةَيِغاَطلَآِب :لاقيو « رك : « قط » : ضايع نبا بلقلا

 . حون مق ىلع ءاملا ىغَط امك َناّزَخلا ىلَع

)۷۰( 
 یاس لاس ب دروس

 نالجّرلاو َناَدَيلا : وَّشِل 9 .ىّمتنا نم يمني هيلا يلا هانا أ :٠ ةلييففلا
 : 4 نزع ‹ ىَوُش ر وهف ِلَثقَم ريغ ناك امو « ارش : اهل ُلاَعُي سأّرلا ةدلجو « ٌفارطألاو
 رع اهدا و تاغا لاو للا نوعلاو

(۷۱( 

 جوت ةَروُس

 « رابكلا نم دشا :راكلاو « هّرذق يأ هَرْوَط ادع لاقي « اذكأرؤْطو اذك ًارّْوُط : اًراوْطَأ »

 ‹ فيفخّتلاب ًاضيأ رابكو « ريبكلا ٌرابُك كلذكو ةغلابم ٌدشأ اهنأل ليمّجو لاّمج كلذكو
 .رْوَد نم : رايد . ففخُش لامُجو ففخُم ناّسْحو « لاو لاح لجُر :لوقت ةت برعلاو

 : رايد :هرّيغ لاقو . تمق نم يهو ماّيقلا عوحلا : رمُع ارق امك نارّوّدلا نم لاَعبف ُهّنكلو

 .ٌةمَظَع : ااو و « ًاضْعب اهُضْعَب عبي ارد » : سابع نبا لاقو .ًاكالَم : 4ٌناَبَت ل .ًادحأ



 4ٌقوعيو توي الو اعاوس او باب - ١

 نا نبانع ءاطع لاقو "+ جوخ قب نع ماده انريخا يسوم نب تهاربإ اتدخ °

 بلكل تناكف دو امأ « دعب برعلا يف حوُن موق يف تناك يتلا ناثوألا ِتراص» امهنع هللا يضر

 فرجلاب فيطُع ينبل مث «دارمل تناكف توغ اأو ء ليدل تناكف اوس اأو « لّدنجلا ٍةَمْودب

 ُءامْسأ « عالكلا يذ لل < « ريمحل تناكف رسن اًمأو « َنادْمهل تناكف قوعَي اًمأو « أبَس دنع

 مهسِلاجَم ىلإ اوُمِصْنا ِنَأ مهموق ىلإ ناطِئّشلا ىَحْوَأ اوکله اًملف . حون موق نم نيحلاص ٍلاجر
 كئلوأ َكَلَه اذإ ىتح « ُدَبْعُت ملف « اولَعفف مهئامسأب اهوُمسو ًاباصْنأ نوسِلْجَي اوناك يتلا
 .«تدبع ملعلا خّسَتَتَو

(YY) 
 4إ وألف ةروُس

 ًاناوغأ :ياَدَبِل »ل :سابع ُنِبا لاق

 باي-١

 نع ريبج نب ٍليعس نع رشي يبأ نع ةناوَع وبأ انثّدح ليعامسإ نب ئسوُم انثدح 5 ۱
 دقو « اك قوش ىلإ نيددماع هباحصأ ْنم ةفئاط يف لك هل لوسر نعل : لاق سابع نبا

 ‹ نيطايشلا ِتَعَجَرف < « بهّشلا ٌمهيلع تّلسرأو « ءامسلا ربَح نيبو نيطايّشلا نيب ليج

 لاح ام :لاق . تا اع ترار اار قبو اني ل اولاقف ؟مكلام : اولاقف

 رمل اذه ام اورظناف اهبراغمو ضرألا قراشم اوبرضاف « ثدح ام الإ ءامسلا ربخ نيبو ٌمكنيب

 ميلا يذلا هور ل لا ل

A eاولاقف « هلا : 

 نإ «  انّموق اي : اولاقف مهموق ىلإ اوعَجر كلانهف « ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح يذلا اذه

 لَ هّيبن ىلع لجو رع هللا لّرنأو . هاجر ةر كو ہما قنا لإ عيت( بيافا اًمعِس

 . 08+ : ثيدحلا رظنا] نجلا لوق هيلإ يحوأ امنإو أَنَّ حمس هنأ ىوأ لف 0

)۷۳( 
 ٍلُمَّزرُملا ةروُس

 : © ءوب ارطفنم «  ًادويق : EY} : رسحلا لاقو . اا : %4 لبو # : دهاجُم لاقو

 .ًاديدش : او » . لئاسلا لْمَولا : «اًليِهَت ابك 8 : سابع نبا لاقو . هب ٌةلّقثُم



 ۲4 رستا تاكك ف

(۷٤) 
 ل
  7لقا راو

 ؛ةَرَوْسق ديدش لکو ءمهت ءاوصأو سانلا زكر : نوو .ٌديدش : ٌرييَع 9 سابع نبا لاق

 . ةروعذم ةرفان : Cy توصلا :زكًرلا « دّسألا ٌروسق ةروسقلا :ةريّره وبأ لاقو

 باي-١

 تلأس :ريثك يبأ نب ىبحي نع كرابملا نب يلع نع عيكَو انثّدح ىبحي ينثدح - 7
 أنا 8 نولوقي : تلق 4دا أ : لاق نآِرُّقلا نم َلزن ام لوأ نع نمحرلا دبع َنب ةملس ابأ

 هل ٌتلقو كلذ نع امهنع هللا يضر هللا دبع نب َرباج ُتلأس : : ةملس وبأ لاقف قلع ىزا كد يسا

 « ءارحب تزواج : لاق لكي هللا لوسر انّدَدح ام الإ كُتّدحأ ال :رباج لاقف . تلق يذلا لثم

 يلامش نع ثرظنو « ئيش را ملف ينيمي نع ُترَظَف « تيدوُتف « طبه يراوج ُتيضق املف
 ٌتيأرف يسأر ٌثْعفرف « ًائيشَر aS أ ملف يمامأ ترظتو « ًائيش َرأ ملف

 ًءام ىلع اوُبَصو ينورثدف : لاق « ًادراب ًءام يلع اوهّصو ينور : ُتلقف ةَجيدخ ُثِئتأف « نك

 .[700.1 :ثيدحلا ظنا . یگ کدر ریو لل( دي # : ثلزنف : لاق « 1

 4ارب باب- ۲

 انئّدح :الاق هريغو ّيدهَم نب ٍنمحّرلا دبع اند راّٿب نب دمحم ينثّدح - ۳

 نع امهنع هللا يضر هللا دبع نب باج نع َةملَس يب أ نعد ريثك يبأ نب ییحب نع داَّدَش نب ُبرح
 . «ءارح ٌثرّواج : لاق ب عيبنلا

 .[4973 « ۳۲۳۸ « ٤ :ثيدحلا رظنا] . كرابملا نب ىلع نع َرمع نب ٌنامثع ثيدح لثم

 ان
A 

3 

EY : TT 000كير ريسأيأرقأ # هنأ ُثئبنأ : تلقف ردم  

Eا4 :لاقف ؟لَوأ لزنأ نآرقلا يأ 0 ا  

 وسر لاق امب الإ كربخأ ال : لاقف لح ىلا كير وسا ارفأ # هنأ تبن :أ : ٌتلقف 4دا

 يو ول 1



 ريسفتلا باتك 6 1١0

 ءامسلا نيب شرع ىلع لاج وه اذإف 2 يلامش نعو ينيمي نعو قلو يمامأ تّوظنف

 رفا ردم أ أب ىلع لزنأو . ًادراب ًءام َيلع اوُبّصو ينو د تلقف ةجيدخ ُتيتأف . ضرألاو

 ٤۹۲۲ , ٤۹۲۳[. 758 4 :ثيدحلا رظنا] . ريك يرو نيل را

 ا

 يرد باو » باب ٤

 ينثّدحو .ح .باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انئّدح ريكُب نب ىبحي انثدح _ ٥

 نب ةملس وبأ ينربخأف « ٌيرهُزلا نع ُدمعَم انربخأ قازرلا ٌدبع انئثَّدح ٍدمحم نب هللا دبع

 نع ثّّدحي وهو ةي يبنلا ٌتعمس و ع يضر هللا دنع نب رباع نعل نمح لا دع
 اذإف يسأر ثعفرف « ءامسلا نم ًاتوُص ٌُتعمس ذإ يشمأ انآ انيبف : : هثيدح يف لاقف يحّولا ةرتف

 .ًابعر هنم ٌتئئجف « ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع ٌنسلاج ءارجب ينءاج يذلا كلملا

 راو - ىلإ - رمل :'ىلاعت هللا لزنأف . ينورثّدف . ينولمز ينولّمَر :تلقف ٌتعَجرف
 .[49414 ٤۹۲۳ ١ 04917 07588 24 :ثيدحلا رظنا] .؟ناثوألا يهو . ةالصلا ضَرْفَت نأ لبق «ْرْجْمأَ

 ف 7

 باذعلا :سجّرلاو زجّرلا لاقي .«َرُجْمَأتَرجلَاَو » باب ٥

 ةملس ابأ تعمس باهش نبا لاق ليقع نع ثيللا انئَّدح فسوي نب هللا دبع انثدح_ 5

 يشمأ انأ انيبف : يحّولا ةرتف نع ُتَّدحُي لكي هللا لوسر عمس هنأ هللا دبع نب رباج ينربخأ» :لاق

 ٌدعاق ءارجب ينءاج يذلا كلَملا اذإف ءامسلا لبق يرصب تعفرف « ءامسلا نم ًاتوص ٌثعمس ذإ

 : تلقف يلهأ تئجف « ضرألا ىلإ ُتْيَوَه ىتح هنم تنحف . ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع

 . رجا $ - هلوق ىلإ - 4 ردن ل ديم ديرما اعاتب : ىلاعت هللا لزنأف . ينولّمزف ٍينولمز ينولّمز

 .«عباتتو ْعيحَوْلا يمح مث . ناثوألا : زجّرلاو : ةملّس وبأ لاق

 .[19580 141575119559 ‹ ٤۹۲۲ ۰ ۳۲۳۸ 4 ؛ثيدحلا رظنا]

)9( 
 ةمايقلا ةروُس

 مدي لج كاسل وپ رع اک » باج - ١

 . نصح ال : 4دو ل . لمعأ فوس « بوتأ فوس : ممم َرْجَنِل 8 : سابع نبا لاقو
 امه : «ىلس #

 نع  ةقث ناكو  ةشئاع يبأ نب 'ئسوم انثّدح ُنايِفُس انئّدح ُيِدْيِمُحلا انثّدح _ ۷



 1۲01 ريسفتلا باتك "6

 هب كّرح يخولا هيلع لزن اذإ كي عوبنلا ناك» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعَس
 fler اا س 5 ٤ ر ا

 . (وب لجعل كناسل ءوب كرت ال © : هللا لزنأف « هظفحي نأ ٌديِرُي_نايفس فّصوو - هتاسل

 ٠[. : ثيدحلا رظنا]

 7 و ر

 ونا قو عم انّيلع نإ 9١ باب

 لأس» هنأ ةشئاع يبأ نب ئسوم نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ٌدْيبَع انثدح _ ۸
 هْيَتْفَس كرحي ناك : سابع نبا لاقو : لاق كاسل ورع ال » : ىلاعت هلوق نع ريبُج نب دیعس

 هعمجُت نأ : هعمج انيلع لإ هنم تلفني نأ ىشخي - كناسل هب كّرحت ال هل ليقف « هيلع لزنأ اذإ
 الع نل مث 3€ متارا 8 - هيلع لزنأ : لوقي - 4أ ا « هأرقت نأ :ُةتآرقو « كردّص ىف

 ٤4۲۷[. ٠ « ه : ثيدحلا رظنا] . «كناسل ىلع هنئبن نأ 4نا

 ا

 ارقاذإف وي باب ۲
 هب لمعا :كعّيأَت ب « هانّيب : أرَ ط :سابع نبا لاق 4َا هَ وم -

 نع ريبج نب ٍديعس نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ديرج انثئّدح ديعس نب ةبيتق انثّدح - 4414
 هيلع ٌليربج لّرن اذإ لي هللا لوسر ناك : لاق وب جَ كاسل وب رع اک » : هلوق يف سابع نبا
 يتلا ةيآلا هللا لزنأف « هنم فّرعُي ناكو « هيلع ُدَتْشَيف هيتفشو ئاسل هب كّرحي اّمم ناكو يحولاب
 نأ انيلع : لاق تاو معج اتع نإ 6 هدي لجل َكَناسِل وپ کر ال ل : «قَمكيقْلا روي ميقا ال يف

 انيلع منابعو » عمتساف هانلزنأ اذإف مارف عيا هنأت اد 8 هنآرقو كردص ىف هعمجن

 كَل ٌكَوَأ » .هللا ٌهدعَو امك هأرق َبَمذ اذإف قرطأ ٌليربج هاتأ اذإ ناكف :لاق « كناسلب هنيبن نأ
 ٥ « ٤٩۲۷ « ٤۹۲۸[. :ثيدحلا رظنا] . دعوت لأ

)۷7( 
 نسنولآ لع قا لڑ ةروُس

 « ربخلا نم اذهو « ًاريخ ٌنوكتو ًادْحج نوكت «لهاو « ناسنإلا ىلع 'ىتأ :هانعم :لاقُي

 « ٌحوُرلا هيف حفني نأ ىلإ نيِط نم ةقلخ نيح نم كلذو « ًاروكذَم نكي ملف ًائْيِش ناك :لوقي
 . جشم :طِلُخ اذإ لاقُيو « ُةَقَلعلاو ملا « لجرلا ءامو ةأرملا ءام . ًطالخألا : «جاَسْمَأ »

 « مهُضعَِرْجُي ملو « ًالالغأو ًالِسالَس :لاقيو . طولخم ُلثم جوشْمَمو « طيلَخ :كلوقك
 ُسوبَعلاو « رطامق مويو ريرطمق ٌموي :لاقي .ديدشلا : ريرطُمَقلا . ءالبلا ًاَدَتمُم : 4 اريِطتسُم»



٥ o۲نيسفتلا ناتك-  

 يف ةرضّنلا :نسحلا لاقو . ءالبلا يف مايألا َنِم نوكي ام ٌدشأ ٌبيصَعلاو ٌرطامقلاو ريرطمقلاو

 :ررُشلا : لتاقم لاقو « ردّشلا : كارلا :  سابع نبا لاقو . بلقلا يف ٌرورسلاو « هجولا
 لز ووا تنك وق : 4 اهو تلو “ءارلا لاقو .توقايلاو دلا نه لاجحلا
 ءيش ٌّلكو « قلخلا ةَّدش :« شرا :رمعَم لاقو . ةيرجلا ٌديدح : (الیسلس # : دهاجم

 : وسام وهف ظيبغو تت نم دا

(۷V) 

 ِتالَسرَملاو ةروُس
 ليسو ا :نوعكرَي ال ا : أوعز # ٠ ٌلابج : 4 تللمج # :دهاجُم لاقو

 :لاقف « *ّههوفأ ل يَ ملا و < «نكرتماك امار واو ٠ «َنوُفِطَي ال » سابع نبا

 . مهيلع متخُي ةّرمو « نوقطني ةرَم « ٍناوْلَأ وذ هنإ

 ١-ياب

 نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع ليئارسإ نع هللا ديبُع انئّدح ٌدومحم انثّدح عوام

 نم اهاقلتتَل إو 4كم هيلع تلزنأو كي هللا اوسر عم انك : لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 يقو :هللَك هللا لوسر لاقف « اهرحج تلخدف انتقبسف « اهانردتباف هيب تجر ' هيف

 .[۳۳۱۷ ۱۸۳۰ :ثيدحلا رظنا] . «اهرش متْيَقُو امك مكّرش

 نعو <« اذهب روصنم نع ٌليئارسإ نع مدآ نب بحي انربخأ هللا دبع نب ةدبع انثدح _ ۹۳۱

 نع رماع نب دّوسأ هعباتو < ةلثم هللا دبع نع ًةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ليئارسإ

 .ةوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع مرق نب ٌلاميلسو ةيواعم وبأو صفح لاقو . ليئارسإ

 نبا لاقو . هللا ٍدبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ةريغُم نع ةناّوع وبأ انربخأ داّمح نب ىبحي لاقو

 ٤۹۳۰[. ۳۳۱۷ ۱۸۳۰ : ثيدحلا رظنا] ٠ . هللا دبع نع هيِبَأ نع دوسألا نب نمحتلا دبع نع قاحسإ

 نحن انيب» هللا دبع لاق :لاق دوسألا نع َميهاربإ نع شمعألا نع ديرج انئّدح ٌةبيتق انئَدح
 . اهب ٌبطَرَلُهاَف إو « هيف نم اهانيقلتف «ِتْلَسَر ماو هيلع تلزت ذإ ۰ راغ يف هي هللا لوس غم

 لاق « انتقبسف اهانردتباف :لاق « اهولُثقا .مكيلَع : ةا هللا لوُسر لاقف « ٌّةّيَح تّجرخ ذإ
 .«اهّرش مّتيِقُو امك مكرش ْثّيِقُو :لاقف

 «ِرَصَتلك رسب ىرتاَنِإ طب :هلوق باب- ۲
 ُتعمسا :لاق سباع نب نمحرلا دبع انئّدح نايفُس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح _ ۲



 ١؟ 017 1 دا

 E دا يوما e 2 ءاتشلل هع

 يرتص
 سباع نب نمحرلا ٌدبع ينثدح نايس انّربخأ ىيحي انّتَّدح يلع نب ورمَع انئّدح _ ۳

 دوس مس يضمعم

 « نفّسلا لابح © رص فص تللمج تلج نك » .رصقلا هيمسنف ءاتشلل هعفرنف كلذ قوفو

 .[4977 :ثيدحلا رظنا] . «لاجّرلا طاسوأك ّنوكت

 روح و اا
 ثلج ونک » باب - ۳

 نومي ال مياده ا باب - ٤

E!ِنع ميهاربإ ينثّدح شمعألا انئّدح يبأ انثّدح ثايغ نب صْفَح نب رمُع انئّدح  

 هنإف (تكسرملاو » هيلع تّلزن ذإ ٠ راغ يف لكي ئيبنلا عم نحن امنيب : لاق هللا دبع نع» دوسألا

 : يتلا لاقف « ةح انيلع لَو ذإ « اهب تطرأ ف نإو « وبف نم اهاقلنأل ينإو هول

 :ٌرمع لاق .«اهّرش متیقو امك مكّرش ْثيقُو : لكي ئبنلا لاقف « تبّهَّدف اهانزدتباف .اهولُثقا

 ٤۹۳۰ « ٤٩۳۱[. ۰۲۳۱۷ ۰ ۱۸۳۰ :ثيدحلا رظنا] . ؟ینمب راغ يف» يبأ نم هتظفح

)۸( 
 واست مع ل ةر وس

 نأ الإ هنوملكي ال : ابا ُهَني َنْكْلَم ال » . هنوفاخي ال : 4اباَسح َنوُجِرَي ال  :دهاجم لاق
 لاقو .ًائيضُم : «اًباََمَو # سابع نبا لاقو .هب لمعو ايندلا يف اقح : © اباوص © مواهب

 َطع# .دحاو قيِسْعلاو قاّسغلا َّنأك ليسَ : حرجلا سعيو « هنيع ثقسغ : : ااو ## : هريغ

 . ينافك يأ : ينبَسحأ ام يناطعأ « ايفاك َءاْرَج 0

 ًارمُز ابو نواف وصلا ف حت موي باب ١ رم ا

4۹oيضر ًةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع ةيواعُم وبأ انربخأ دمحم ينثذح _  

 . تبا : لاق ام نورا لاق « نوعبرأ نيتخمَتلا نيب ام» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا

 نم هللا لزنُي مث :لاق .تيبأ لاو 2 نوعيرأ :لاق .ٌتْيبأ :لاق# ًارهش نوعبرأ :لاق

 وهو ًادجاو ًامظَعالإ « ىلبي الإ ءيش ناسْنإلا نم سيل « « لقبلا بُني امك َنوُئبنيف « ًءام ءامسلا
 ٤۸١٤[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ةمايقلا موي ٌقْلَحلا ُبكَرُي هنمو « ب يذلا تخ 3



 نيسفتلا بات 0٤ ٥

)۷۹( 

 4ترا ةروس
 عماطلا لم « ٌءاَوَس ةرْخّنلاو ةّرخاّتلا : لاقي « هدو ةاصع : «ئربكْلا ديَألا » : هاجم لاقو

 فّوجملا مظَعلا :ةرخانلاو ةيلابلا :ةّرخّتلاو : مهضْعب لاقو .ليخببلاو لخابلاو « عمّطلاو
 لاقو . ةايحلا ىلإ لوألا انرمأ ىلإ : ةا » : سابع نبا لاقو .ُدَخْنَيَف حيّرلا هيف ومت يذلا

 . يهتنت ثيح :ةنيفّسلا سمو « اهاهتتم ىتم : 4من » :ةريغ
 باب-١

 انثّدح مزاح وبأ انثّدح َناميِلُّس نب لْيَضْفلا انئّدح مادقملا نب ٌدمحأ انئّدح 5
 يلت يتلاو ىطسولاب اذكه هيعبصإب لاق كو هللا لوسر ُتْئَأر» : لاق هنع هللا يضر ٍدعس نب لهَس

 . ءيش لك ىلع مطت : 4ُةَماَطلا » . «نيتاهك ةعاسلاو ٌتْنِعُب : ماهْإلا

 .]10۰۳ o۰1» : ىف هافرط_ ٤۹۳٦ ثيدحلا]

(۸۰) 

 «سع » ةَروُس
 یا لقا ما مب

 ٌمهُو نوذهّطملا الإ اهشميال 4 مرهَطَم# ةريغ لاقو .ضرغأو حلك : 4 وتو سبع
 حقي فشلا نال ةرهطم فخضلاو ةكئالملا لج اأ تكتل هلوق لع اذهو « ةكئالملا

 ا مارا كاملا ل ري وا ول رطل حب ٌرمهطَتلا اهيلع

 مَآ ام ٌدحأ يضقي ال نیت kw E )5( : هريغ لاقو . موقلا نيب

 لاقو « رس ىدا .  ةةرشُم :€ ةر . سابع نبا لاقو . هب

 .ٌرفس رافسألا دحاو :لاقُي .لغاشت : ىم  .ًابتك : « اقم . ةبتك : سابع نبا

 نع ثّدحُي ىَفوُأ نب ةرارُز ٌتعمس :لاق ةداتق انثّدح ةبعش انثَّدح ٌمدآ انثّدح دح -۔ ۷

 ةرَسلا عم هل ظفاح وهو ّنآرقلا أرقي يذلا لكما : لاق يَ يبنلا نع ةشئاع نع ماشه نب دعس

 .«ِنارُجأ هلف ٌديِدَّش هيلع وهو هدّماعتي وهو نآرقلا ارقي يذلا لّثمو « ةرّرَبْلا ماركلا
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 00 ستا تاك ف

)۸۱( 

 4ترک شقا ا5[ ةروس باب
 لاقو .ةرطق ىقبُي الف اهؤام بهذي :* َتَرْيْس# : ٌنَسحلا لاقو . تّرثتنا : € تردكنآ ©

 ًارحب تراصف ضعب ىلإ اهضعب ىضفأ ترج :ةزيغ لاقو .ءولمملا : 4 روجسلا # ٌدِهاجُم

 :رمع لاقو .هب ٌنضَي :نيِنّضلاو .مهتملا :نينظلاو .راهّنلا عفتزا :€ سس .ُءابظلا
 نل اورشحا## : هنع هللا يضر أرق مث « راّنلاو ةّنَجلا لهأ نم ُهَريظَن جوّرُي : 4ْتَجُْر سوفْنلا »

 .ربذأ : ستتم . مهرون
(A۲) 

 «َتَرطَمنأ ءال اإ »8 ةروس

 « َكلَدَعَم 8 :مصاعو شمعألا ًارقو ء تضاف :€ ترفل ج نب عبرا لاقو

 يأ يف ىنعي ففخ نمو .قلَخلا َلِدَّبعم دارأو « ديدشتلاب زاجحلا لهأ ُهأرقو « فيفخّتلاب

 .ريصق وأ ليوط وأ 34 حيبق اًمِإو ْنَسَح اّمِإ : ءاش ةروص

(AY) 
 سلا تکو او 2

 «نيففطملل لدو » ةروس
 رضا کلا قارت

 ةمتخ# .رمخلا :ٌقيحتلا .يزوج : 4 بو .اياطخلا تبث :*َنار## : دهاجُم لاقو
 98 2 ج

 موقي موي هّريغ يفوُي ال ففطُملا :هريغ لاقو . ةنجلا لهأ بارش ولعي : مينستلا . هنيط € كسم

 .نيملاعلا ٌبرل سانلا

 ملا ب شاب باب
 نع عفان نع كلام يددج 0 2 نعم انثذح رذنملا نب ميهاربإ انثذح 29 ۸

 بيخي ىتح 4 وعلا ٌبرِل سالا موقي موب ا : لاق كي ئبنلا َّنأ» امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع
 و و 5 ل

 197١[. : يف هفرط- 4978 ثيدحلا] . (هينذأ ٍفاّصنأ ىلإ هحشَر يف مهّدحأ



 ريسفتلا باتك "© 1۲٥۹

 هيب لس ص مرر ص

 . ةّباد نم عمَج :4ّقَسَو 9 « هزهظ ِءارَو نم هباتك ذأ : 4 لَمْ بك » : دهاجم لاق
 ومد

 .انيلإ عجْي ال : 4 روحي نأ نأَّنظ»
 هایی اًباَسِح بسا قوس »8 باب - ١

 نبأ تعمس :لاق دّوسألا نب َنامثع نع ىبحي انئَّدح يلع نب وُرِمَع انئّدح - ۹

 نع ةشئاع نع ةكيلُم يبأ نبا نع َبوُيَأ نع ديز نب ٌداّمح انثّدح برح نب ٌناميلس انثّدح
 . ح . ةا يبنلا

 مساقلا نع ةكيلم يبأ نبا نع ةريغص يبا نب متاح سنوي يبأ نع يحي نع دّدَسم انثذح

 29 200 ناد ی 2 2 1 - 2 - 1 :تلاق « كلّه الإ بّساحي دَحأ سيل» : ةا هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 بك وأ نم اما :لجو رع هللا لوقي سيلأ « كءادف هللا ينلعج هللا لوسر اي :تلق

 َباسحلا شقون نمو « نوضزعُي ضْرَعلا اذ :لاق « اَ اًباَسِح بسا وس ©9 يي
 ٠١١[. : ثيدحلا رظنا] . «ٌكله

 بط نعاقبط کرل ف باب ۲
 دهاجم نع سايإ نب ٌرَفعَج رشي وبأ انربخأ ميشه انربخأ رّضّنلا نب ٌديعس انثّدح - ۰

 . الط مکین اذه لاق ٠ لاح دعب ًالاح : «ٍقبَط نعاقبط نكر # : سابع نبا لاق :لاق

(۸9) 
 جورُبلا ةروس

 : سابع نبا لاقو .اوبذع :#* اوف # « ضرألا يف قش :« دودنلا # :دهاجم لاقو

 . ميركلا : ديلا # . بيبحلا : «ةودولا#

)۸1( 
 قراطلا ةروس

 ِتاَذ # :دهاجم لاقو .ءىضملا : *ُبَمَّلأ ُمجَنلَأ # . قراط وهف اليل كاتأ امو « مجنلا وه

 : سابع نبا لاق تابتلاب عّدصتت ضرألا : 4 عَّنَصلأ ٍتاَد و « َرطملاب عجري ٌباحس : 4 لآ
 . ظفاح اهيلع الإ : فاح امّا ال . قحل : صلو »



 ١؟ها/ ريسفتلا باتك- "6

(A۷) 
 لعل كير مس حس ل ةروُس «

 دهاجم لاقو :  CTك  eو

 ل ل ا لل :لاق

 ءاج مث ) نيربدع رف تاطقتلا ر ا )2 دعسو لالبو ٌراّمع ءاج مث 3 نآرقلا اتنائرقي

 َنايِبصلاو دئالولا ٌتيأر ىتح « هب مهحرف ءيشب اوحرف ةنيدملا لهأ تيأر امف < يب ئيبنلا

 «اهلثم روس يف 4 للا كيسا حبس تأرق ىتح ءاج امف « ءاجدق لكلا لوسر اذه : نولوقي .

(M۸) 
 «(ةَيِثعْلا ُتيِرَح كلتأ لَه » ةروس

 طا لقا ما مس

 ّناحو اهانإ غلب 4 نبع دهاجم لاقو « ىَراَصنلا 4 ٌةَبَِ ياع سابع نبا لاقو

 : هل لاقي تبن عيرّضلا : لاقيو « ًامْمّش 4ة اب ٌعَمَتَس اَلا» « ُهانإ غلب 4 ٍميَِحل < اهبرش
 او 6 طلسم : 4 رطّيَصمب# ٠ يس وهو « سي اذإ عيرصلا : زاجحلا ّلهأ هيّمسُي هيس +:قريشلا

 . مهعجرم «مهمايِإ 8 : سابع نبا لاقو . نيّسلاو داّصلاب

 (۸٩)

 4 ٍجَنلاو ل ةروُس
 طوس # . نوميقي ال دومع لهأ : دامعلاو . ةميدقلا ينعي داملا ناد مرإ 8 : دهاجم لاقو

 اك :دهاجم لاقو . ريثكلا : 4(مج ظو .ٌتفسلا : 4انَّل الخحأ » .هب اوبّدُع يذلا يان
 #ٍاَّذَع طوس # :هريغ لاقو . ىلاعتو كرابت هللا : ا ل

 .ريصملا هيلإ :«ِداَصرملَاَل # . طوسلا هيف لخدي باذعلا نم عون لكل ٌبرعلا اهلوقت

 .باوثلاب ةقدصملا «هّنِيَمظُمْلا # . هماعطإب نورمأت : وضو + نوظفاجت : 4 و

 نآمطاو هللا ىلإ تنأمطا اهضبق لجو رع هللا دارأ اذإ : 4 ٌةيِيِمطمْلا سفت لا ابال ا ¥ : نسحلا لاقو

 i ا

Eبوجي « بیج هل عمق صيمقلا بیچ نم ٠ اوہ اج :  
 . هرخآ ىلع تیت أ :عمجأُهتممل 4مل . اهعطقُي : ةالفلا
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0 

 «ميقأ الب ةروس
 . مثإلا نم هيف سانلا ىلع ام َكيلع سيل ٠ ةكم : للا اذ لح تاو :دهاجم لاقو

 : 4 ٌَبَعَسم .رشلاو ريخلا :4 نبدأ و .ًاريثك :€ ادب ل . لو امو مدآ € ریلاوو »
 SS hS : لاقي . بارتلا يف طقاسلا : %4 قيركم # . ةعاجم

 . 4 ٌةبَعَسَم ىذ موب يف معا وأ € ةر كف 6 ةبقملا ام كردَأ امو ل :لاقف ةبقعلا رّسف مث « ايندلا

 . ةّدش يف : يک فل

)1( 
 اھو يَمَّشلاَو 9 ةروس

 د :4 اهل ظو .اهعبت :4 اهلل اإ .اهُءوَض : اهم 8 :دهاجم لاقو
 : € آهئوُعطب # :دهاجم لاقو .ةداعسلاو ءاقشلا اهفّوع : امهم # .اهاوغأ : «اَهلَّسَد »و

 . دحأ ىبقع : «اهلبقع فاي الو # . اهيصاعمب

 ةَرَبخأ هنأ هيبأ نع ٌماشه انثّدح ٌبيَِمُؤ» انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - ۲

 : ةا هللا لوسر لاقف < رقع يذلاو ةقانلا ركذو ٌبطخي الب ييبنلا عمس هنأ ةعْمَر نبا هللا دبع

 َءاسنلا ركذو . ةعمز يبأ لثم هطهر يف عينم مراع ٌزيزع ُلجر اهل تعبنا 4اَهلَقَشأ تعبأ ذإ ©
 يف مهظعَو مث . هموي رخآ نم اهعجاضي هلعلف < ‹ دبعلا َدلَج هتأرما ٌدلِجَي مكذحأ دمعي :لاقف

 ٌماشه انثدح : ةيواعم وبأ لاقو ؟«لعفَي امم مكدحأ كحضي مل :لاقو ةطرضلا نم مهكحض
 «ماوعلا نب ريبزلا مع ةعمر يبأ ٌلثم : ايب ئبنلا لاق» ةعمّر نب هللا ٍدبع نع هيبأ نع

 ش .[۳۳۷۷ : ثيدحلا رظنا]

)۲( 
 یني اإ لوب ٌةروس

 یا شقق ما ر نب
 حرص مو

 .تام :#* درت :دهاجم لاقو .فلخلاب :& یاب بدو » : سابع نبا لاقو

 .ىّطلَتَت : ريمُع نب ديبُع أر قو . جهَوَت : نعت لو



 ۲0۹ شتلات 6

 مر 1

 4اد و ت ١

 :لاق ةمقلع نع» ميهاربإ نع شمعألا نع ُنايفس انئّدح َةبقُع نب ٌةصيبق انئّدح 4441
 3 :لاقف اناتأف ءادرّدلا وبأ انب عوسف < ماشلا هللا دبع باحصأ نم ٍرفن يف ُثلخد

 ىي اإ لاو # ٌُتأرقف « ارقا : لاقف « علإ اوراشأف ؟أرقأ مكئأف : لاق . معن :انلقف ؟أرقَي

 e CAS قلو کل َقلَح امو کل لح اد راو

 . «انيلع َنوَبأي ءالؤهو « كي ئبنلا يف نم اهتعمس انأو
 ظ TV (TVET] لالالا iY فيلا رظنا]

 لاو کلا َقلَحاَبَو ل باب- ١

 ىلع هللا دبع ٌباحصأ مِدق : لاق ميهاربإ نع شمعألا انئّدح يبأ ينثّدح ُرمع انثّدح- 44

 مكُيأف :لاق .انّلك : لاق ؟هللا دبع ةءارق لع أرقي مکی : لاقف مهدّجوف مهبلطف « ءادرّدلا يبأ

 ٍركّذلاو» : ةمقلع لاق ( تدي اَدِإ للو أرقي ُهّتعمس فيك :لاق «ةمقلع ىلإ اوراشأو ؟ظَمحي
 انو $ ًارقأ نأ ىلع يننوديري ءالؤهو « اذكه أرق : هَ يبنلا ثعمس ينإ ٌدهشأ :لاق «ىتنألاو
 ر ر

 .[1947 لالالا .۳Y۳ › ۳۷٤۲» ۲۷ :ثيدحلا رظنا] . (مهباتأ ال هللاو 4 قالو کلا یک

 «( قلو كطعأَنماَمَف ل١ بام - ۳

 نع ةديبع نب ٍدعس نع شمعألا نع نايفس انثّدح ميعت وبأ انثدح - 1440

 يف ةقرغلا عب يف هلو يلا ناك لاق هنع هللا يضر يلع نع» ئملّسلا نمحرلا دبع يبأ

 :اولاقف .رانلا نم ُهُدَعقَم و ةنجلا نم ٌةدعقَم َبتُك دقو الإ ٍدحأ نم مكنم ام : :لاقف « ةزانج

 یتا َقَّدَصَو () ناو لمع نم ما 8 أر ق مث رسم لكف اولمعا :لاقف ؟لكتت الفأ هللا لوسر اي
 ٠١١١[. :ثيدحلا رظنا] . 4# كَرَسْعْلِل # : هلوق ىلإ

 یاب قدس » باب
 خرا دبع يا نع دع دم نف الا ان د وعاولا ذيع اج دم اخ

 ٠ ٠ .ثيدحلا ركذف .٠ . هلك يبنلا دنع ًادوعق انك : لاق هنع هللا يضر ولع نع»

 یری مرسي باب - ( ٤
 نب دعس نع َناميلس نع ٌةبعش انثّدح رفعج نب دمحم انربخأ دلاخ نب رشي انثدح- 65

 « ةزانَج يف ناك هنأ ايب يبنلا نع» هنع هللا يضر ولع نع يَملُسلا نمحرلا دبع يبأ نع ةديبع
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 نم وأ « راّنلا نم ةدعقم بك دقو الإ ٍدَحَأ نم مكنم ام : لاقف ضرألا يف تكن ًادوُع َدَخأ

 َقّدَصَو هيل ناد نطعأ نم امك » یم ٌلكف اولمعا :لاق ؟لكتن فأ هللا لوسر اي :اولاق . ةنجلا

 دای كيدح نم ركنا لرم ب اخو : ةبعش لاق «ةيآلا سلا
 ثيدحلا رظنا] : ١7757 2١ 4940[.

 رم حام سلس 2

 «َقَْتْساَو لب ماما طه باب- ه
 نمحرلا دبع يبأ نع ةديبُع نب ٍدعس نع شمعألا نع ميكو انّنَّدَح ىيحي انئّدح - 437

 بتُك دقو الإ دحأ نم مكنم ام :لاقف ل يبنلا دنع سول انك» :لاق هنع هللا يضر يلع نع
 e ال :لاق ؟لكتن الف هللا لوسر اي :انلقف 2 راّنلا نم ةدعقمو ةنجلا نم ُهّدَعَقَم

 يش » :هلوق ىلإ € فرت رس ©) قد َقَدَسَو © ینا كت نم ا > أرق مث .رگیم
 .[1448 , ١7559 :ثيدحلا رظنا] . 26 نرسم

 قس بدو » باب- 5

NRنع ةديبُع نب دعس نع روصنم نع ٌريرج انئّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انئّدح  
 « دقْرَعلا عيقب يف ةزانَج يف انُك» : لاق هنع هللا يضر يلع نع يِمّلُسلا ن نمحرلا دبع يبأ

 « هترصْخَمي ٌثكني لعجَم سكن « ٌةَرَصْخم عمو « هلوح انذعقو دّمقف ل هللا لوسر اناتأف

 + نابلاو محلا نع ابنا كن بنك ا هم اهو عينج خي م :لاق مث

 « لّمَعلا عدن انباتك ىلع لکتن الفأ هللا لوسر اي :ٌلجر لاق .ةديعس وأ ةيفش تیک دق الار

 ءاقَّشلا لهأ نم اّن ناك نمو « ةداعسلا لهأ ىلإ ُريِصَيَسَق ةداعّسلا له نم انم ناك نمف

 « ةداعسلا لهأ لمحل َنورّسِيف ةداعسلا ْلهأ امأ :لاق ؟ ةَواقشلا لهأ لمع ىلإ ُريصيسف

 « قب َقّدَصَو © د نع نم ما » أرق مث « ِءاقشلا ٍلهأ لمعل ٍنورسيَف ةواقشلا ُلهأ امأو
 ٤4٤۷[. 4945 4940 , 1755 :ثيدحلا رظنا] . (ةيألا

 رش یسک ج باب
 نع ُثّدحُي ةديبَع نب دعس ُتعِمَس : :لاق شمعألا نع ُةبعش انثّدح ٌمدآ انئّدح 5

 ًائيش ذخأف « ةَرانج يف كي ئيبنلا ناك : لاق هنع هللا يضر يلع نع يوللا نمحرلا دبع يبأ

 ا ا م ل اا لاقف « َضرألا هب ُتككني لعجف

 امل رَّسيُم ٌلكف اولمعا :لاق ؟لَّمَعلا ٌعدّنو انباتك ىلع ٌلكتن الفأ هللا لوسر اي :اولاق .ةنجلا



 ِءاقشلا لهأ نم ناك نم امأو 4 ةداعسلا لهأ لمعل رسييف ةداعسلا لهأ نم ناك نم امأ ¢ هل قلخ

 . «ةيآلا ناب َقَدَصَو () ناو كطعأ نما ط أرق مث < ةواقشلا لهأ لمعل رّسّييف
 EAA EE < EE 0 E0 CY] : ثيدحلا رظنا]

)4۳( 

 ىَكضلاو ةروُس
 لآ ےڑلآ ا ا

 : ياع ٠ نكسو ملظأ : بس :ٌةديغ لاقو . ىّوتسا : 4س اد 8 :دهاجُم لاقو

 .لايعوذ

 امو كير كعدوام » باب- ١

EESةيحر اانث دع يلوح  EEتغ لاف ٍسيِق  
 ا ف 5 وو ت و

 « ًاثالث وأ َنيَلَْ مقي ملف « ل هللا لوسر ىكتشا» : لاق هنع هللا يضر نايف نب بدنج

 كبرق هرأ مل 1 ل : تلاقف ةأرما تءاجف
 رر هه

 امو كير كعدو ام جوا بس اذ لاو ل صلو # : لجو زع هللا لزنأف « ًاثالث وأ نیتلیل ذنُم
 .[1176 01174 :ثيدحلا رظنا] . له

 ہا صر

 ې لقامو كير كعدوام ل باب - ۲

 ٌككرت ام :سابع نبا لاقو .كبر ككرت ام :دحاو ىنعمب فيفختلاو ديدشّتلاب أرقت

 . كضغبأ امو

 تا ا لوصو ان ل :لاق سيق نب دوسألا
 هلم سم او یر

 .[49060 011758 21175 :ثيدحلا رظنا] . (# قامو كير كعدوام # : تلزنف . كأطبأ

(15) 
 کل حشا ةروس

 لآ آه ناد جمع

 نبا لاق : اشر رسل عم

00 

 ‹ لقثأ : ستن » « ةيلهاجلا يف :€ كردو  :دهاجُم لاقو
 صدرت له # : هلوقك < رخآًارسي رسُعلا كلذ عم َّنِإ يأ ةنيَيَع « «ِقيسُحْلا ىدخإ لإ آب توصي



 نيسفتلا قناتك 5م 11۲

 نع ركذُيو .كّبر ىلإ كتجاح يف :€ بص » :دهاجم لاقو .«نيرسي رسع بلغي نلو»

 مالسولل ه هردص هللا حرش ث (كَرْذَص كل ح لأ $: سابع نبا

 (ة)(

 لار ةروس
 يذلا امف ؟ 4 َكبّذَكُي امم # :لاقُي .سانلا لكأي يذلا ُنوتيَّزلاو نيَّتلا وه :دهاجم لاقو

 ؟باقعلاو باوثلاب كبيذكت ىلع ردقي نمو :لاق هنأك ؟مهلامعأب نونادُي سانلا نأب كبذكي

aE 
 َءارَبلا تعمس :لاق ٌيِدع ينربخأ :لاق ةَبعش انثّدح لاهنم نب ٌجاَجَح انثدح _- ۲

 نّيّتلاب نيتعكألا ل ا َّنأ» هنع هللا يضر
 1 «نوتيّرلاو

 .[7/59 . الثا/ :ثيدحلا رظنا] .قلخلا : ريوق #

 كر
 4َقلَح ىلا كير وسا افا » ٌةروس

 كر ف E SN EC بعل ضلك ا نك يا لا سان قو

 4 يداك > دهاجم لاقو ..اَطَخ نيتروشلا نيب.لعجاو «ميحرلا نمحرلا هللا منتي مامإلا
 :لاق © اًمَقْمَنَل ‹ عجرملا :4 ىلا # :رمْعَم لاقو « ةكئالملا :4 يبرأ # « هتريشع

 . ُتذخأ :ِهَديِب ُتعَمَس « ةفيفخلا يهو نونلاب «نعقسنل»و « نَدْحَأنل

 بايد ١

 نب ديعس ينثدحو . باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثّدح ريكي نب ىبحي انئّدح 4407
 ينثدح :لاق هيوملَس حلاص وب انربخأ ةمْزِر يبأ نب زيزعلا دبع نب دمحم انثدح ناورَم

 جوز ةشئاع نأ هربخأ ريِزلا نب ةورع َّنأ باهش نبا ينربخأ : لاق ديزي نب سنوي نع هللا دبع
 ىَري ال ناكف « مونلا يف ةقداَّصلا ايؤرلا ةه هللا لوسر هب َءىدُب ام لوا ناك : تلاق يلي يبنلا

 . هيف ُتَّنحَتيف ءارح راغب قحلَي َناكف ُءالَحلا هيلإ بِي مث < Ù حنصلا قلف لثم تةءاج الإ اير
 مث « كلذل ةّوزتيو « هلهأ ىلإ عجري نأ لبق « دّدَعلا ٍتاوُذ يلايللا دبعتلا : تّتحتلاو :لاق
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 o اطل اع

 ينم غلب ىتح ةيناثلا ينطغق ينّدخأف ءىراقب انأ ام تلق . TS « ٌدهجلا

 ينم غلب ىتح ةشلاثلا ينطَعف ينذخأف . ءىراقب انأ ام تلق .أرقا :لاقف ينلسرأ مث ٠ ‹ دهجلا

 2€ مالا كرو أرفأ 9 نع ني سولا قا 9€ یا یا یر وسا ارقا :  لاقف ينلَّسْرَأ مث « دهجلا

 بز 4 هلا وسر اهب عجرف « 3€ لام لآ اع هلوق ىلإ تابآلا 6 رفا لت لا

 لاق . هيي ل مز : لاقف ةجیدخ ىلع لخد ىتح « هرداوب

 الك : ةجيدخ تلاق .ربخلا اهربخأف ؟يسفن ن ىَلَع تيِشَح دقل يلام « ةجيدخ يَا :ةحيدخل

 لمحتو + تدخلا ٌقّدِصَتَو مجول ٌلِصَتَل كنإ هنلَوَف « ًادبأ هللا كيرخُب ال ُهناَوَق « رشبأ

 هب ْتَقلَطناف « قحلا بئاون ىلع نيعُتو « فضلا يرقتو « مودعملا ٌبِسكتو « لكلا

 يف رّصنت أرما ناكو « اهيبأ يخأ ةجيدح مع ُنبا وهو « يفوت نب ةقرو هب ْتّنأ ىتح ُةَجيدخ

 نَا هللا َءاش ام ةيبرعلاب ليجنإلا نم كيو ١ يبّرعلا تباتكلا تکی ناکو ‹ ةيلهاجلا

 لاق « كيخأ نبا نم عمسا « مع اي : ةجيدخ تلاقف « مَع دق ًاريبك اخیش ناكو « بَ

 يذلا سومانلا اذه : ُةقرَو لاقف « ىأر ام ربح كي ئبنلا ةربخأف ؟ىرت اذام يخأ باي : ورو

 9 : هلع هللا لوسر لاق ًافرح ركذ - اح نوكأ ينتيلو « اعَذَج اهيف ينتي ؛ « ىسوم ىلع لز

 كُموي ينكردُي نإو « َيذوأ الإ هب ت تج امب لجر ِتأي مل « معن :ةقّرو لاق ؟مُه َيِجرْخُم
o 1 A 7م مل دم رو :ع  ceا  

 لزح ىتح هرتف يحولا رثفو يدون نأ هقرو بسی مل مد .ارزّوم ارصن كدصنا ايح

 .[۳۳۹۲ « ۳ :ثيدحلا رظنا] . «ة هللا لوسر

 يراصنألا هللا دبع نب َرباج نأ ةّملس وبأ ىنربخأف :باهش نب دمحم لاق - 4

 انّيِب : هثيدح يف لاق ٠ يحولا ةرثف نع ثَّدحُي وهو هلي هللا لوسر لاق» : لاق امهنع هللا يضر

 ٌسلاج ِءارجب ينءاج يذلا ُكلَملا اذإف يرصب ٌتغعفرف « ِءامسلا نم ًاتوص ُتعمس يشمأ انأ

 ‹ ينولمز ينولمز e ‹ ضرألاو ِءامسلا نيب يسرك ىلع

 راد € رف كا © ربكم کیدو © زذ م © معلا ب ماي » : ىلاعت هللا لّرنأف . هورثدف

 عباتت مث :لاق « نودع ةيلهاجلا ”لهأ ناك يتلا ُناثوألا يهو :ةملس وبأ لاق .© َرْجَمَأ

 ]4۲۹ 44701497140457 , 4577 ‹ ۳۲۳۸ ‹ £ :ثيدحلا رظنا] . (ىحولا
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 دي

 نع نِي نالا َقلَح طم :هلوق باب - ۲
 ةشئاع نأ ورع نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثدح ريكُب نبا انثدح _ ٥

 : لاقف ُكَلَملا هَءاجف . ةحلاصلا ايؤؤلا ةي هللا لوسر هب َءىدُب ام لوأ» : تلاق اهنع هللا يضر
 . «( م5لا وارفع ن نسل قا 9 َقلَح یر كد سای أرفأ »

 ٤۹٥۳[, . ۳۳۹۲ « ۳ : ثيدحلا رظنا]

 کالا كرو أفا » :هلوق باب -
 لاقو .ح .ّيرهزلا نع ْدمْعَم انربخأ قازرلا دبع انئَّدح دمحم نب هللا دبع انثدح 5

 هب ءىدُب ام لوأ» اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورغ قزيخأ :ٌدمحم لاق ليقع ىنثّدح :ثيللا

 5 ر نب نمل َنلَح © َقَلَح یا كر وسا رق » : لاقف كلملا ٌءَءاج « ٌةقداصلا ايؤؤلا لكي هللا لوسر

 سموم یر 0 ¢ مم دم رد 2

 ٤۹٥۳ , ٤۹٥٩١[. ۰۳۳۹۲ ا" : ثيدحلا رظنا] . «(راملاب ماع یل 2, الآ كيو افا 9 ع

 «(ِراَْلا مَع ىلا » باب
 ُتعمس :لاق باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انئّدح فّسوي نب هللا دبع انثّدح _ ۷

 رّكذف «ينولّمز ينولّمز :لاقف ةجيدخ ىلإ لك ئيبنلا عجرف» : اهنع هللا يضر ٌةشئاع تلاق ةَوْرُع
 .ثيدحلا

 ا
 لسا کک ر چ لل مم شم ضع ےک 12

 ليا ذك رتو و َةَيصاَلَاَ اعمل هپ رل نإ الك ل باب - ٤

 ةمركع نع يرّزجلا ميركلا ٍدبع نع رمْعَم نع قازرلا دبع انئّدح ىيحي انئّدح _ح ۸
 غلبف « هقنُع ىلع نأطأل ةبعكلا دنع ِلصُي ًادمحم ثيأر نئل لهج وبأ لاق» سابع نبا لاق
 نع هللا ديبع نع دلاخ نب وُرمع ُهَعبات .«ةكئالملا ةتذخأل ةلعف ول :لاقف : ةي ىبنلا

 . ميركلا دبع

)4۷( 
 لر ائ ل ةروُس

 ةيانك ءاهلا : هَر » . هنم ٌعلطُي يذلا عضوملا : علطَملاو ‹ عولطلا وه علطملا : لاقي
 دكؤت برعلاو « ىلاعت هللا وه لزنُملاو « عيمجلا جرخَم جرخ :4ُهَتْلرنَأ آّنِإ 3 ؛نآرقلا نع
 .دكوأو تبث نوكيل عيمجلا ظفلب هلعجتف دحاولا لعف
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)۹۸( 
 نکی رل ةروس
 لآ قتلا را و

 . ثنؤملا ىلإ نيدلا فاضأ : 4ملي «  ةمئاقلا : ميف > « نيلئاز : 4مم >

 باب۱
 نع ةداتق تعمس : لاك ت اقدح وغ اد را و دم اشدح _ ۹

e2 - 2 ىع هع ع نع #6 2 2 3 5  

 َنيِذَلا يكي رل كيلع أرقأ نأ ينرمأ هللا َّنإ : يبأل ةا ئوبنلا لاق» هنع هللا يضر كلام نب سّنأ

 .[۳۸۰۹ :ثيدحلا رظنا] . «ىكبف « معن :لاق ؟ينامسو : لاق اور

 باب ۲

 لاق» : لاق هنع هللا يضر ستا نع ةداتق نع مَ انّّدح ّناسح نب ُناّسح انثّدح را

 كاس هللا : لاق ؟كل يناس هل : بأ لاق . َنآرقلا كيلع ًارقأ نأ ينّرمأ هلل نإ : عيال هلك خربلا

 . ورک نيد ذَا کی ول » هيلع أرق هنأ ُتْديِنَأف : ٌةداتق لاق « يكبي يبا لَعججف « 8

 .[89409 ۰ ۳۸۰۹ :ثيدحلا رظنا]

 باب۳
 لش انثّدح حور انثدح يدانملا رفْعَج وبأ دواد يبَأ نب ٌدمحأ انثذح - ٤۹٦۱

 نأ ينرمأ هللا َّنإ : بعك نب يبل لاق كي هلا يبن َّنأ» كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ

 : لاق ؟نيملاعلا بر دنع ٌتدركُذ دقو : لاق « معن : لاق ؟كل ينامس هللا :لاق . نآرقلا كئرقأ

 .[4950 « 4409 ۰۳۸۰۹ :ثيدحلا رظنا] . ؟هائيع تفّرْذف « معن

)۹( 
 4 اًرلَز رأل تزل اذِإ ةروس

 + هه رکا مام سم
 «ِةَرَارْيَحْوَرْدَلاََفْتِم ْلَمْمَي نمف » :هلوق باب-١

 مصرع م

 .ٌدحاو اهيلإ ىحّوو اهل ىحّوو « اهيلإ ىحوأو : اهل َسْوَأ 8 :لاقي
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 حلاص يبأ نع مّلْسَأ نب ديز نع كلام انثّدح هللا دبع نب ليعامسإ انثذح 7 ۲

 « رجا لجرل : ةثالثل ليخلا» :لاق كي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع نامّسلا

 اهل لاطأف « هللا ليبس يف اهطبر ٌلجرف « ٌرجأ هل يذلا اَمأف .رزو لجر ىلعو « ٌرتس لجرلو
 اهنأ ولو . ٍتاتسح هل ناك ةضورلاو جزملا يف كلذ اهلّيِط يف تباصأ امف ؛ةضور وأ ٍجْرَم يف

 ترم اهنأ ولو « هل تاتسح اهثاورأو اهُراثآ تناك « نیفَرش وأ ًافّرَش تّنتساف اهليط تَّعْطق

 لجرو .رجأ لجرلا كلذل يهف «هل ٍتانسح كلذ ناك - هب يقسَي نأ درُي ملو - هنم تبرشف رهنب

 ًارخف اهطّبر لجّرو .رْثس هلل يهف اهروُهظ الو اهباقر يف هلل ٍّقح سني ملو اعوان اهطبر
 ا ع لاق « رمُحلا نع لكك هللا لوسر لئسف . رزو كلذ ىلع يهف اونو ءائرو

 رس رد لام ا َوَرَد َلاَمْتِم ْلَمَمَي سف # ةعماجلا ةذافلا ةيآلا

 .["545 ۰ ۲۸۹۰ 2781/1 :ثيدحلا رظنا] . ۲مری

 «مرياَرَس زرد لاتی لمعي نمو » باب

 نب ديز نع كلام ينربخأ لاق بهَو ْنبا ينثدح : لاق َناميلس نب ىيحي انثّدح 441
 : لاقف « رمحلا نع الإ عبنلا لثس» هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نامسلا حلاص يبأ نع ملسأ

 ©3 مري ارْيَح ورد لاو ْلَمَمَي نمف » ةَّدافلا ٌةعماجلا ٌةيآلا هذه الإ يش اهيف َيلع لري مل ركل حس
E[:507؟ 5545015859 0 ۲۳۷۱ :ثيدحلا رظنا] . (4ٌمرَياَرَس ورد لام ]. 

9 
 تايداعلاو ةروس

 : 4ر احل © .ًارابغ هب نْعَمر : € اق وي ناق » :لاقُي .روفكلا :دونكلا :دهاجم لاقو

 زّيُم :4َلَيح > .ديدش :ليخبلل لاقيو « ليخَبل : 4ُديِدَمَلال .ريخلا بح لجأ نم
0( 

 ةعراقلا ةروس

 . ر لوُجي سانلا كلذك « اضع هّضعب بكري دارجلا ءاغْرَمك : 4 ِثَْْبَمْلا شائك »ف

 .«فوّصلاك» : هللا دبعأرقو « نُهعلا ٍناولأك : « ِنَهِمْل اك ) يف مهضعب
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)۱۰۲( 
 وكس لج 5 0

 «مكدهلأ » ةروُس

 .دالؤألاو لاومألا نم : € اكل » : سابع نبا لاقو

09 

 (رصعلاو إب ةروُس

 . هب مسقأ ‹ رهدلا : 4 دعلاو# : ىيحي لاقو

 )١5(
 ر رو تو ت ور 5

 ۾ ززمل ززمه لڪل ليو ۾ ةروس

 د لآ کلا ام بسس

 . ىظلو رقس لثم « رانلا مسا 4ِةَمَطْتلل ل

)6( 

 يتلا ةروس

 لاقو .ةعمّتجم ةعبانتُم € ليبابأ  :دهاجم لاقو . ملعت ملأ € رَت لأ :دهاجم لاق

 . لكو كنس يه 4ليَچسنب # : سابع نبا

O) 

 شرف كيل ةروس
 مُهَتَماَءَو 8 ‹ فيصلاو ءاتشلا يف مهيلع قي الف ‹ كلذ اوفلأ «ٍفّكيإِل 9# : دهاجم لاقو

 . مهمَرَح يف مهٌوُدع لك : ني
(۱۰۷) 

 يري, ده 2 ۳ 2 0 500 5

 نع عفذي :4 َعُدَي# :دهاجم لاقو . شيرق ىلع يتمعنل :«فّكيإل 3 : ةنْيَيَع نبا لاق



 لاتا 6 ۲۸

 : © نوُعامْلا و ‹ نوهال : © َنوُهاَس # « نوعفدُي وعدي 2 تععد نم وه لاقي « هقح

 ةاكزلا اهالعأ : :ةمركع لاقو «ءاملا :نوعاملا :ترعلا ضعب لاقو ا ىلا

 . عاتملا ةّيراع اهانذأو « ًةضورفتملا

)۱۰۸( 
 4 رَدرکلا كتِيطَعأ اّن » ةروس

 . كودع : 4 كلكناشس # : سابع نبا لاقو

 باب- ١
 جرع اّمل» :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق انئَدح نابيش انثّدح ٌمدآ انئدح لح - 4

 اذه ام : تلقف « فوجُم ولولا ُبابق ةاتفاح رهن ىلع تيتأ :لاق ءامسلا ىلإ ةي يبنلاب

 ٠۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةثوكلا اذه : لاق ؟ليربج اي

 نعا ةديبُع يبأ نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انئدح يلهاكلا ديزي نب ٌدلاخ انئّدح - 0

 ههَّن وه : تلاق «َرَكْوكْلا كلتْيطَعَأ اّن 9 : ىلاعت هلوق نع اهتلأس : لاق اهنع هللا يضر ةشئاع
Îلاا اًيركز هاور «موجُنلا دّدَعك هتينآ فّوجم رد هيلع ُةايطاش ‹ للي مكيبت  

 . قاحسإ يبأ نع فرطمو

 نعا ريب نب ديعس نع رشب وبأ انئّدح ٌميشُه انٿدح ميهاربإ نب ُبوقعي انثڌح - 7

 تلق وأ لاق هايإ هللا هاطعأ يذلا ٌرْيْخلا وه : رثوكلا يف لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا

 نم ةنجلا ىف يذلا رهنلا :ديعس لاقف « ةنجلا يف رهن هنأ نومعزي سانلا َّنإف :ريبج نب ديعسل

 1 .[ : يف هفرط_ 4955 ثيدحلا] . «هاّيإ هللا ةاطعأ يذلا ريخلا

(۱۰۹) 
 «تورفكلا اا لف ةروُس

 نوتلاب تايآلا َّنأل ينيد : لقُي ملو . مالسإلا * نيد يلو # » رفكلا 4 گند کل ل # :لاقي

 ؛نآلا 4 َنوُدُيَص اَم ديعأ ال # : هريغ لاقو . 4یف 8و 4ني : لاق امك ًءايلا تفذحف

 (E4 ر و
 كر ديزيلو# : لاق نيذلا مهو دبع دبعأ ام نوديلع م ر لر يرمع نم يقب اميف مُكبيجأ الو

ES[35 :ةدئاملا] رنو اكينل كرر نم ك لأ اک مت . 
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)۱۱۰( 
 4لآ رص ءاج اد ةروس
 ا ا ةا

 بايد ١

 نع ىحّضلا يبأ نع شمعألا نع صّوخألا وبأ انثّدح عيبرلا نب ْنسحلا انثّدح - ۷

 اإ هيلع تلزن نأ دعب ةالص كي بنا ىلص ام : : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» قورسم
eاس حس هي اص و  

 . «يل رفغا مُهَّللا ‹ كدّمحبو انّبر كناحبس ' اهيف لوقي الإ 4ٌحتَملأَو مآ مت هاج

 .[1797 ۰ ۸۱۷ ۰ ۷۹٤ : ثيدحلا رظنا]

 باب-"
 ٍقورسم نع ىحضلا يبأ نع روصنم نع ريرج انئّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح - 4۹۸

 :هدوجسو هعوكر يف لوقي نأ رثكُي ةا ه هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع»

 . «نآرقلا لأي . يل رفغا مهللا « كدمحبو انبر مّهَللا كناحبُس
 ثيدحلا رظنا] : ۷۹۴٤ , ۸۱۷ ۰ ٤۲۹۳ « ٤۲۹۷[.

 00 ا ۹

 : ىلاعت هلوق نع مهلأس هنع هللا يضر َرمُع نأ» سابع نبا نع ريبُج نب ديعس نع تباث يبأ

 لوقت ام :لاق ‹ روصقلاو 0 حتف : :اولاق < ,« حتفلاو هلأ رص ا اذِإ *

 . «ةسفن هل تبع . ل دمحمل برص لم وأ « لجأ : لاق ؟سابع نباي

 ET cE CTY] : ثيدحلا رظنا]

 f ت و وس لل

 ياباون ناك مَنِ و :هلوق باب ٤

 . بنذلا نم بئاّتلا : سانلا نم ٌباوتلاو « دابعلا ىلع ٌباّوَت

 نع ريبج نب ديعس نع رشي يبأ نع ةناوع وبأ انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - ۹۷°

 ا :لاقف هسفن يف َدَجو مهّضعب ٌَنأكف « ردب خايشأ عم يجدي مع ناك : لاق سابع نبا

 تير امف مهعَم هَلَحْدأف موي َتاذ اعّدف . متِمِلَع ثيح نم هنإ :رمَع لاقف ؟ هلثم ٌءانبأ انلو انعم اذه

 «ختَفْلاَو يدم و

 *حَتَفلَو أوصت اج 5إ > ىلاعت هللا لوق يف نولوقت ام :لاق . مهيرّيل الإ ذئموي يناعد هنأ

 .ائيش لقي ملف مهضعب تكسو « اًنّيلع حتفو انرصن اذإ هرفغتسنو هللا ٌدمحن انرمأ : مهضعب لاقف



 a ف اتك ۷۰ ٥

 كب هللا ل وسر لَجَأ وه : تلق ؟لوقت امف :لاق ءال : ُتلقف ؟ساببع َنباي لوقت ت كاذكأ : يل لاقف
E aا ا حنفلاو هللا رص ءاج اذإ :  

 وقت ام الإ اهنم ملعأ ام : رمع لاقف .ًاباّوت ناك هنإ

 ثيدحلا رظنا] : ۳٦۲۷ ۰ 1۲۹٤ ‹ ٤٤۳۰ « 89559[.

)11١( 

 «َبتَو پھل أ آد وت ةروس

 د لا کیلا ر ميلب

 باي-١

 ةرُم نب وُرِمَع انئّدح شمعألا انئّدح ةماسأ وبأ ج يسوم ی و ا ۹۷1

 كتريشعدردنأو ةت ا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع» ريبج نب ديعس نع

 : فتهف افصلا َدِعَّص ىتح يب هللا لوسر جرخ « نيصلخملا ٌمهنم كطهرو « نيبرقألا
 نم ٌجرخت اليخ َّنأ مكثربخأ نإ مّتيأرأ :لاقف « هيلإ اوعمتجاف ؟اذه نم :اولاقف .هاًحابص اي
 يدي نيب مكل ٌريِذَت ينإف :لاق .ًابذك كيلع انبرج ام :اولاق ؟َيقَّدصُم متنكأ لبَجلا اذه حس
 بهل ىبأ آي تبت 319 :تلّرنف .ماق مث ڈ ؟اذهل الإ انتعمج ام « كل ايت : بهل وبأ لاق .ديدش باذع

 .(ذئموي شمعألا اهأرق اذكه «ٌبت دقو . و

 ٥۲۹ ۷۷۰£ ٤۸۰۱[. ه6 01195 : ثيدحلا رظنا]

 مے روو ل جہ

 بڪ اکو ولام هع یا ام بو » باب- ١

 نع ةَرُم نب ورمَع نع شمعألا انثّدح َةيواعُم وبأ انربخأ مالس نب دمحم انثّدح- ۲
 : ىانف لبجلا ىلإ دوصف ء ءاحطبلا ىلإ رخ كلي حيلا نأ سابع نبا نع# ريبج نب ديعس

 . مكيسمم و أ م ودعلا َّنأ مكتثَّدح نإ متيأرأ : لاقف ٌنشيرق هيلإ تعمتجاف « هاحابص اي

 : بهل وبأ لاقف . ديد تاذه يدي سہ کل ا یا لاق « معن : اولاق ؟ينوقّدصت متنكأ

 . «اهرخآ ىلإ € بأ آد تب لجو رع هللا لزنأف < كل ات انتعمج اذهلأ

 .(ةةذالا EVV) CEA‘ I ° هالك, "هك, 5 : ثيدحلا:رظنا]



 ٥ ريسفتلا باتكک- 1۷۱

II 

 نع ةرُم نب ورمع 506 0 انثَّدح يبأ د انثّدح - ۳

 ؟انتعمج اذهلأ كل ًآَبت : بهل وبأ لاق : امهنع هللا يضر سابع نبا نع» ريبج نب ديع

 .14ّبكَو بهل أ ادي تب 39: تلف

 .[ةةال5 »> 4Y1 > 4401 غالال١ "0175 "هلله 1195 : ثيدحلا رظنا]

 «ٍبطحلا َهلاَمَح ثأر ¥ باب -
 0 ا

 :لاقي (يَست م نم لبح اهديج يف و # ةميمّنلاب يشمت :4يبطحلا ةَلاَمَح # :دهاجُم لاقو

 .رانلا يف يتلا ٌةلسلّسلا يهو « لْقملا فيل دَّسَم نم

 .ٌدحاو : يأ دك » .نّونُم ال :لاقي

 باي-١

 ةريره يبأ نع جرعألا ٍنع دانزلا وبأ انئّدح ٌبيعش انثّدح ٍناميلا وبأ انثّدح - ۷

OUريت« لا دل نك مازدا نإ ينبلك ىلاعت هلال و  

 ق TT E هتداعإ نم يلع

 ۳٠۹۳[. :ثيدحلا رظنا] . «ٌدحأ ًاوفُك يل نكي ملو

 «ُدَمَصلأ هلأ » :هلوق باب- ۲

 هددؤُس ىهتنا يذلا ُدَّيسلا وه :ٍلئاو وبأ لاق .دمصلا :اهفارشأ يّمسُت ُبّرعلاو

 I ا ا ا ا

 0 سل ل ل ا : داك هللا لوسر لاق» :لاق

 « ًادلو هللا ذختا : لوقي نأ ّيايإ ةمتش داناو تنادي انك نأ نل ينإ : لوقي نأ َيايإ هب هبيذكت

 ْمَلَو 9 دلي ْحَلَو دلی ب ملء هدحأ اوم يل نكي ملو ذأ ملو ذأ مل يذلا ٌدمصلا انأو

 ٤۹۷٤[. ۳۱۹۳ :ثيدحلا رظنا] . دحاو ًءافكو ًائيفكو ًاوفك دحل ماها



 رسالا تاک ۷۲

(1۱1۳( 

 نمل ٍبَري دوعأ لف ةروس
 7+ يلا ےڑککلآ ر لا 5

 سمشلا ُبورغ : کر إب اذإ .ليللا : «ٍقساَعلو .حبّصلا : ېت: :ٌدهاجم لاقو

 ملظأو ٍءيش لك يف ٌلخد اذإ : «َبقَو ٠ , حبصلا قلفو قرف ْنم ْنَيْبأ :لاقي

 لا نشی قب در نع ةديعو صاع نع ناش انتيك دعت نب ا انتاج 4۹۷٩

 لوقن نحنف . ٌتلقف يل ليق :لاقف لكي يبنلا تلأس : لاقف نيّتذّوعملا نع بعك نب بأ تلأس»
 ٤۹۷۷[. : يف هفرط_ 4915 ثيدحلا] . هلو هلل لتر لافامك

e a 

 هبلق ىلع تبث ذ هللا ركذُت مل اذإو

  4۹۷¥نب ٌرِز نع ةبابأ يبأ نب ةدبع انئّدح ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب خلع انئّدح

 نبا كاخأ َّنِإ رذنملا ابأ : تلق بعك نب بأ تلأس» :لاق رز نع مصاع انئّدحو .ح .شيّبَح

 لاق . تلقف « يل َليق : يل لآقن ا هل هللا لوسر ُتلأس :ْغيبأ لاقف .اذكو اذك :لوقي دوعسم :

 لک هللا لوسر لاق امك لوقن نحنف .



 ١ نآرقلا لكاضف:باتك- 5<

 لاا رقع ا اإ

 نآرقلا لئاضف باتك- ٦

 لزن ام ٌلوأو ‹ ّيحولا َلْزن فيك باب- ١

 ل 0-0 ¢ کھ

 2 لال یم شر يام باو ةشئاع ينت ربخأ»

 رظنا] ٤۹4۷۹[ :ثیدحلا] ٤٤٩٤[. :ثيدحلا رظنا] [5918 :ثيدحلا] . ٠ ا يلا ٤ نآرقلا

 273907861١ #2759 ٤٤٦٥[. : ثيدحلا

 : لاق نامثع يبأ نع يبأ ٌتعمس : لاق ُرمَتعم انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - 44
 oS امل مآ ةذنعو هك يلا ىت تأ ليربج نأ ٌتًئبنأ»
 ىتح « هايإ الإ هتبسح ام هللاو :تلاق ماق املف .ةّيح د اذه :تلاق .لاق امك وأ ؟اذه نم

 نمم : :نامثع يبأل تلق : يبأ لاق 00 3 + ليربج ربح ريخب ل بلا طخ ثعمس

e E e e ۸۱ 

 هيلع َنَمآ ةلثم ام تايآلا نم يطعأ الإ عيبن ءايبنألا ّنم ام : ال خربنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر

 . «ةمايقلا موي ًاعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف « لإ هللا ءاحوأ ًايحو ُهتيتوأ يذلا ناك امنإو «شبلا

 .[۷۲۷ ٤ : يف هفرط_ ٤۹۸۱ ثيدحلا]

 ناَسْيك نب حلاص نع يبأ انثّدح ميهاربإ نب ٌُبوقعي انثَدح ٍدمحم نب ورمع انثّدح - ۲

 هو هلوسر ىلع بات ىلاعت هللا َّنأ هنع هللا يضر ِكلام نب ُنَّنَأ ينربخأ» :لاق باهش نبا نع
 . (ٌدعب كي هللا لوسر يفوت مث « عيحولا ناك ام رثكأ هافوت ىتح هتافو لبق

 :لوقي ًابَدْنُج ٌتعمس :لاق سيق نب دوسألا نع ُنايِفُس انَّّدح ميعُت وبأ انثّدح - ۳



 نارقلا لاف بانك م55 ١

id 5 1ت رس 2 م  

 دق الإ ٌكّئاطيش ىَرَأ ام دمحم اي :تلاقف ٌةأرماُهْيََأَف ٠ نيتليل وأ ةليل مقي ملف ل عيبنلا ىكتشا»
 . «( امو كبر كع دوام ل جس اإ لاو € حلاو # لجو رع هللا لزنأف « ٌككرت رر صل

 ]4401 £40, o ¢۱ :ثيدحلا رظنا]

 04 يرو

 ويب ورع ناس > ایران » بّرعلاو شيرُف ناسيب ُنآرقلا لز باب ۲
۹A4افا : لاق كلام نب ُنسَنأ ينربخأو ّيرهْرلا نع ٌبيعش انربخأ ٍنامَيلا وبأ انثدح  

 ماشي نب ثراحلا نب نمحرلا دبعو ريبألا نب رشلا دبعو صاعلا نب ديعسو تباث نب يز نامثع

 ةيبرع نم ةّيبرع يف تباث نب ديزو متنأ تفلت ا : مهل لاقو ٠ فحاصملا يف اهوُحسنَي نأ

 .[86:5 :ثيدحلا رظنا] ٠ «اولَعَفف < « مهناسلب لزنأ نآرقاا َّنإف ٠ شيرق ناسلب اهوبثكاف « نآرقلا

 نبا نع ىبحي انثدح ٌدّدسُم لاقو : ج. ٌءاطَع انثًدح ٌماَمّه انثدح ميعُت وبأ انثّدح ۔ ۹۸0

 ينتيل : لوقي ناك ىلعي َّنأ» : ةّيمأ نب ىلعَي نب ناوفَص ينربخأ :لاق ٌءاطع ينربخأ : لاق جيرُج

 لأ دق بوث هيلعو ةنارعجلاب كي ئينلا ناك املف « يحولا هيلع ري نيح هلا لوسر ىرأ

 ىرت فيك « هللا لوسر اي : لاقف بيطب م حُمضَتُم لجر ٌهَءاج ذإ « هباحصأ نم ُسانلا هعمو هيلع

 راشأف « ميحولا ٌهءاجف ًةعاس الب ئبنلا رظتف ٠ « بيطب حمص ام دعب بج يف مرح يلجر يف

 « ةعاس كلذك طِغَي هجولا محم وه اذإف « ةسأر لخدأف ىلعي ءاجف « لاعت يأ ىلعي ىلإ ُرمُع

 لكك يبنلا ىلإ هب ءيجف ٌلجرلا سّتلاف ؟افنأ ةرمُعلا نع ينلأسي يذلا نيأ : لاقف هنع يَرُس مث

 كترمُع يف عتصا مث « اهعزناف ةبْجلا اًمأو « تاّرم ثالث هلسغاف كب يذلا ُبيطلا امأ :لاقف

 ٤۳۲۹[. 014417 ۱۷۸۹ 21015 :ثيدحلا رظنا] . (كَجَح يف عنصت امك

 نآرقلا عمَج باب-*

 نب دبع نع باهش ُنبا انثّدح ٍدعس نب ميهاربإ نع ليعامسإ ْنب ىسوم انثّدح 448
  ةماميلا لهأ لتقَم قيدصلا ركب وبأ يلإ لسرأ : لاق هنع هللا يضر تباث نب ديز نأ» : قاَتّسلا

 دق لتقلا َّنِإ :لاقف يناتأ رمع لإ : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق « ٌةدنع باطخلا نب ُرمَع اذإف

 ةيثك بهذَيف نطاوملاب ءاًرقلاب ّلتقلا رَحَتس | نإ ىشخأ ينو « نآرقلا ِءاَوَقِب ةماميلا موي َرَّتْسا

 هلعفي مل ًائيش لفن فيك :َرمعِل تلق .نآرقلا عمجب رّمأت نأ ىرأ يَّنإو « نآرقلا نم

 كلذل يردص هللا حرش ىتح يِنعِجارُي رمع لري ملف .ديخ هللاو اذه : رمع لاق ؟كك هللا لوسر

 ءكُمِهَتَت ال لقاع باش ٌلجر كنإ :ركب وبأ لاق :ديز لاق .رمع ىأر يذلا كلذ يف تيأرو



 7o نآرقلا لئاضف ناتك

 نم ليج لفن ينوقلك ول هللاوف . هغمجاف ِنآرقلا عبق « الب هلا لوسرل يحولا بكت تنك دقو
 هلعف مل ًائیش َنولَعفت فيك : تلق .نآرقلا عمَج TT ناك ام لابجلا

 Mg ىضييسعلال 1 . ريخ هللاو وه :لاق ؟ِلَك هللا لوسر

 فاخُللاو ٍبّسعلا ّنم ةعمجأ َنآرقلا تعكف . امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ردص هل حرش

 ا ةميزخ يلا اور دا كاجو تح + لات رونو

 ريرع مڪ شا ني اوسر ڪج دق هريغ

 رمع ِتْنِب ةصْفَح دنع مث ٠ هتايح رمُع دنع مث « هللا هافوت ىتح ركب يِبَأ دنع ثفُحصلا تناكف

 ر

 رار دا a نعام وم

 ٤۷۸٤[. + 571425019 ۲۸۰۷ :ثيدحلا رظنا] . «هنع هللا ىضر

 نامّيلا نب ةفيذخ َّنأ» : ُةئّدح كلام نب َسنأ نأ باهش ُنبا انئّدح ىسوم انثّدح لح - ۷

 َعَرفأف « قارولا لهأ عم اجر ةينيمرأ حيف يف مانلا لما يزاَكُي ناكو « َنامثع ىلع مق

 نأ لبق ةّمألا هذه كردأ « نينمؤملا َريمأ اي : َنامثعل ٌةفيَّدح لاقف « ةءارقلا يف مُهفالتخا ةفيَذُح

 انيلإ يلسرأ نأ ةصفح ىلإ نامثع لسرأف . ىراصّنلاو دوهيلا ٌفالتخا باتكلا يف اوفِلَتخي

 َرمَأَف « َنامثع ىلإ ٌةصفح اهب تّلسرأف . كيلإ ادر مث فحاصملا يف اهْحَسنَن فْحُضلاب

 N الا دا ل اك يس د ليز

 نب یزو متنأ مت | اذإ : نيّيِشَرُقلا طهّرلل نامثع لاقو « فحاصملا يف اهوخستف

 اوبن اذإ نحن اولعفف < o ا ِءيش يف تباث

 اتم تح ب قفأ لك لا لسرأف»« ةصفح ىلإ تحصلا ةامتع 5و تفعاضملا يف كلا

 . «ٌقرحُي نأ فحصم وأ ةفيحص ّلك يف نآرقلا نم هاوس امب َرَمْأو « اوخسن

 ثيدحلا رظنا] : ۳٠۰۹ ,2 ٤۹۸٤[.

 : لاق تباث نب يز عمس تباث نب ديز نب ٌةجراخ ينربخأو :باهش نبا لاق - 4

 اهب أرقي هلك هللا لوسر عمسأ تنك دق فحصملا انْخَسَن نيح بازحألا نم ا ٌتدقف»
 STE م م

 هللا اودهلع ام أوقدص لار نينمّرملا نم : ّيراصنألا تباث نب ةميزُ حم اهاندّجوف اهانسمتلاف

 ٤۷۸٤ ٤۹۸٩[. ۰ 21۷۹ 24049 27803 :ثيدحلا رظنا] . «فحصملا يف اهتروس يف اهانقحلاف 44م

 ٤ - يبنلا بِتاك باب 4
 و تم ا و و م 4۸4

 | بتكت تنك كنإ : لاق هنع هللا ا 2 رأ :لاق تباث نب د ديز َّنإ»
 يضر ركب وب



 نآرقلا لئاضف باتكس 5 ۷٦

 CG E .نآرقلا عبّتاف « ةي هللا لوسرل

 ريع مڪيش ني اوسر مڪه اج دل هريغ ِدَحَأ عم امهدجأ مل يراصنألا

 EAA CAAT o EVAE] ةكالف CE° E "58٠> 1/ : ثيدحلا رظنا] ٠ . «هرخآ ىلإ (مَخِنَع

 امل» :لاق ءارّبلا نع قاحسإ يبأ نع َليئارسإ نع ىسوم نب للا ٌديبع انثدح 8
 عدا : : كي عيبنلا لاق أ ليس ن وهلو را لؤأ ع مولا د ةوثمتقلا یوکال » : تلر

 SY فيكلاو ةاودلاو حوّللاب َء َءيجَيلو ًاديز يل
 ينرمأت امف هللا لوسر اي : لاقف ىمعألا موتكم ّمأ نب ورمَع ل ئبنلا رهظ فلَخو وديا

 . «4 رسا يلؤأ يع َنيِنِمْؤَمْلا ىم دوعا ىوَتَاَلا» :اهناكم ُتَلَزنف « رصبلا ُريرض ٌلجر ينإف
 ثيدحلا رظنا] : ۲۸۳۱ , ٤٥۹۳ 2 ٤٥۹٤[.

 فرحًا ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ بابه
 ينثّدح باهش نبا نع ليقع ينثّدح ُثيللا ينثّدح لاق ريفع نب ٌديعس انثّدح ۹۹1

 ليربج ينأرقأ : لاق ال هللا لوسر نآ» هثّدح امهنع هللا يضر سابع نبا نأ للا ٍدبع نب ىلا ديب

 . «ٌفرحأ ةعبس ىلإ ىهتنا ىتح ينديزيو هديزتسأ لّزأ ملف « ةتعجارف يفرح ىلع

 ۳۲٠۱۹[. :ثيدحلا رظنا]

 :لاق باهش نبا نع ليقع ينثدح ثيللا ينثدح :لاق ريع نب ٌديعس انئّدح _ ۹۹۲

 اعمس امهنأ هاثدح ّيراقلا دبع نب ٍنمحرلا دبعو ةمرخم نب دوسلا نأ رببألا ن نب ةورغ ينثدح

 « هللا لوسر ةايح يف ناقرُفلا ةروس أرقي ميكح نب ٌماشه ٌتعمسا : : لوقي باطخلا نب ٌرمع
 ةرواسأ ُثدكف « ي هللا لوسر اهينئرقُي مل ةريثك ورح ىلع ارقي م وه اذإف هتءارقل تعمتساف
 َكتعمس يتلا ةروسلا هذه َكَأَرقأ نم :ٌتلقف هئادرب ةتببلف < « ملس ىتح ُثربصتف < ةالصلا يف

 ريغ ىلع اهينأرقأ دق ةا هللا لوسر نف « َتبذك : تلقف <« ال هللا لوسر اهينأرقأ : لاق ؟ًأرقت

 ٍناقرفلا ةروسب أرقي اذه تعمس ينإ : تلقف ال هللا ٍلوسر ىلإ هذوقأ هب تقلطناف . تارق ام

 يتلا ةءارقلا هيلع ًارقف . ماشه اي ارقا « هلسرأ : ةا هللا لوسر لاقف . اهينئرقت مل نورخ ىلع

 يتلا ةءارقلا ثأرقف « رمع ايأرقا : لاق مث . تلزنأ كلذك : ال هللا لوسر لاقف « أرقي هتعمس

 « فرحأ ةعبس ىلع لزنأ َنآرقلا اذه نإ « تّلزنأ كلذك :ِلكي هللا لوسر لاقف « ينأرقأ

 .[1419 :ثيدحلا رظنا] . «هنم رَّسيت ام اوؤرقاف



 ۷V نارقلا لئاضف ناتكذ ا

 نآرقلا فيلأت باي - ٦

 :لاق مهربخأ جير نبا َّنأ َفُسوي نب ماشه انربخأ ىسوم نب خيهاربإ انثّدح _ ۴۳

 اهءاج ذإ اهنع هللا يضر نينمؤملا ّمأ ةشئاع َدنِع ينإ :لاق :كّمام نب ُفسوي ينربخأو
 ينيرأ نينمؤملا َّمأ اي :لاق ‹ كرضي امو كحيو :تلاق ؟ريخ نفكلا يأ :لاقف « َيقارع

 كُدُضَي امو : تلاق فلّوم ريغأرقُي هنإف « هيلع َنآرقلا فلؤأ يلَعَل لاق ؟مل :تلاق « ِكفحصُم

 بات اذإ ىتح « رانلاو ةنجلا ٌركذ اهيف لصفملا نم ةروس هنم لزن ام لوأ لر 00
 ل وا رمخلا اوبشن ال يتق وأ لرن ولو مارا اللا لز مالسإلا ىلإ نمانل

 ّينإو ةي دمحم ىلع ةكمب لّرن دقل « ًادبأ ىنّزلا ٌعَدَن ال : د اا ا

 انأو الإ ءاسنلاو ةرقبلا ةروس تلزت امو . رمو هدأ هال مهو ڈالا لب » : تعْلَأ ةيراجل

 ٤۸۷١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«روُسلا يآ هيلع تّلْمَأف ٠ تلا »لاس اف لاق .هدنع

 ديري نب نمحرلا دبع ٌثعمس ٠ : لاق قاحسإ يبأ ْنع ٌةبعش انثدح مدآ انثدح _ ٤

 .قاتعلا نم نهّنِإ :ءايبنألاو هطو ميرمو فهكلاو َليئارسإ ينب ب يف لوقي دوعسم نبا تعمس

 ٤۷۰۸ « ٤۷۳۹[. : ثيدحلا رظنا] . يدالت نم نهو « لوألا

 :لاق هنع هللا يضر ةءاربلا عمس ٌقاحسإ وبأ انبن ةبعش انكدح ديلولا وبأ | 0 440

 دقل : هللا دبع لاق :لاق قيقش نع شمع لا نع ريح يبأ نع اتبع انئدح لح _ 5
 ةعم لخدو هللا دبع ماقف ةعكر لك يف نينثا نينثا نهؤرقتي كي ئيبنلا ناك يتلا ٌرئاظّنلا تملعت
 رجم مبا تلات ىلع لصفملا لوا نم ةرونص ةوردع": لاتف هانلآتف مقلع جرو مقلع

 ۷۷١[. :ثيدحلا رظنا] . نولءاستي معو ناخّدلا مح ميماّوحلا نهرخآ

 لي يبنلا ىلع ّنآرقلا ضرعي ٌليربح ناك باب-

 نأ هلك ئيبنلا ىلإ ٌرسأ» :ٌمالسلا اهيلع ةمطاف نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع : فورس لاق

 رضح الإ ذارأ الو « نيترم ماعلا ينضراع هنإو ‹« ةنس لك نآرقلاب ينضراعُي ناك ليربج

 . (ىلجأ

 هللا دبع نب هللا ديبُع نع ٌيرهّزلا نع دعس نب ٌميهاربإ انّثَّدح ةعّرق نب ىيحي انئّدح 17
 يف نوكي ام ُدَّوجَأو « ريخلاب سانلا ٌدّوجأ يب ئبنلا ناك» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع



 تارقلا ئانهف ناتكد 5 ۷۸

 هيلع ضرعي < خلسني ىتح ناضمر رهش يف ةليل لك يف هاقلي ناك ليربج نأل 3 ٌناضمر رهش

 . «ةلّسرُملا حيرلا نم ريخلاب دّوجأ ناك ٌليربج ُهَيقل اذإف « نآرقلا هلا لوسر

 ةريرُه يبأ نع ناوكذ نع نيصحح يبأ نع ركب وبأ انثّدح ديزي نب ٌدلاخ انئّدح دح -۔ ۸

 ضيق يذلا ماعلا يف نيم هيلع ضرعف « ةّرم ماع لك نآرقلا كك يبنلا ىلع ُضِرعَي ناك : :لاق

 . "هيف ضبق يذلا ماعلا يف نيرشع فكتعاف « ًارشع ماع لك يف ٌفكتعي ناكو < هيف

 7١[. 45 :ثيدحلا رظنا]

 اَب يبنلا باحصأ نم ٍءاَرقلا باب-۸
 ركذا : قورسم نع ميهاربإ نع ٍورمَع نع ةبعش انثّدح َرمع نب صفح انثدح 689

 اود : لوقي يب عوبنلا تعمس 2 هبحأ لازأ ال :لاقف دوعسم نب هللا دبع ورمع نب هللا دبع

 .«بعك نب يبو ذاعُمو ملاّسو دوعسم نب هللا دبع نم ؛ةعبرأ نم نآرقلا

 ۳۸١۸[. ۰ ۳۸۰۹ ل٠5 ۰ ۳۷0۸ :ثيدحلا رظنا]

 :لاق ةملس ب قيقش انّنَّدح شمعألا انثّدح يبأ انثدح صفح نب ُدمُع انثدح - 0۰

 « ةروس نيعبّسو ًاعضب كو هللا لوسر يف نم ٌتْذَحَأ دقل هللاو : لاقف دوعسم نب هللا ٌدبع اتبطخ»

 : قيقش لاق . مهريَخب انآ امو « هللا باتكب مهمّلعَأ نم يّ ل يبنلا باحصأ ملَع دقل واو

 : ۹ كلذ ريغ لوقي ادار تعمم امف نولوقن ام عمسأ ٍقلحلا يف تْسلجف

 انك : لاق ةمقلَع نع ميهاربإ نع شمعألا ٍنع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح ٥۰۱

 ىلع تارق: لاقف « تلزنأ اذكه ام : لجر لاقف « َفّسوي ةروس ٍدوعسم ُنبا ًارقف « صمحب

oeهللا باتكب َبَّذَكُت نأ عمْجتأ لارا حير هنم دجَوو تنّسحَأ  

  Eاَدَحلا هب .

  : yTلأ أال ها بنک نمةروس تأ ام ریش ۷ يذلا

 ينم ملعأ ًادحأ ٌملعأ ولو « تلزنآ نّميف ملعأ انآ الإ هللا باتك نم ٌةيآ تلزنأ الو « تلزنأ نيأ

 «هيلإ تبكرل لبإلا ُهْعلبت هللا باتكب .

o۳كا تل ماوس  



 1۷۹ نآرقلا لئاضف باتك- 5

 نع دقاو نب نيّسَُح نع لضفلا هعَبات .«ديز وبأو ؛تباث نب ديزو « لبُج نب ذاعُمو « بعك

 2741١ ۳۹۹٩[. :ثيدحلا رظنا] . سّنَأ نع ةمامُت

 نع ةَمامثو مينانبلا ٌتباث ينئّدح ىنكملا نب وللا دبع اّئَّدح دسأ نب ىَلَعُم انئّدح 660م4

 + ليج داو توا ذودلا بأ : ةعبرأ ريغ نآرقلا عمجي ملو 25 يبا تام» :لاق سنأ

 ,[5 00 ۳۹۹۹ ۰۳۸۱۰ :ثيدحلا رظنا] : «ءانكرو لو لاق .ديز وبأو « تباث نب ديزو

 نع تباث يب نب بيبَح نع َنايِفُس نع يبحي انربخأ لضفلا نب ٌةقّدص انئّدح 0٠0

 لوقي ئيبأو ٌمَبَأ نحل نم عدتل انإو « انؤَرقأ مَ :رمع لاق» : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 اهيو ٍةَياَء نم خست ام # :  ناكل هلق + يطل هكر نول لإ در تاور هناا

 ٤٤۸١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «4النم هوَ اتمر تأ

 باتكلا ةّحِتاف لضف باب۹

 ORT Ss ماك

 هني أو ارتتا لا لقي ملأ : لاق « صا تنك يإ لل لوسر اي: تلف « هيأ مل 5 ینا

 اسفل دوار ا ل اول نار لما للا ES ر

 E ا اا

 ثيدحلا رظنا] ! ٤٤۷٤ « ٤1٤۷ « ٤۷٠۳[.

 نع دبع نع ٍدمحم نع ٌماشِ انئَدح ٌبهو انثدح ىتثملا نب ٌدمحم انثدح ~~ 0۹¥

 يحلا ديس َّنِإ تلاقف ٌةيراج ثءاجف <« انّلزنف « انل ريسَم يف انك» لاف يرذخلا ديعبت با

 ءاقرف « يقرب هبت انك ام لجر اهعم ماقف ؟قار مكنم لهف « بيغ انّرفن َّنِإَو « ميلس

 م لا لاس او ا ¢ ر

۰ ue E Ey 

 :ثيدحلا رظنا] . اذهب ّيرْذُخلا ديعس يبأ نع نيريس ۲۲۷١[.



 نآرقلا لئاتضف باتك- 55 1۸۰

 ةرقّبلا ةروس لضف باب- ٠
 نع نمحرلا دبع نع ميهاربإ نع َناميلس نع ٌةبعش انربخأ ريثك نب دمحم انئثّدح- ۸

 .[4008 :ثيدحلا رظنا] .« . . . نيتيالاب أرق نم» : لاق ةا ٌءوبنلا نع ٍدوعسم يبأ

 نع ديزي نب نمحرلا ٍدبع نع ميهاربإ نع روصنم نع ٌنايفس انئّدح ميعُت وبأ انثّدح - 04
 ٍةليل يف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب ارق نَم» : كك ئيبنلا لاق : : لاق هنع هللا يضر دوعسم يأ

 ٠۸ o Act] :ثيدحلا رظنا] . «هاتفك

 هللا يضر ةريره يبأ نع َنيريس نب ٍدمحم نع ٌفوع اند مئيهلا نب نامثع لاقو - 50١

 « ماعطلا نِم وحي لعجف ٍتآ يناتأف « ناضمر ةاكز ظفحب كي هللا لوسر ينلكو» :لاق هنع

 كشارف ىلإ َتَوَأ اذإ :لاقف « ثيدحلا ّصصقف . . كي هللا لوسر ىلإ كّتعفرأل : ثلَقف ُةيالخأف

 : زال ئبنلا لاقف . حبصُت ىتح ٌناطيش كّبرقي الو ظفاح هللا نم كعم لري مل ئيسركلا َةيآ أر قاف

 .[7 371/6 , ۲۳۱۱ :ثيدحلا رظنا] . «ناطرش اذ « توذک وهو كقدضص

 فُهكلا لضف باي- ١١

 لجر ناکا : لاق ءارّبلا نع ٌقاحسإ وبأ انثّدح ريه انثّدح دلاخ نب ورم انئّدح - ٥۰۱۱

 هددت ناق غ ةباحس ف م ی طوبزم ناصح هئاج ىلإو أ كيكلا روس ار

 ةئيكسلا كلت :لاقف « هل كلذ ركذف ةي ئبنلا ىتأ حبصأ املف .رفنَي ٌةّسرف َلَعِجو « وندتو

 23751١54 ٤۸۳۹[. : ثيدحلا رظنا] .«نآرقلاب تلّزنت

 حتفلا ةروس لضف باب_- ١١

 زال هللا لوسر نأ» :هيبأ نع ملسأ نب ديز نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انثّدح- 7

 هبجُي ملف ءيش نع ُرمع هلأسف «٠ اليل هعم ٌريسي باطخلا نب ٌرمعو « هرافسأ ٍضعب يف ُريِسَي ناك

 َترَرن َكُمأ كتلك :رمع لاقف .ةبجي ملف هلأس مث « هبجُي ملف هلأس مث « كي للا لوسر

 مامأ تنك ىتح يريعَب ٌتكوحف :رمع لاق . كبيجُي ال كلذ لك ٍتارم ثالث ةي هللا لوسر

 دقل :تلقف : لاق خر اعراض تحمس نأ ثبشن ایف نارق يف لزني نأ تيشخو ٠ سانلا

 تلزنأ دقل : : لاقف هيلع تملسف ی هل هللا لوسر ٌثئجف :لاق « ٌنآرق عوف لّرن وکی نأ ٌثيشخ

 . 2 ايم احتف كل احسه اَنِإ #9 : ارق وت + قدمشلا هلع تعلط امم لإ كح يهل ةروس ةلبللا َلَع

[eA ٤۱۷۷ [ثيدحلا رظنا: 



 3۸۱ خنارقلا لئاضف تاتک 55

 E ريع يات ارش و لافي ايد ۱۳ 2 2ڑ

 أرقي اجر عمس الجر َّنأ» : يردلا ديعس يبأ نع هميأ نع ةعضعص يبأ نب نمحرلا دبع

 لجرلا أكو - هل كلذ ركذف ةا هللا لوسر ىلإ َءاج حبصأ املف « اهدري 4آ هاوه لف

 . «نآرقلا َتْلُث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو : اک هللا لوسر لاقف- اهّلاقتي

[VVE TEY ESE 

 ينربخأ Nm د يحد لا

 ديزي ال 4د هنآ وه لف # رحّسلا نم أرقي اي يبنلا نَّمز يف ماق الجر نأ” نامعُلا نب ٌةداتق

 . ةَوحن . . . يب ئبنلا لجرلا ىتأ انحّبصأ املف « اهيلع

 كاَكَّضلاو ميهاربإ انثدح شمعألا انثدح يبأ انثدح صفح نب ُرمع انثّدح _ 00

 مكدحأ زجعيأ : هباحصأل ءال ئبنلا لاق» : ل ل

 هللا :لاقف ؟هللا لوسر اي كلذ ٌقيطي انآ : اولاقو مهيلع كلذ شف ذ ؟ةليل يف نآرقلا ثلث ارقي
 ٌقاَرو 0 ل تعمس ا 0 ا 2

 ميل
aةشئاع نع ةّورغ نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثدح _  

 املف « ُتْفنَّيو تاذّوعملاب هسفن ىلع أرقي ىكتشا اذإ ناك ا هللا لوسر ّنأ» اهنع هللا يضر

 .[4 478 :ثيدحلا رظنا] ٠ «اهتّكرب ءاجر هِدَيِب حَسِمَأو هيلع أرقأ تنك هُعَجو ٌدتشا

 ةّورع نع باهش نبا نع ليقُع نع ةلاضق نب لضٌمملا انثدح ديعس نب ةبيتق انثّدح 0¥

 امهيف ًارقف امهيف ثفن م هيفك عمج ليل لك شارف ىلإ ىَوَأ اذإ ناک ایک یبنلا نأ ةشئاع نع

 امهب حسمي مث « سال بر ُدوُعَأ لف لو < ق ٍقَلَمْلا برب ٌدوعأ لف لو دص هلأ وه لف

 ثالث كلذ لعفي . هدسج نم َلبقأ امو ههجوو هسأر ىلع امهب ْأَدبَي « هِدَسَج نم عاطتسا ام

 ]11۹ » OVA : يف هافرط ٠١۱۷ ثيدحلا] ٠ "ٍتاّرم

 نآرقلا ٍةَءارق دنع ةكئالملاو ةنيكسلا لوزن باب

 : لاق ريَّضُح نب دْيَسأ نع ميهاربإ نب دمحم نع داهلا نب ديزي ينثدح ثيللا لاقو _ هدام



1A۲نآرقلا لئاضف باتك 5  

 « ثّدكسف َتكسف « سرفلا تّلاج ذإ هدنع طوبرَم هسّرفو ةرقبلا ةروس ليللا نم أرقي وه امنيب»
 ُهنبا ناكو « فّرصناف سرفلا ٍتلاجف أرق مث « سرفلا تكسو تكسف « سرفلا تلاجف أرقف
 حبصأ املف ءاهاري ام ىح ءامسلا ىلإ هّسأر عقر رجا املف « هبيصُت نأ قفشأف اهنم بيرق ىح
 نا ا ل وسر ا كفا لاق . ريضح نباي أرقا « ريّضح َنباي أرقا : هل لاقف لك يبنلا ثّدح

 اذإف « املا ىلإ يسأر ُتعفرف « هيلإ ٌتفّرصناف يسأر ُتعَفرف « ًابيرق اهنم ناكو «ىبحي ًاطت

 ءال :لاق ؟كاذ ام يردتو :لاق « اهارأ ال ىتح ٌتجرخف « حيباصملا لاثمأ اهيف ةلظلا لثم

 .«مهنم ۍراوتت ال « اهيلإ سانلا رظْني ثَحَبصأل َتأرق ْوَلو . كتوصل ِتنّد ةكئالملا كلت :لاق

 نب ديسأ نع ٌيَرْدُخلا ديعس ىبأ نع باخ نب هللا دبع ثيدحلا اذه ىنثّدحو : داهلا نبا لاق
 و
 ٣ . ريصح

 نيتفّدلا نيب ام الإ 5 يبنلا ِكرتي د مل لاق نم باب - 3

O ey 04انأ تلخد» :  

 د ل لاق . نفل نيب امالإ كرت ام : لاق هيض

 مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف باب- ١
 نع كلام نب ُنَنَأ انثدح ةداتق انثدح مامه انثدح دلاخ وبأ دلاخ نب ةبْذُه انثّدح_ ٠

 ‹ بّيط اهُمْعط ةجؤتألاك نآرقلا أرقي يذلا لْثَم» :لاق الب يبنلا نع يرعشألا ىسوم يبأ

 يذلا رجافلا لثمو .اهيف حير الو بّيط اهُمعط ةرمتلاك نآرقلا أرقي ال يذلاو « بّيط اهحيرو

 « نآرقلا أرقي ال يذلا رجافلا ٌلثمو « رم اهمعطو بّيط اهحير « ةناحيرلا لثمك « نآرقلا أرقي

 .Vo cof] 0:09 : يف هفارطأ_ ٠٠۲١ ثيدحلا] .«اهل حير الو« رم اهُمعط ةلظنحلا ٍلثمك

 رمع نبا تعمس : لاق رانيد نب هللا دبع ينثدح َنايِفُس نع ىيحي نع دسم انثّدح م45

 ةالص نيب امك « ممألا نم لح نم لجأ يف مكّلجأ امنإ" : لاق يب يبنلا نع امهنع هللا يضر

 « ًالامُع لمعتسا لجر لّثمك « ىراصنلاو دوهيلا لثمو مكلثمو « سمشلا ٍبرْعَمو رصحلا

 يل لمعي ْنَم : لاقف « ُدوهيلا تلّمعف ؟طاريق طاريق ىلَعراهنلا صن ىلإ يل ٌلمعي نم :لاقف

 برغملا ىلإ رصعلا نم نولمعت متنأ مث ر را جلا مقا رفحا ىلا تصل

 ؟وكقح نم مکتملظ له : لاق « ًءاطع ُلقأو المع دثكأ نحن :اولاق « نيطاريق نيطاريقب

 .[51090 ۲۲۹۹ ۰ ۲۲۹۸ « 00۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ «ٌتعش نم هيِتوأ يلضف كاذف : لاق .ال :اولاق



YAY -نآرقلا لئاضف باتك ٦ 

 لجو رع هللا باتكب ةاصّولا باب-۸
 ٹلأس» :لاق ةحلط انَثّدَح لوم نب كلام انئّدح فسوي نب دمحم انثّدح 9 5

 « ةّيصّولا سانلا ىلع بتك فيك :تلقف « ال :لاقف ؟لكي عيبنلا ئّصوآ ىفوأ يبأ نب هللا َدبع
 ۲۷٤١ . ٤٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . (هللا باتكب 'ئصوأ : لاق ؟ٍصوُي ملو اهب اوم

 :ىلاعت هلوقو « نآرقلاب ّنغتي مل نَم باب 49
 «رهتلع لني بتكحلا کمال اأ مهني لَو »

 ربخأ :لاق باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا ىنثدح :لاق ريكُي نب ىيحي انئّدح ۳

 مل :لل هللا وسر لاق» : لوقي ناك هنأ هنع هلا يضر ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس وبأ

 . هب ُدهِجَي ديرُي : هل ٌبِحاص لاقو .نآرقلاب ىنغتي َّنأ يبنل َنذَأ ام ءيشل هللا ِنذأي
 ۷٤۸۲ « ۷٠٤٤[. « 507 5 : يف هفارطأ_ 5077 ثيدحلا]

 نعةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ٌيرهزلا نع نايس انّددح هللا دبع نب لع انئّدح- 07 4
 :ةريسفت :نايفُس لاق « «نآرقلاب ىَّنغتي نأ يبنلل َّنْدَأ ام ءىشل هللا نْذَأ ام» :لاق ل عربنلا
 ١ ,[ 9078 :ثيدحلا رظنا] س

 | نآرقلا بحاص طابتغا باب
 نأ هللا دبع نب ملاس ينثدح :لاق يرهُزلا نع ٌبْيَعَش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح 6

 ل ل ا

 ءانآو ليللا ةانآ هب دص وهف الام هلل ا ءاطعأ لجرو « ليللا َءانآ هب ماقو باتكلا هللا هانآ لجر

 .[17/079 :يف هفرط_075٠5 ثيدحلا] . «راهنلا

 ٌناوكذ ٌثعمس : لاق َناميلس نع ةبعش انثّدح حور انَثَدح ميهاربإ نب ب لع انثذح- ۲٦

 وهف نآرقلا هللا ةملع ٍلجر : نيتنثا يف الإ دسح ال : لاق ةا هللا لوسر َّنأ» :ةريره يبأ نع

 e يتو املثم ٌتيتوأ يتتيل : لاقف هل ٌراج ٌهَمسف « راهنلا َءانآو ليللا َءانآ ُهولتَي

 لع ُتيتوأ ينتيل :ٌلجر لاقف « قحلا يف هكلهُب رهف آلام هللا ُهاتآ لجرو .لمعَي ام لثم
 ۷٥۲۸[. 2 ۷۲۳۲ :يفهافرط_ 5077 ثيدحلا] . «لمعتي ام لثم ٌتلمعف ¢ نالف يتوأ ام

 هملعو َنآرقلا ٌملعت نَم مریخ باب- ١
 تعمس دْئْوَم نب ٌةمَقلع ينربخأ :لاق ةبعش انّددح لاهنم نب ٌجاَجح انثّدح - ۷

 : لاق لَو يبنلا نع هنع هللا يضر نامثع نع َيِمَلُّسلا نمحرلا دبع يبأ نع ةديبُع نب دعس



Aنآرقلا لئاضف باتك 5 ٤ 

 ناك ىتح َنامثُع ةرمإ يف نمحرلا دبع وبأ ًارقأو :لاق .ةملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ»
 .( 0058: يف هفرط - ٠٠۲۷ ثيدحلا] . (اذه يِدَعَقَم 0 يذلا كاذو : لاق ¢ جاجحلا

 اس دي الا اع هز نافع نب او

eِتَنَأ» :لاق  
 نم ءاسنلا يف يلام :لاقف . لطب هلوسرلو هلل اهسفن تّبَهو دق اهنإ تلاقف ةأرما كب ئبنلا

 اتا ولو اهظعأ :لاق « دجأ ال :لاق « ًابوث اهطعأ : لاق « اهينْجٌوُر :لجر لاقف « ةجاح

 ا امك جور دقح لاف اذكر اد لاق #نآرقلا نه: كعم ام >لاقف هل عاف ديدخ نم
 77١١[. :ثيدحلا رظنا] . «نآرقلا نم كعم

 بلقلا ٍرْهظ نع ةءارقلا باب- ١

Ea a 
 رظنف . يسفن كل َبَهَأل تئج ءج هللا لوسر اي :تلاقف ةي هللا لوسر تءاج ةأرما َّنأ» : دعس

 ضقي مل هنأ ةأرملا ٍتأر املف .ُهَسأر اطا مث « هبوصو اهيلإ رظنلا دعَصف كلي هللا لوسر اهيلإ

 ٌةجاح اهب كل نكي مل نإ هللا لوسر اي :لاقف هباحصأ نم ٌلجر ماقف .ُْتَسَلَج ًائيش اهيف

 ٌكِلْهَأ ىلإ بهذا :لاق .هللا لوسر اي هللاو ال : لاقف ؟ءىش نم َكدنع له :هل لاقف . اهينُجّوَرف

 لاق ايش تج وام ا لوس اي. فاو لاف تجر ت ذنوج لم رظناف
 « ديدح نم ًامتاخ الو هللا لوسر اي هللاو ال :لاقف عجر مث بهذف .ديدح نم ًامتاخ ولو رظنا

 ؟كرازإب عّنصَت ام : ل هللا لوسر لاقف . هفصن اهلف ٌءادر هلام : لهس لاق . يرازإ اذه نكلو

 لاط ىتح ٌلجرلا سلجف « يش كيلع نكي مل ُهْنَسَِل نإو « ٌءيش هنم اهيلع نكي مل ِهتْسيَل نإ
 نم كعم اذام :لاق ءاج املف . َيِعُدذ هب رمأف « ًايلّوم لكي هللا لوسر ٌهآرف « ماق مث « هّسلجم
 ؟كيلق رهظ نع َنهُؤرقتأ :لاق . اهّدع اذك ةروسو اذك ةروسو اذك ةّروس يعم : لاق ؟نآرقلا
 ٠٠۲۹[. ۰۲۳۱۰ :ثيدحلا رظنا]. «نآرقلا نم كعم امب اًهَكّتكَلم دقف « بهذا :لاق . .معن :لاق

 هدماعتو نآرقلا راكذتسا باب_ ۳

 َّنأ امهنع هللا يضر رمُح نبانع عفان نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثدح - ١



 ٦ نآرقلا لئاضف باتک- 1۸6٥

 اهيلع دهاع نإ < ةلّقعملا لبإلا بحاص لثمك نآرقلا بحاص َلثم امنإ» : لاق كك هللا لوسر

 «ثَيهذ اهقلطأ نإو < اهكسمأ .

 : لاق هللا دبع نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ةبعش انثَّدح ةرَعْرَع نب دمحم انثّدح 1

 افلا ساو رس لي كيوت ا تينت لرب نأ بحال ام سني : ةي خيبنلا لاق»

 .[9 08 : يف هفرط- ٠٠۴۲ ثيدحلا] . (مَحّنلا نم لاجّرلا رودص نم ًايّصْقَت دشأ ةنإف

 هعّباتو .ةبعش نع كرابملا نبا نع رشي هعبات . هلثم روصنم نع ديرج انثّدح ٌنامثع انئثّدح

 .للب يبنلا تعمس وللا دبع تعمس يتيقش نع ةدبع نع جيرج نبا

oYنع ىسوم يبأن ع ةدْرُب يبأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ انثّدح ءالّعلا نب دمحم انئّدح -  

 . "اهلقُع يف لبإلا نم ًايصفت دشا وهل هديب يسفن يذلاوق « نآرقلا اودَاعت : لاق اي عيبنلا

 ةبادلا ىلع ةءارقلا باب 4

 :لاق سايإ وبأ ينربخأ :لاق ٌةبعش انئّدح لاهنم نب ٌجاَجح انئّدح 29 4
 ER EEN 11: لاق لفْعُم نب هللا دبع

 .[147 0 ‹ ٤۲۸۱ :ثيدحلا رظنا]

 ِنآرقلل ٍنايِبّصلا ميلعت باب
o.۳0لاق ريبج نب ديعسزع رش يبأ نع ةناوَع وبأ انئّدح ليعامسإ نب ىسوم ينثدح - : 

 نبا انأو ال هللا لوسر يفوت : سابع نبا لاقو :لاق . مكحُملا وه لصفملا هنوعذت يذلا َّنإ»

 .[9 075 :يف هفرط_ 6070 ثيدحلا] . «مكحملا ُتأرق دقو نينس رشع

 نع ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انربخأ ميشه انئّدح ميهاربإ نب ر توقعي انثذح 5

 :هل ٌتلقف .ِلك هللا لوسر ٍدهع يف مكحملا ٌتعمج» :امهنع هللا يضر سابع نبا
 ٠٠٠١١. :ثيدحلا رظنا]. «لصفملا : لاق ؟مكحملا امو

 لق كرفس ل :ىلاعت هللا لوقو ؟اذكو اذك ةيآ ٌتيسُن لوقي لهو نآرقلا ٍنايسنب باب - ىف

 نص اک 9 ست

 اهنع هلا يضر ةشئاعنع ةّورُع نع ٌماشه انئّدح ةدئاز انثّدح ىبحي نب ُعيبر انثدح - 0¥

 ةيآ اذكو اذك ينركذأ دقل « هللا هّمَحرَي : لاقف دجسملا يف أرقي الجر لكي عيبنلا حمس :تلاق

 . «اذك ةروس نم



Aنارقلا اضف تاك ك 5 ٦ 

 .[7؟568 :ثيدحلا رظنا] . ماشه نع ةدبعو رهسم نب لع ةعبات

o۰۸ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةماسأ وبأ انئّدح ءاجر يبأ نب دمحأ انثّدح-  

 اذك ةيآ ينركذأ دقل « هللا همحرُي : داق ليزا و يأتي عر ةلكولا ةريدر حب :تلاق

 .[607/ . ۲٠٠۵ : ثيدحلا رظنا] . «اذكو اذك ةروس نم اهتيسنأ ٌتنكاذكو

 لاق» :لاق هللا دبع نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ُنايِفُس انثدح ميعُت وبأ انثّدح_ 64

 ,[877 :ثيدحلا رظنا] .«عوسُن وه لب «تيكو ٹیک ةيآ تيسن :لوقي مهِدَحأل ام سئب : كي ئبنلا

 اذكو اذك ةروسو ةرقّبلا ةروس :لوقي نأ ًاسأب َرّي مل نَم باب - ۷
 ةمقلع نع ميهاربإ ينثدح :لاق شمعألا انثدح يبأ انثدح صفح نب رمع انثّدح- ٠٠

 ةروس رخآ نم ناتيالا : ةي ئبنلا لاق» : لاق ٌيراصنألا دوعسم يبأ نع ديزي نب نمحرلا ٍدبعو

 ۰ ٥٠۰۸ ٠٠0۹[. « 500 :ثيدحلا رظنا] . هاتفك ةليل يف امهب أرق نم ةرقبلا

 نفر زا نب ةووغ ريحا : لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثذح- ١

 باطخلا نب َرمع ني :امهنأ ٌيراقلا ٍدبع نب نمحرلا دبعو ةمرخَم نب روشملا ثيدح

 ‹ لَك هللا لوسر ةايح يف ناقرفلا ةروس أرقي مازح نب ميكح نب ماشه تعمس :لوقي
 ٌتدكف ٠ كك هللا لوسر اهينئرقي مل ةريثك ورح ىلع اهؤ رقي وه اذإف هتءارقل تعمتساف

 كتعمس يتلا ةروسلا هذه َكأرقأ نَم ا

 هذه ينأرقأ وهل ءال هللا لوسر لإ هللاوف . تبذك : هل ٌتلقف . ةي هللا لوسر اهينأرقأ :لاق .

eينإ « هللا لوسر اي :تلقف « ةدوقأ لَك هللا لوسر ىلإ هب ٌتقلطناف  

 : لاقف . ناقرفلا ةروس ينتأرقأ ٌكنإو « اهينئرقت مل فورح ىلع ناقرفلا ةروس أرقي اذه تعمس

 أرقا :لاق مث . .تلزنأ اذه : لک هل هللا لوسر لاقف « ةتعمس يتلا ةءارقلا اهأرقف ءاهأرقا ٌماشه اي

 نإ : ةا هللا لوسر لاق مث . تلزنآ اذكه : كك هلل | لوسر لاقف ءاهينأرقأ يتلا اهتأرقف «ُرمع اي

 .[4997 07419 :ثيدحلا رظنا] . «هنم رَّسيت ام اوُؤَرقاف « فرحأ ةعبس ىلع لزنآ نآرقلا

 هللا يضر ةشئاع نع هيب نع ٌماشه انربخأ رهسم نب ٌعيلع انربخأ مدآ نب رشي انثّدح- 5

 دقل « هللا ةمحري :لاقف . دجسملا يف ليللا نم أرقي ًائراق يب ئبنلا عمس» :تلاق اهنع

 .[ 08 « ۰۲٠۰۵ ٥۰۳۷ :ثيدحلا رظنا] .«اذكو اذك ةروس نم اهتطقسأ ةيآ اذكو اذك ينركذأ



 AV نآرقلا لئاضف باتك- 6

 انارو ف :ىلاعت هلوقو ال ناقل لَو :یلاعت هلوقو « ةءارقلا يف ليترتلا باب

 رعشلا ٌدهك َّذهي نأ ُهَركُي امو كم ىلع سانا ىلع ارقد هر
 . هانلصف : 4ةف # سابع نبا لاق . لصفُي : «ُقَرَفْياَبِف »

o‘هللا دبع نع لئاو يبأ نع لصاو انثدح ٍنوميم َنب يدهم انثّدح نامعا وبأ انثّدح -  

 + رعشلا لهك اذه e لجر لاقف « هللا ٍدبع ىلع انودغ» : لاق

 ةروس ةرشَع ينامث : ةي ئيبنلا نهب رقي ناك يتلا ءانَرَفلا ظفحأل ينإو .« ًةءارقلا انعمس دق انإ

 .[59495 ۰ الاله : ثيدحلا رظنا] .«مح لآ نم نيتروُّسو لصفملا نم

 ريبج نع ديعس نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ٌريرج انئَّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح  ه 4
 ناك :لاق . € هدي لجعل كناسل وب كر ال ¥ :هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 « هيلع ٌدتشيف ٠ هيتفَشو ُهّناسل هب ُكّرحي امم ناكو « يحّولاب ليربج هيلع لزن اذإ كب هللا لوسر

 لجعل َكَناَسِل وب كع ال » : 4 ةَميقْلا موي مي مي آل» يف يتلا يلا هللا لزنأف « هنم ُفَرعُي ناكو
 هوس بخ م 0

O4اذإف ماف اف هتآرق اد و كردص يف همن نأ انيلع ناف # هنأ اور معج اتع نإ €  

 ليربج ُهاتأ اذإ ناكو : لاق . كناسلب هنّيبن نأ انيلع نإ :لاق اياكم $ عمتساف هنلزنأ و سس ےک ل

 ٤۹۲۸ « ٤۹۲۹[. « 4919.8 :ثيدحلا رظنا] . هللا ٌهّدعو امك ُهأرق بهذ اذإف « ٌقّرطأ

 ةءارقلا دم باب 4

 ُتلأسا : لاق ةداتق انثدح يدزألا مزاح نب ريرج انّنّدح ميهاربإ نب , حلسم انثّدح_ 6
 .[5045 : يف هفرط_ ٠٠٤١ ثيدحلا] ٠ ادع دكت لاك لاقف كي يبنلا ةءارق نع كلام نب سنا

 ةءارق تناك فيك : ٌسنأ لثس» : لاق ةداتق نع ٌمامه انثّلح مصاع نب ومع انئّدح 205
 ‹ نمحرلاب ٌدميو « هللا مسبب دمي ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق مث . ادم تناك : لاقف ؟ِةِكَك يبنلا

 ٠٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ميحرلاب ٌدميو

 عيجرتلا بايد

 نب هللا دبع ٌتعمس :لاق سايإ وبأ انثدح ٌةبعش انثّدح سايإ يبأ نب ٌمدآ انثّدح 201

 ةروس أرقي وهو هب ُريست يهو - هلمج وأ  هتقان ىلع وهو أرقي ايب يبنلا ُتيأر» : لاق لّفْغُم
 ٤۲۸۱ ‹ ٤۸۳١ , ٥۰۳٤[. :ثيدحلا رظنا] . «عُجّري وهو أرقي ةنّيل ةءارق  حتفلا ةروس نم وأ - حتفلا



AAنارقلا لئاضف باتكد 55  

 نآرقلل ةءارقلاب توصلا نسخ باب-١

 نب هللا دبع نب ديرب :ةٌدح يناّمجلا ىيحي وبأ انثّدح ركب وبأ فل نب دمحم انثّدح - ه4

 : هل لاق ايب يبنلا نأ» : هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ةدرُب يبأ هدج نع ةدرُب يبأ

 . «دواد لآ ریمازم نم ًارامزم َتيتوأ دقل < ىسوم ابأ اي

 هريغ نم نآرقلا ٌعمتسَي نأ ٌّبحأ نم باب_- ١"

 نع ٌميهاربإ ينثّدح :لاق شمعألا نع يبأ انثَّدح ثايغ نب صفح نب ُرمع انثّدح - 4

 كيلع أرقآ : تلق .نآرقلا ىلع أرقا ةي خئبنلا ىل لاق» : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع ةديبع

 4881 4 تيدحلارظنا] .«ريغ نم ةعمسأ نأ تحآ ىنإ :لاق ؟لزنأ كيلعو

 كّْيسَح :ءىراقلل ىرقملا لوق باب ۳

 نع ةديبع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ٌنايفس انثدح فسوي نب ٌدمحم انثّدح - ۰

 كيلعو كيلع أرقآ هللا لوسر اي :ٌتلق « ىلع أرقا ةي ئبنلا يل لاق» : لاق دوعسم نب هللا دبع
 30 ل و ا ا © 8 0 . 35

 لك نم اتق اَذِإ َفِيْكَف # ةيالا هذه ىلع ُثيتأ ىتح ِءاسنلا ةروس ٌتآرقف « معن :لاق ؟لزنأ
 .«نافرذت هانيع اذإف «هيلإ ٌُتَّْيْلاَف .نآلا كبسح : لاق اديس الت َلَع كب انجو یھ مَ مص د

 ٤٥۸۲ 2 ٠٠٤۹[. : ثيدحلا رظنا]

 اار رقاق وپ :ىلاعت هللا لوقو ؟ُنآرقلا أرقي مك يف باب "4

 « نآرقلا نم لُجرلا يفكي مك ترظن : ةمرْبُش نبا يل لاق نايس انثّدح عولع انثّدح 0١-
 لاق . تايآ ثالث ن نم لق ارقي نأ ٍدَحأل يغني ال : تلقف « ٍتايآ الث نم لقا ةروس ذجأ ملف

 نع ةمعلع ةرحخا ديزي a دي نع ةيحاربإ نع زر ضسم انريخأ ناينك ايدخ :ٌحيلع

 رخآ نم نيتيالاب a e « ِتيبلاب فوطي وهو هتيقلو ٍدوُعسم يبأ
 «٠0۸ ٥٠٠4 « ٠٠٤١[. 1008 :ثيدحلا رظنا] . هاتفك ةليل يف ةرقبلا ةروس

o۲لاق ورمع نب هللا ٍدبعنع ٍدهاجُم نع ةريغُم نع َةناوَع وبأ انثّدح ىسوم انثّدح : 

 لجرلا معن : SS CC لا يا

 ‹ لَك ئبنلل ركذ هيلع كلذ لاط املف . هانيتأ ذنُم افك انل شفي ملو شارف انل أطي مل « « لجر نم

 ا لاق . موي لك موصأ : e LEE E :لاقف
 و
0 

 رثكأ قيطأ : تلق :لاق . رهش لك يف نآرقلا أرقاو ةثالث رهش لك يف مص : لاق . ةليل لك : تلق



 1۸۹ نآرقلا لئاضف باتك- 5

 رطفأ :لاق . كلذ نم ٌرثكأ قيطأ :تلق :لاق .ةعمجلا يف مايأ ةثالث مص :لاق « كلذ نم
 ء دواد موص موصلا لّضفَأ مص لاق ٠ كلذ نم رثكأ قيا :تلق :لاق .ًاموي صو :قيكوي
 . كي هللا لوسر ةصخُر تلبق ينتيلف . هرم ايل عبس لك يف أرقاو « موي ٌراطفإو موي مايص
 هؤرقي يذلاو راهنلاب نآرقلا نم َعِبّسلا هلهأ ضعب ىلع أرقي : ناكف تفعضو تربك ين كاذو

 ماصو ىصحأو ًامايأ َرطفأ ىّوقتي نأ دارأ اذإو ليللاب هيلع ٌفخأ وکیل راهنلا نم هضرعَي

 يف : :حهضعب لاقو : : هللا دبع وبأ لاق .«هيلع كي عيبنلا قراف اعيش َكرتَي نأ ةيهارك < « نُهلثم

 ء٦۱۹۷ ۰۱۹۷۰ ۱۹۷٤ ۱۱۰۳ 1167 21171 :ثيدحلا رظنا] . عبس ىلع مهرثكأو عبس يف وأ ثالث

7Y9ال4 +  [YEY oT TEVA «1۹۸° «14۷۹ ١ 

 نع نمحرلا ديف ني دمحم نع نيحي نع نابیش انثّدح' صفح نب دعس انثذح _ 00۳

 ؟«نآرقلا أرقت : مک يف : ايم ئبنلا يل لاق» : لاق ورمَع نب هللا دبع نع ةَمَلس يبأ

20198٠ «(1۹۷۹ CAVA <C 1AVY ل ةالك <“ 1۹۷0 (CAVE ”لاما «110۲ ثيدحلا رظنا] : ١١١ 

[oro TEY CTE CTE 

 نع ىيحي نع َنابيش نع ىسوم نب هللا ُديِبُع انربخأ قاحسإ ينثّدح- 4

 0 :لاق ةمّلس يبأ نع ةرهز ينب ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم
 ارقا : لل هللا لوسر يل لاق» :لاق ورمع نب هللا دبع نع - ةمّلس يبأ نم انأ ٌتعمس
 . «كلذ ىلع دزت الو عِبّس يف ٌةأرقاف : لاق ىتح « ةّوق دجأ ينإ : تلق « رهش يف نآرقلا

 لقلت 1۹۷۹ CAVA AVY AV لحلم CAVE اكلم" كلما YY | : ثيدحلا رظنا]

[oro oro TEY CTE CEA 

 نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا باب

 نع َةديِبَع نع ميهاربإ نع ناميلس نع َنايفس نع ىيحي انربخأ ٌةقدص انثّدح _ ٥

 نع ٌددسُم انثَّدح . (ِِلكي ئئبنلا ىل لاق» :ةَرم نب ورمع نع ثيدحلا ضعب : ىيحي لاق . هللا دبع

 ضعبو :نئمعألا لاق. هللا دبع نع ةديبَع نع ميهاربإ نع شمعألا نع َناَيفس نع ىيحي

 لاق» : :لاق هللا دبع نع ىَحّضلا يبأ نع هيبأ نعو ميهاربإ نع ةّرُم نب ورمع ينثّدح ٍثيدحلا

 تايب ا لاق ؟لزنآ ٌكيلعو كيلعأرقآ : تلق : لاق « يلع أرقا : ل هللا لوسر

 اتو يه أ لك نم اک چ اًدِإ فكم ١ تغلب اذإ ىتح ءاسنلا ُتأرَقف كال رع نم

 .«نافرذت هيَئيَع تيأرف . كسْمأ وأ « فك : ىل لاق 4اديِبَس هُو اًؤكه لع كي

 ٥۰٥۰[, 5059 5087 :ثيدحلا رظنا]



 نآرقلا لئاضف باتك- 7 4۰

 ديبَع نع ميهاربإ نع شمعألا انثّدح ٍدحاولا ُدبع انئّدح صفح نب ُسيق انئّدح - 57
 : تلق ۾ ىلع ارقا : اي ئبنلا يل لاق» : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع يناملسلا

 . «يريغ نم هعمسأ نأ ٌبحأ نإ : لاك لزنأ كيلعو كلغ

 أ ا \

 ٥۰00[, هدهد ٤0۸۲ « 265١49 : ثيدحلا رظنا]

 هب رّجف وأ « هب لكأت ؤا ١ نآرقلا ةَءارقب ىءار نم مثإ باب 5
 ةلفغ نب ديوس نع ةَمثيَح نع شمعألا انئّدح ُنايِفُس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح 6٠0

 ًءاثَدُح موق نامّرلا رخآ يف يتأي :لوقي يب يبنلا تعمس» :هنع هللا يضر يلع لاق :لاق

 قُرمي امك مالسإلا نم نوقُرمي « ةيربلا لوق ٍريَخ نم نولوقي « مالحألا ءاهمش تاسلا
 ُرْجأ مهلتق ناف « مهؤلقاف مهومّتيقل امنيأف ١ مهرجاتح مهناميإ زواجي ال « ةيمرلا نم ُمُهّسلا

 751١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةَمايقلا موي مهّلَتق نمل

 نب دمحم نع ٍديعس نب ىيحي نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا بع انثّدح 5

 هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نع نمحرلا دبع نب ةّملس يبأ نع َيميتلا ثراحلا نب ميهاربإ

 ‹ مهتالص عم مكتالص نورقحت موق مكيف جرحي لوقي ب هللا لوسر ٌثعمس» :لاق هنأ هنع

 ‹ مهّرجانَح زواجُي ال نآرقلا نوُؤرقيو ؛مهِلمَع عم و ‹ مهمايص عم مکمایصو

 يف ُرظنيو « تيش ىري الف لضنلا يف رظني ٠ ةيمّلا نم مهسلا ُقُرمي امك « نيّدلا نم نوقرمي
 .«قوفلا يف یرامتیو « ًائيش ىري الف شيّرلا يف ُظْنيَو « ًائيش ىري الف حذقلا

 .[ة:55ا « ۳۳٤٤ ۰ ۳٦۱۰ ٤۳١۱ : ثيدحلا رظنا]

 ىسوم يبأ نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش نع ىيحي انثدح دّدسُم انثّدح - 0۰0۹

 ا ايدو [يك حل لما لاك هب لمْعيو َنآرقلا أرقي يذلا نمؤُملا» : لاق لكي بنلا نع
 يذلا قفانملا ُلثَمو . .اهل َحير الو بّيط اهمْعطة ةرمتلاك هب ُلمْعَيو َنآرقلا ارقي ال يذلا نمؤملاو
 ةلظنحلاك نآرقلا أرقي ال يذلا قفانملا لشمو رم * اهمْعطو ٌبّيط اهُير ةناحيًرلاك نآرقلا أرقي
 507١[. :ثيدحلا رظنا] . رم اهحيرو ثيبخ وأ رم اهمعط

 مكُيولُق هيلع تفّلتئا ام َنآرقلا اوُؤَرَقا باب-۷

 نع هللا دبع نب بدنج نع ةينوجلا ٌنارمع ىبأ نع ُدامح انثّدح نامْعّنلا وبأ انثدح ۰

 .«هنعاوموقف متفلتخا اذإف « مكيولق تفلتئا ام َنآرقلا اوُوَرقا» : لاق اب ئبنلا
 .[الا"56 , 505١ 2 ۷۳٣٤ : یف هفارطأ- ٥۰1۰ ثيدحلا]



 أ نآرقلا لئاضف باتك- "5

 نع عيطُم يبأ نب ٌمالس انثّدح ٌيِدِهَم نب نمحرلا دبع انئّدح يلع نب ورمع انثّدح - 0١

 اذإف « مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوؤرقا : لب ئبنلا لاق» : بدنج نع ينوجلا َنارمِع يبأ

 ةعفري ملو .نارمع يبا نع ديز نب ٌديعسو ديّبَع نب ثراحلا ةعبات . («هنع اوموقف متفلتخا

 لاقو هلق اد تع َنارمع يبأ نع ةبعش نع : ةدنغ لاقو . نابآو ةملس نب داخ

 . رثكأو ٌحصأ بدنجو . هلوق رمع نع تماصلا نب هللا ٍدبع نع َنارمع يبأ نع : نوع نبا

 ٠٠٠١[. : ثيدحلا رظنا]

o۲نب لازنلا نع ع ةرسيم نب ِكلملا ٍدبع نع ٌةبعش انثّدح برح نب ٌناميلس انثّدح -  

 ُتقّلطناف هديب ٌتْذَحَأف , اهفالخ أرق ةا ىبنلا عمس يآ ارقي الجر حمس هنأ : هللا دبع نع ةربَس

 مكلبق ناك نم نإف : لاق يملع ُربكأ .اًأًرقاف ‹ نسحم امكالك :لاقف ‹ هع يبنلا ىلإ هب

 .«مهكلهأف اوفلتخا



 حاكنلا باتك - 14۲ ٠

 أا ےل ر اد و

 حاكنلا باتك_ "1

 ةيآلا 4َس ني كل با امكن ل :ىلاعت هلوقل .حاكنلا يف بيغرتلا باب ١

 ٍديمُح يبأ نب ٌديمُح انربخأ رفعج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ نب حش اقدح „0۳

 جاوزأ 00 طّمر ةثالث ءاج» :لوقي هنع هلل ا ينم هنأ ليوطلا

 ْنم نحن َنيأو :اولاقف « اهوُاَقَت مهنأك اوربخأ املف < 35 ملا ةدابع نع نولأسي وو هربنا
05-4 

 . .ًادبأ ليللا يَّلصأ انأف انآ امأ :مهّدحأ لاق . رّخأت امو هبنذ نم َمّدقت ام هل هللا رفغ دق ؟ عوبنلا
 ءاجف .ًادبأ جَّوزتأ الف ءاسنلا لزتعأ انأ :رخآ لاقو . رطفأ الو ٌرهدلا ٌموصأ انأ :رخآ لاقو

 ينكل ؛هل مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ ؟اذكو اذك متلق نيذلا متن أ لاقف كي هللا لوسر

 .«ينم سيلف ينس نع بغر نمف « ءاسنلا ج وزتأو « دقرأو يّلصأو « رطفأو ٌموصأ

 ينربخأ : لاق ّيرهُّزلا نع ديزي نب شوي نع ميهاربإ نب َناَسح عمس يلع انئّدح - 64
 : eاسل اسلا َنْي مْكَلَب اط امون کیلا يفوق الآ فخ نو  

 e َنباي : تلاق ولوت لأ هدأ كيد کتنا َتَكَلَماَم وأ دو أوو لآ مخ نک حم تک کو یی

 م داب عوز نأ د اهلج اهلج نذ ضر. هجر رجح ىف كت دل
 نَم حاكنب او ‹ قادصلا اولمكُيف ّنهل اوطسقُي نأ الإ ّنهوحكنَي نأ اوهْنَف « اهقادَص

 .[4300 ٤0۷۳ , ٤0۷٤ , ۲۷۹۳ 5494 :ثيدحلا رظنا] . ؟ءاسنلا نم ّنهاوس

 «جرفلل ُنصحأو رصّبلل ضغأ ةنإف ٌجوزتيلف ةءابلا عاطتسا نَم» :ِْلي ّيبنلا لوق باب - ١
 ؟حاكنلا يف هل ّبَرأ ال نم جوزتُي لهو

 ةمقلع نع ميهاربإ ينثّدح :لاق شمعألا انثدح يبأ انئَّدح صفح نب رمُع انثّدح _ 64
 ةجاح كيلإ يل َّنِإ نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف ”ىنمب نامثع هّيقلف « هللا دبع عم ٌتنك» :لاق
 ؟دّهَعَت تنك ام كركذت اركي كجّوَرن نأ يف نمحرلا دبع ابأ اي كل له :نامثع لاقف « ايلف



 4۳ حاكنلا باتك - ۷

 وهو هيلإ ٌثيهتناف « ةمقلع اي.:لاقف ىلإ راشأ اذه ىلإ ةجاح هل سيل نأ هللا دبع ىأر املف

 ةءابْلا مكنم عاطتسا نم بابشلا َرشعم اي :ِهْلي ئبنلا انل لاق دقل كلذ تلق نئل اَمأ :لوقي

 ٠۹٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ٌءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو « جّوزتيلف

 مصيف ًةَءابلا عطتسي مل نم باب -
 نع ٌةرامُع ينثّدح لاق شمعألا انئّدح يبأ انئّدح ثايغ نب صفخ نب رمع انثّدح 5

 عم انك : هللا دبع لاقف « هللا دبع ىلع ِدّوْسألاو ةمقلع عم ُتلخد» : لاق ديزي نب نمحرلا دبع

 ةءابلا عاطتسا نم ٠ بابشلا َرشعم اي : ل هللا لوسر انل لاقف « ًائيش ٌدجن ال ًابابش كي ئبنلا

 . «ءاجو هل هنإف « موّصلاب هيلعف عطتسَي مل نمو « جرفلل ٌنصحأو رّصبلل ضغأ هنإف « جوزتيلف

 .[0056 21910 : ثيدحلا رظنا]

 ِءاسّنلا ةَرْثك باب - ٤

 لاق مهربخأ جيَرُج نبا نأ َففُسوي نب ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثدح ۔ ۷
 ةَحو هذه سابع نبا لاقف « رسب ةنوميم ةزانج سابع نبا عم انرضح» : لاق ٌءاطع ينربخأ

 هلك بلا دنع ناك هنإف « اوّقفراو اهولزْلَرُت الو اهوعزعزت الف اهّشعن متعفر اذإف « لكي عربنلا

 .«ةّدحاول مقي الو ِنامثل مقي ناك عست

 : هنع هللا يضر ستا نع ةداتق نع ٌديعس انئّدح عير نب ديزي انثّدح ٌدَّدِسُم انثدح_ 8

 انثّدح ٌةفيلخ يل لاقو .ةّوسن عست هلو « ةدحاو ةليل يف هئاسن ىَلَع ٌفوطي ناك ايب يبنلا نأ»

 .[584 2 754 :ثيدحلا رظنا] . ي يبنلا نع مهثدح اس نأ ةداتق نع ٌديغس انثدح عيَرز نب رد

 نع حيمايلا ةحلط نع بقر نع ةناّوَع وبأ انثّدح يراصنألا مكحلا نب ب لع انثدح _ 04

 هذه ريخ َّنإف ٌحَوّرتف : لاق .ال : تلق ؟تجّوّرت له : ساّبع نبا يل لاق» : لاق ٍرِيَبج نب ديعس

 .«ًءاسن اهذثكأ ةّمألا
 هم ©9

 ىو ام ةلف ٍةأرما جيوت ًاريخ لمع وأ ّرجاه نم باب - ٥

 نب ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب ىبحي نع كلام انئّدح ةعّرق نب ییحی انئّدح 0۷۰

 485 يبنلا لاق» :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َرمُع نع صاقو نب ةمقلع نع ثراحلا

 هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ ةَثرجه ثناك ْنَمَف « یون ام ءىرمال امنإو « ةّينلاب لمعلا

 ا ام ىلإ هترجهت او ارم را اا اند: ىلإ رح تناك نمو. 26 دلوسزد
 .[۳۸۹۸ ۲۵۲۹ ۰۰۴ 1١ :ثيدحلا رظنا] . ؟هيلإ



REEحاكنلا باتك - ۷  

 مالسإلاو ُنآرقلا ةعم يذلا رسْعُملا جيوُزت باب - ١

 . ب يبنلا نع ٍدعس نب لِهَس هيف
 نبا نع ٌسيق ينثّدح : لاق ليعامسإ انثدح ىيحي انثدح ىّنْثملا نب دمحم انثّدح ١

 الأ هللا لوسر اي :انلقف « ءاسن انل سيل يب ئبنلا عم وزعت انك» :لاق هنع هللا يضر دوعسم

 .[4518 :ثيدحلا رظنا] . «كلذ نع اناهنف ؟يصختشست

 اهنع كل لنا ىتح َتئش ّيتَّجْؤز يَا رظنا :هيخأل ٍلُجرلا لوق باب -
 . فوع نب نمحرلا دبع هاور

 كلام نب َسنأ تعمس :لاق ليوطلا ديمح نع َنايفس نع ريثك نب دمحم انثّدح _ ۲
 دنعو « يراصنألا عيبّرلا نب دعس نيبو هتيب كي ٌموبنلا ىخآف ٍفوع نب ٍنمحرلا دبع مدق» : لاق

 كلهأ يف كل هللا كراب :لاقف « هلامو هلهأ هفصاني نأ هيلع ضرٌعف 2 ناتأرما ٌيراصنألا

 هارف 8 نحس نم ًائيشو طق نم آنيش برف قوسلا ىتأف « قوُسلا ىلع ينوُلد « كلامو

 تجوز : لاقف ؟نمحرلا دبع اي ْمَيْهَم : لاقف « ةَرفص نم ضو هيلعو مايأ دعب هيي عيبنلا

 .«ةاشب ولو ملؤأ :لاق . بّهذ نم ةاو دزو :لاق ؟َتَّمَس امف : لاق . ةيراصنأ

 ءاّصخلاو لْثَيَّتلا نم هّركُي ام باب۸

 نب ديعس عمس باهش نبا انربخأ ٍدعس نب ٌميهاربإ انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح _ ۳

 ٍنوعظَم نب نامثع ىلع ةي هللا لوسر َّدر» :لوقي صاّقَو ىبأ نب دعس ٌتعمس :لوقي بّسملا

 ٠٠۷٤[. :يف هفرط_5017 ثيدحلا] . «انيّصتخال هل نذأ ولو « َلَّثبَّتلا

 هنآ بيسعلا نب ديعس ىضويعأ : لاق ٌيرهزلا نع يعش انريخأ ناميلا و بأ انثدح 6
 « نوعظم نب َنامثع ىلع - ةي يبنلا ينعي كلذ در دقل» :لوقي صاَقَو يبأ نب دعس عمس

 ٠٠۷۳[. :ثيدحلا رظنا] . «انيّصّتخال لتبتلا هل زاجأ ولو

 انك : هللا دبع لاق» :لاق سيق نع ليعامسإ نع ديرج انثّدح ٍديعس نب ُةبيتق انثّدح - ٥
 0 ¢ كلذ نع اناهنف ؟يصختسن الأ : انلقف « ءيش انل سيلو ي هللا 0

rEدو 2 ب سو و  

 الو كَل هَل هلأ لأ ام ٍتبَيط ومر ال أوما نذل اهي ا ا

 ٠١۷١[. « 4515 :ثيدحلا رظنا] . ؟4َندَئَعُمْلا بال هللا تإ اود



 40 حاكنلا باتك - "1

 ةملَس يبأ نع باهش نبا نع ديزي نب سنوي نع بهو با ينربخأ : غبصأ لاقو 5
 ىلع فاح ااو تاش لجز ينإ هلا لويسرااي :ٌتلق» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 تكسف « « كلذ لثم تلق مث « ينع ٌتكسف « ءاسنلا هب ٌجوزتأ ام دجأ الو « َتَنَعلا يسفن

 ةريره ابأ اي :ِهِكك عبنلا لاقف كلذ لثم تلق مث .ينع تكسف « كلذ ّلثم هل تلق مث .ينع

 .«رذ وأ ٌكلذ ىلع صتخاف « قال ٌتنأ امب ملقلا فج

 راكبألا حاكت باب - 4
 . (كَريغأركب ٌئيبنلا حكنَي مل : ةشئاعل سابع نبا لاق» : ةكيلُم يبأ نبا لاقو

 ورع نب ماشه نع ًناميلس نع يآ يتنّدح :لاق هلل ڍبع نب ليعامسإ انئدح - 2۷
 رار مولا اسس مح ا هدأ نع

 .«اهريغأ ركب جورتب مل كولا لوط ذأ حبا اهنم عتري
 : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح َليعامسإ نب ُديِبُم انثّدح - ۸

 هذه : لوقيف ريرح ةقرّس يف ِكلمحَي جر اذإ « نيترم مانملا يف كتيرأ : ال هللا لوسر لاق»

 ۳۸۹١[. :ثيدحلا رظنا] . «هضمُي هللا دنع نم اذه نكي نإ :لوقأف .ِتنأ یه اذإف اهفشكأف «كّتأرما

 تابّيثلا جوزت باب- ٠
 .«نكتاوخأ الو نكتانب يلع نضرعت ال» : كك ئربنلا يل لاق : ةبيبح ٌمأ تلاقو

 : لاق هللا دبع نب ٍرباج نع يبعشلا نع ٌراَيَس انثّدح ميشه انثّدح نامعُتلا وبأ انثّدح - ۹

 « يفلح نم بکار ينَّمحَلف ٠ فوطق يل ٍريعَب ىلع ُتْلِجّعتف « ةوزغ نم لي ييبنلا عم انلَقق»
 ‹ كلك ئيبنلا اذإف « لبإلا نم ءار تنأ ام ِدَوْجَأك يريعب قلطناف « هعم تناك ٍةزنعب يريعَب سْحَتف

 0 بيث :ٌتلق ؟ایت مأ ًاركبأ :لاق . سرُعب ٍدهع ٌثيدح تنك : تلق ؟َكّلِجَعُي ام :لاقف
 ا : لاق لخدنل انبَهَذ املف :لاق . 0

 . (ةبيغُملا دحتستو « ةئعّشلا طْشَتمَت يكل - ۶

 CTE كا" لكلا ٤٤۳ TET TFA «TAO «(°۹ < ۲° ۹Y 1801 : ثيدحلا رظناز

.[éEeoY T° CTA CTAV cTATY كركلا الام 

 هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج ٌتعمس : لاق تراحم انّتَّدح ٌةبعش انثّدح ُمدآ احن د ٠



ED ۱۲۹١ 

 : لاقف . اتو ٌتلقف ؟تجوزت ام : كو هللا لوسر يل لاقف « تجوزت» : لوقي امهنع

 نب ٌَرباج ثعمس :ٌورمع لاقف « رانيد نب وِرمَعل كلذ تركذف .اهباعلو ىراذعللو كل ام

 . «كنعالتو اهثعالت ًةيراج اله : اک هلا لوسر يل لاق :لوقي هللا دبع

CTE CTT TEV TET الو «TTA « ۲ ۳°۹ «۲°۹۷ ۰ 1۸°۱1 › ٤٤۳ [ثيدحلا رظنا: 

[oV قدما "دود CTOAA امال oYATV «TAT! الام 

 رابكلا ّنم راغّصلا جيوزَت باب١

 نأ» :ةورع نع كارع نع ديزي نع ُثيللا انئَّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح - ١
 يخأ تنأ :هل لاقف « كوخأ انآ امنإ :ركب وبأ هل لاقف « ركب يبأ ىلإ ةشئاع بطخ يب ئبنلا

 . «لالَح يل يهو « هباتكو هللا نيد يف

 باجيإ ريغ نم هفطُنل ٌرّيختَي نأ ُبحّتِسُي امو ؟ريخ ِءاسنلا ُيأو « ٌحكنَي نم ىلإ باب ١١

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّلا وبأ انئَّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثدح - 7
 يف ِدَّلَو ىلع ٌهانحأ : شيرق ءاسن ٌحلاص لبإلا ّنبكر ٍءاسن يخ» : لاق ةي ئبنلا نع هنع هللا يضر
 .[7 574 :ثيدحلا رظنا] . هدي ِتاذ يف جوز ىلع ٌهاعرأو 5 هرْغص

 اهَّجّوْرَت مث ةيراج قتعأ نمو « يرارّسلا ٍذاختا باب ٠١
 ينادْمّهلا حلاص نب ٌحلاص انئّدح دحاولا دبع انَثَّدح َليعامسإ نب ىسوم انئّدح - ۳

 ةديلو هدنع تناك لجر اميأ : لكي هللا لوسر لاق» :لاق هيبأ نع ةدرب وبأ ىنثّدح غربعشلا انئَّدح
 اميأو .نارجأ هلف . اهجَّوزتو اهّقّتعأ مث « اهبيدأت ّنسحأف اهَبَّدأو « اهميلعت ّنسحأف اهملعف

 هيلاوَم ّقح ىدأ كولمم اميأو 0 ل

 ىلإ اهنود اميف ُلَحري لجرلا ناك دق « ءيش ريغب اهذخ : عيبعشلا لاق «نارجأ هلف « هبر ٌّقحو

 .[":1:520 ٩۷ ‹ 17047/01706045 ۲۰۵۱ ١ 70١1١ : ثيدحلا رظنا] . ةنيدملا

 . 'اهقّدْضُأ مث اهقتعأ» ايب ئبنلا نع هيبأ نع ةدرب يبأ نع نيصَح يبأ نع ركب وبأ لاقو

 نع مدا رع زبرع را : لاق بهو با انربخأ : لاق ديلت نب دیعس انثدح - 14

 نع ديز ني ةامحح نع ناييلسانتذخ« . ةي ئئبنلا لاق» :ل لاق ةريره يبأ نع ٍدمحم نع َبويأ

 ٍراَبجب رم ميهاربإ امنيب :تابذك ثالث الإ خيهاربإ ْبذكي مل» ةريره يبأ نع دمحم نع بويأ
 « َّرجآ ىنمدخأو « رفاكلا دي هللا فك : تلاق ّرجاه اهاطعأف . . ٌثيدحلا َركذف . . ةراس ةعمو

 ۳٣۹۸[. الهال . ۲٦۲۰١ ل7 ١07 : ثيدحلا رظنا] . «ءامسلا ءام ينب اي مكمأ كلتف :ةريره وبأ لاق



 4۷ حاكنلا باتك- ۷

 ١ ٤ هد د د
 ماقأ» : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ٍديمح نع رفعج نب ٌليعامسإ انثَّدح ةبيتق انثّدح - ٥

 ىلإ نيملسملا ٌتوعدف « يح ِتنب ةيفصب هيلع ىنبُي ًاثالث ةنيدملاو بيخ َنيب هاي يبنلا

 ‹ نمسلاو طقألاو رمتلا نم اهيف يقلأف عاطنألاب َرَمأ « محل الو زبخ اهيف ناك امف « هتميلَو

 نإ :اولاقف ؟ةنيمي تكلّم امم وأ « نينمؤملا تاهّنأ ىدحإ :نوملسملا لاقف . هتميلو تناكف

 ىطَو لحترا املف . هنيمي تكلم امم يهف اهبجحي مل نإو « نينمؤملا ِتاِهَّنأ نم يهف اهبجَح
 ا ااا ل :ثيدحلا رظنا] .«سانلا نيبو اهنيب باجحلا دمو هفلخ اهل

«TAAللقتال 0م"  (TAO «444۱ CTA CTAEEل در  cC EAE 1 EAT CTIEV 

CEI cE T11 ART £144 14A ۹Y 

 اهقادص ةمألا ّقتع ّلعج نم باب- ۱۳

 نب سنأ نع تاسبعلا نب نيعشو تبا نع داق انندح نيعس قب ةف ايزو 05
 ١ . «اهقادص اهّقْنِع لعجو < َةّيفَص قّتغأ ةي هللا لوسر نأ» : كلام

 لصف نم هلأ مهني ءارقف ورکی نإ » :ىلاعت هلوقل « رسْعُملا جيوزت باب ٤

 ٌّيِدِعاسلا ٍدعس نب لهس نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انّنَّدح ٌةبيتق انثّدح - ۷
 :لاق . يسفن كل ُبَهأ ٌتئج هللا لوسر اي :تلاقف ةي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج» :لاق

 املف « ُهَسأر للك هللا لوسر ًاًطأَط مث « هبّوّصو اهيف رظنلا دّمّصف ةي هللا لوسر اهيلإ رظنف
 مل نإ للا لوسر اي :لاقف هباحصأ نم ٌلجر ماقف . ْتَّسّلِج ًائيش اهيف ٍضْفَي مل هنأ ةأرملا تأر
 ‹ هللا لوسر اي هللاو ال :لاق ؟ءيش نم كدنع لهو :لاقف .اهينجّوُرَف ةجاح اهب كل نكي

 تذجو ام هللاو ال :لاقف عجر مث « بهذف « ًائيش ٌدجت له رظناف كلهأ ىلإ بهذا لاقف

 هللاو ال :لاقف عجر مث بهذف « ديدح نم ًامتاخ ولو رظنا : لك هللا لوسر لاقف « ًائيش

 يعل يلف لا در كلا :لهس لاق - يرازإ اذه نكلو « ديدح نم ًامتاخ الو هللا لوسر اي

 مل هنس نإو « ءيش هنم اهيلع نكي مل ُهَّنْسَل نإ « كرازإب عَتصت ام : رال هللا لوسر لاقف

 ايلوم ل هلل هللا لوسر ٌهآرف « ماق هسلجم لاط اذإ ىتح لجّولا َسلَجيف . ءيش هنم كيلع نكي

 اذك ةروسو اذك ٌةَروس يعم :لاق ؟نآرقلا نم كعم اذام :لاق ءاج املف « يعُدف هب رمأف

 نم كعم امب اهكّبُكَّلَم دقف بهذا :لاق . . معن : :لاق ؟كبلق رهظ نع َّنُهْؤَرقَت : لاقف  اهدّدع
 ]0۲*0 C۱۰ :ثيدحلا رظنا] . «نآرقلا



 حاكنلا باتك- ۷ 4۸

 ر ر س م م کرب وم ر یر سرر حف رس صار مم ر 5

 كير نا ارهصو اب ملَعجَف ارشب وامل نم قلخ ىلا وهو » :هلوقو نيّدلا يف ٍءافكألا باب -
 تر ر

 «اريدق

 نع ريبّرلا ع نب ةَورُع ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ نامّيلا وبأ انثّدح - 4
 عم ًاردب هش نّمم ناكو - - سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ابأ نأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 ةأرمال ىَلوَم وهو « ةعيبر نب ةبتع نب ديلولا ٌتنب ًادنه هيخأ َتنب هحكنأو ًاملاس ىنبت ةي يبنلا
 هيلإ سانلا هاعد ةيلهاجلا يف الجر ىّنبت نم ناكو < ًاديز ةي ئبنلا ىنبت امك ٠ راصنألا نم
 ىلإ اوُدرف € مکی 9 : هلوق ىلإ € هبال مشوا » هللا لزنأ ىتح  هثاريم نم ٌثرّوو

 ورمع نب ليهُس تنب ٌةلهَس تءاجف .نيّدلا يف آخأو ىلوَم ناك بأ هل ملعُي مل نمف « مهئابأ
 انإ « هللا لوسر اي :تلاقف ةي ىبنلا  ةبتع نب ةفيذح يبأ ةأرما يهو - ّيرماعلا مث : وشرقلا

 ا ةا اا: لا افا غ د ام هن لا لؤنأ دقو 6 دلو املا ىرن انك
 : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ اننَدح ليعامسإ نب دبع انئداح - ۹

 هللاو : تلاق « جحلا ٍتدرأ ِكلعل : اهل لاقف ريبّزلا ّتنب ةعابض ىلع لب هللا لوسر لخد»

 . ينتسَبَح ثيح َلِحَم مهللا : يلوق « يطرتشاو يّجَح :اهل لاقف ة ةفخو الإ يندجأ ال

 .«دوسألا نب دادقملا تحت تناكو

 هيبأ نع ٍديعس يبأ نب ٌديعس ينثدح : لاق هللا دیبع نع ىبحي انئَّدح ٌدَّدسُم انثّدح- ۰

 « اهبّسَحلو « اهلامل : عبرأل ةأرملا حك : لاق الب ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 .«كادّي ثِرت ٍنيّدلا ٍتاذب ْرْفظاف 3 اهنيدلو < اهلامجو

 لر ٌّرم» :لاق ٍلهس نع هيبأ نع مزاح يبأ نبا انئّدح ةزمح نب ٌميهاربإ انئدح - 0١
 نأ عفش نإو َحكنُي نأ بطَخ نإ ٌيِرَح : :اولاق ؟اذه يف نولوقت ام : لاقف « لک هللا لوسر ىلع

 نولوقت ام : لاقف ؛نيملسملا ءارقف نم ٌلجر رمف .تكس مث : لاق عَمَتسُي نأ لاق نإو عفشُي
 .َعمتسُي ال نأ لاق نإو « عمّ ال نأ عفش نإو كنب ال نأ َبطَخ نإ ٌيِرَح :اولاق ؟اذه يف
 .[147 :يف هفرط- 504١ ثيدحلا] . «اذه لثم ضرألا ِءلِم نم ريخ اذه : الب هللا لوسر لاقف

 ةيرثُملا ٌلقُملا جيوزتو « لاملا يف ءافكألا باب- 7

 ٌةورُع ينربخأ : لاق باهش نبا نع ليقُم نع للا انئّدح ريك نب ىبحي ينئّدح - ۲

 ةميتبلا هذه ىتخأ َنباي : تلاق € يف اون الأ ل فح ْنِإَو 3 اهنع هللا يضر ةشنئ ئاع لأس» هنأ



 ۹4 حاكنلا باتک--۷

 نع اوهُنف « اهقاَدص َصقتني نأ ديرو < ,اهلامو اهلامَج يف ُبَعرَيف ٠ اهّيلَو رجَح يف نوت
 فاو : تلاق ّنهاوس نم حاكنب ا ¢ قادصلا لامكإ يف اوطسقُي نأ الإ ¢ نهحاکن

 :هلوق ىلإ * ءاسنلأ ىف كنوتفتسو # ىلاعت هللا لزنأف « كلذ دعب ل هللا لوسر نسانلا

 اهحاكن يف اوبغر لامو لامج َتاذ تناك اذإ ةميتيلا نأ مهل هللا لزنأف نشون نأ دوبعرو »

 اوذخأو اهوكرت لامجلاو لاملا ةلق ىف اهنع ًةبوغرم تناك اذإو « قادّصلا لامكإ ىف اهبسنو

 اوبغر اذإ اهوحكيَي نأ مهل سيلف اهنع نوبغري نيح اهنوكرتي امكف :تلاق .ءاسنلا نم اهريغ
 . «قادصلا نم ىفوألا اهقح اهوطعُيو اهل اوطسقُي نأ الإ « اهيف

 .[00 555509 2 غها/5 20۷۳ ‹ ۲۷۳ ‹ ۲٤۹٤ : ثيدحلا رظنا]

 :ىلاعت هلوقو « ةأرملا مؤش نم ىقتُي ام باب ١١
 يڪ ودع مڪ رکو أو مک جورا نع ت وپ i ر 5 °5 ۶ ےس

 ينبا ملاسو ةزمح نع باهش نبا نع كلام ينثدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح _ ۳

 ةأرملا يف ٌموُّشلا» : لاق ءا هلل هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع َرمع نب هللا دبع

 9: 0 ل

 نا اع ع ا ل

 َّنأ ٍدعس نب لهَس نع مزاح يبأ نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح _ ٥

 .[18614 :ثيدحلا رظنا] .«نكسملاو ةأرملاو سرفلا يفف ءيش يف ناك نإ» : لاق ال هللا لوسر

 نع ّيدهّنلا نامثع ابأ ٌتعمس :لاق ئميتلا َناميلس نع ٌةبعش انثّدح ٌمدآ انثّدح - 5
 نم ٍلاجرلا ىلع َّبضأ ةنتف يدعب ٌثكرت ام» :لاق ةي يبنلا نع امهنع هللا ىضر ديز نب ةماسأ

 .(ءاسنلا

 دبعلا تحت ةّرُحلا باب - 6

 نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدح _ ۷
 تقتع :نّئُس ثالث ةريرب يف تناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا
 رانلا ىلع ٌةَمرُبو ة4 هللا لوسر لخدو ¢ قتعأ نمل ٌءالّولا : كي هللا لوسر لاقو ¢ تّرخف



00 
 حاكنلا باتك - ۷

 تنأو ةريرب ىلع هب قّدُصُت هحل : ليقف ؟ةمّرْلا َرأ ملأ : لاقف تيبلا مدأ نم مذأو ٌزبخ هيلإ َبّرقف a و 0 2
 ٤٥٩ 1٤۹۳ء ٠٠١ :ثيدحلا رظنا] .«ةيدّه انلو ةقّدص اهيلع وه :لاق « ةقدصلا لكأت ال

.[YVYo ال املاك اللا هالله «TOT YoY يلا (Y0 «YO TTA 

 عبرأ نم رثكأ جوتي ال باب -
 وأ ینثم ينعي : مالسلا امهيلع نيسحلا نب مولع لاقو € عبو تو نم ١ : ىلاعت هلوقل

 ٠ .عابزوأ ثالث وأ ىنثم ينعي 4مكبرو تيوس حالو 3 : ٌةركذ لج هلوقو عابر وأ ثالث
 يفوق الأ كف َنِإَو 9 ةشئاع نع »هيبأ نع ماشه نع ةدبع انربخأ دمحم انئّدح- 0۹۸

 اهتبحص ءيسُيو اهلام ىلع اهُجوزتيف اهيلو وهو ٍلجَرلا دنع نوكت ةميتيلا يه : تلاق 4 هَل
 .«عابٌرو َتالُّثو نشم اهاوس ِءاسنلا ّنم هل باط ام جوزتيلف اهلام يف ُلِدعَي الو

 oY] مهدت E1 ° OVE «EV , ۲۷7 51914 : ثيدحلا رظنا]

a: "بسنلا نم ٌمُرحَي ام عاضرلا نم ُمّرحيو < 4ک برأ ىلا مڪو » باب- ٠ 

 تنب ةرمَع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام ينثدح ليعامسإ انثّذح 2 86
 َتَحِمَس اهنأو « اهدنع ناك لكي هللا لوسر نأ اهتربخأ يب ئبنلا جوز ةشئاع نأ» :نمحرلا دبع
 يف ُذَأتسَي لجر اذه « هللا لوسر اي :ٹلقف تلاق « ةصفح ِتيب يف ٌنذأتسي ٍلجر ٌتوص
 يح ٌنالف ناك ول : ةشئاع تلاق  ةعاضرلا ّنم ةصفح يعل  انالف ُهارأ : الإ ئبنلا لاقف « كتيب
 . «ةدالولا ٌمّرحت ام ٌمّرحت ةعاضرلا « معن :لاقف ؟ئلع لخّد_ ةعاضرلا نم اهّمعل -

 1١١6"[. , 5545 : ثيدحلا رظنا]

 : لاق سابع نبا نع ٍديز نب رباج نع ًةدانق نع ةبعش نع ىبحي انئّدح دس انثّدح 0۹

 رمع نب ٌرشب لاقو .«ةعاضرلا نم يخأ نبا اهنإ :لاق ؟ةزمح ةنبا جّوزتت الأ : ل5 يبلل ليق»
 ۲٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . هلثم . . يز نب ٌرباج تعمس ةداتق تعمس ةبعش انثّدح

 نأ ريبّرلا ع نب ةورع ينربخأ : لاق ٌئرهْرلا نع يعش انربخأ e هللا

 هللا لوسر اي : تلاق اهنأ اهتربخ اب را ربخأ ةملس يبأ ةنبا َبنيز
 as : تلقف ؟كلذ نيبحت وأ ناق داس نبأ تدب یا کا
 ُثّدحُن انإف : تلق . يل لحي ال كلذ نإ :ةقلكت عيبا لاقف . يتخأ ريخ يف ينكراش نم ُبَحأو
 نكت مل اهنأ ول : لاقف . معن :تلق ؟ةملس مآ تنب :لاق . ةملس يبأ تنب كنت ن نأ ٌديرت كن
 الف « هبي : ةملس ابأو ينتعضرأ . ةعاضرلا نم يخأ ةنبال اهنإ . يل تلح ام يرجح يف يتبيبر



 ۳۹۱ حاکنلا باتک- ۷

 اهَقَتعأ بهل وبأ ناكو بهل يبأل الوم ةبيوثو : ةورع لاق . نكتاوحأ الو نكتانب يلع َنضرعت

 لاق ؟َتبقَل ام : الاف فحت ٌرشب هلهأ ٌضعب هيأ بهل وبأ تام املف ٠ ب يبنلا ٍتَعَضرأف

 . يوٿ يتقاتعب هذه يف تيس ين ريغ « مكعب قلأ مل : بهل وبأ
 ٥۳۷۲[. « ۵۱۲۳ « ۵۱۰۷ « ۵۱۰۲ : يف هفارطأ 01١١ ثيدحلا]

 نيلوح دعب ٌعاضَر ال: لاق نم باب- ١"

 .هريثكو عاضرلا ليلق نم مرحي امو ةا جين دار نمل نیما يلوح » : ىلاغت هلوقل

 ةشئاع نع ٍقورسم نع هيبأ نع ِثعشألا نع ٌةبعش انئّدح ديلولا وبأ انثّدح ه٠ ؟

 3 كلذ هِرَك ُهنأك ؛ ةههجو ريغ هنأكف « « لجر اهدنعو اهيلع لحد ةي يبنلا نأ» اهنع هللا يضر

 . (ةعاجّملا نم ةعاضرلا امنإف <« نكناوخإ ام نرظنا :لاقف « ىخأ هنإ :تلاقف

 .[7241/ : ثيدحلا رظنا]

 لحقلا نيل باب

 نش لاو ب ةورع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انثّدح_ ۴

 دعب ةعاضرلا نم اهّمع وهو اهيلع نذأتسي ءاج سيلا يبأ انخأ حلفأ نأ» :ةشئاع نع

 ينّرمأف « ٌتعنَص يذلاب ةتربخأ ةا هللا لوسر ءاج املف هل َنَدآ نأ ٌتيَبأف « ٌباجحلا لَن نأ

 ٤۷۹٩[. 7544 :ثيدحلا رظنا] . (هل ٌنذآ نأ

 ةعضرملا ةداهش باب ۴۳

 نب هللا دبع نع بويأ انربخأ ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح هللا دبع نب مولع انثّدح 04

 ةبقع نم هتعمس دقو : لاق ثراحلا نب ةبقع نع ميرم يبأ نب ُديَبُع ينئّدح : لاق ةكيلُم يبأ

 « امكتعضرأ أ : تلاقف ءادوس ةأرما انتءاجف « ةأرما ُتجوزت» : لاق  ظفحأ ٍديبَع ثيدحل ينكل

 دق ينإ : يل تلاقف « ءادوس ةأرما انتءاجف نالف تنب ةنالف تجّوزت ٌتلقف لك ئبنلا ُثيتأف

 فيك : لاق . ةبذاك اهنإ : تلق ههجَو لبق نَّم ةتيتأف « ينع ضرعأف . ةبذاك يهو « امكتعضرأ
 ىطسولاو ةبابسلا هيعَبصإب ٌليعامسإ راشأو « كنع اهعّد « امكتعضرأ دق اهنأ تمعز دقو اهب
 .[1770 « ۲٣۵۹۰۲۹۲۰ ۲۰۵۲ , ۸۸ :ثيدحلا رظنا] . «تويأ يكحي

 كلا وع سا ٠
 کیدو يكن معو ڪت 2 هك و مکاتبو ۾ کو س ص ا ا : ىلاعت هلوقو

 ES هلآ نإ 8 : هلوق ىلإ 2 رخآ ىلإ بتلا باول تاك



 E ay نأ لاقو
 ىح ٍتُكرْشْمْلا اوحكست الو # : لاقو . هدبع نم ةتيراج لجرلا عزني نأ اسأب یر ال 4 مْ
 . هتخأو هتتباو همأك م مارح وهف عبرأ ىلع داز ام : : سابع نبا لاقو دم 5

 نع ٌبيبح ينثّدح َنايفس نع ديعس نب ىبحي انثّدح ٍلبنح نب ٌدمحأ انل لاقو _ 6

ESتمرح 9 أرق مث یوا نيو عب حلا نم مزعل  
 نبا لاقو . ئلع ةأرماو مولع ةنبا نيب رفعج نب هللا دبع عمجو . .ةيآلا € کا ڪڪ

 يلع نب نسحلا نب ٌنسحلا عمجو . هب سأبال : لاق مث ةّرم ْنسحلا ٌةّهركو «هب سأبال :نيريس
 ٌليأَو » :ىلاعت هلوقل ميرحت هيف سیلو ةعیطقلل ديز نب ٌرباج ُةّمركو « ةليل يف مع يتنبا نيب
 . هتأرما هيلع مرحت مل هتأرما تخأب ىنز اذإ : سابع نبا نع ةمركع لاقو . 4 ْمُكحِلدءآرَو کل

 الف هيف ةلخدأ نإ ٌيبصلاب ُبعلَي نميف ٍرفعج يبأو يبعشلا نع يدنكلا ىيحي نع ىّورْيو
 ىنز اذإ : سابع نبا نع ةمركع نعو . هيلع عباتُي ملو « فورعَم ُريغ اذه ىيحيو : هّمأ نجوزتي
 فَرعُي مل اذه رصن وبأو .ةمرح سابع نبا نأ ٍرصن يبأ نع ٌركْذُيو .ةتأرما هيلع مرحت ال اهب

 لهأ ضعبو نسحلاو ٍديز نب ٍرباجو نيّصُخ نب َنارمِع نع ىّوريو . سابع نبا نم هعامسب
 . عماجي ىتح ينعي ضرألاب ٌقْلُي ىتح هيلع مّرحت ال ةريره وبأ لاقو . E وا
 . لسرم اذهو « مرحي ال خلع لاق : ُيرِهْزلا لاقو « ُيرهُزلاو ةورغو بيسملا نبا هْرَّوَجو

2 

 «ّنهب ملحد للا مک یاس ني مكحروجح ىف لأ مڪو کرو » باب

 نه اهِيلَو ُتانب :لاق نمو . عامجلا وه سامللاو سيسملاو لوخدلا : سابع نبا لاقو
 نع اوخا الر نكات يلع يعرقل“ ةبيبح مال يي ئبنلا لوقل < ميرحتلا يف اهتانب نم
 ؟هرجَح يف نكت مل نإو ةبيبرلا ىّمست د لهو . ءانبألا ٌلئالح نه ءانبألا دلو لئالح َكلذكو

 .ًانبا هتنبا نبا ةا ئبنلا ىّمسو <« اهلفكُي نم ىلإ هل ًةبيبَر هك ئبنلا عفدوأ

 ةبيبَح ّمأ نع تنيز نع هيأ نع ٌماشه انثّدح ٌنايفس انثّدح ُيديمُحلا انثّدح ۹

 : لاق . حكت : تلق ؟اذام لعفأف : لاق « َنايفس يبأ تنب يف كل له هللا لوسر اي تلق : تلاق
 « يل ٌلحت ال اهنإ :لاق . يتخأ َكيف ينكرش نم ُبَحأو « ةيلخمب كل تسل : تلق ؟نيبحت ا
 e is ناد E تلف

 a للا .N .تمَلَس مأ تنب ةد ُماشه



 555 حاكنلا باتك ۷

 تل ےہ ےس 2

  - ۲٦فلس دف دام الإ نکلا یہ اوم جت ناو باب «

 ا لا ب ةورغ نأ باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثّدح فسوي نب هللا دبع انثدح - ۰ ۷

 تنب يتخأ كنا هللا لوسر اي تلق : تلاق ةبيبح مأ نأ ةتربخأ ةملس يبأ نبا بنيَّز نأ ُةَربخأ

 ريخ يف ينكراش نم ُبَحَأو « ةيلْخمب كل تسل معن : تلق ؟نيّبحتو :لاق .نايفس يبأ

 كنأ ثدحتل انإ شاوق هلا لوس اي علق“ يل لحي ال كلذ نإ ب يبنلا لاقف . يتخأ

 نحل ملول او لاق .معن : :تلقف ؟ةملس مآ تنب : لاق . ةملس يبأ تنب ةّرَد مكنت نأ ديرت

 الف . ةو ةملس ابأو ينتعضرأ « ةعاضرلا نم يخأ ةنبال اهنإ « يل تلح ام يرجح يف

 101١5051١١[. :ثيدحلا رظنا] . نكتاوخأ الو نكتانب يلع َنضرعت

 اهتمع ىلع ٌةأرملا ٌحكنت ال باب

 هنع هللا يضر أرباج عمس ٌئيبعشلا نع ٌمصاع انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبع انئّدح - ۰ ۹۸

 نع نوع نباو دواد لاقو . . «اهتلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرملا سكتت نأ لَك هللا لوسر ىهن» :لاق

 .ةريره يبأ نع ٌجوبعشلا

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّرلا يبأ نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح - ۹

 . «اهتلاخو ةأرملا نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال» :لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 01١١[. : يف هفرط_ 51١ ثيدحلا]

 ينئّدح :لاق ّيرهّزلا نع سنوي ينربخأ :لاق هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح لح 0١٠

 ‹ اهتمع ىلع ةأرملا مكنت نأ كي ئبنلا ىهن» :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ بيّوذ نب ةصيبق

 01١9[. :ثيدحلا رظنا] . ةلزنملا كلتب اهيبأ ةلاخ ىَرْئف . «اهتلاخ ىلع ةأرملاو

 .«بسنلا نم مرحي ام ةعاضلا نم اومّرح١ : تلاق ةشئاع نع ينثّدح ةورغنأل ١

 :ثيدحلا رظنا] 27544 ٤۷۹٩ « 03١7[.

 راغشلا باب

 نأ» نأ» : امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثدح- 5

 سيل ةتنبا رخآلا ُهجورُي نأ ىلع ُهَتنبا لجرلا َجّوْرُي نأ ٌراْعّشلاو . ٌراْعَّشلا نع ىهن ی هللا لوسر

 .( 595 : يف هفرط_ 0١١7 ثيدحلا] .«قاّدص امهنيب



 ؟دحأل اهسفن َبَهَت نأ ةأرملل له باب ۹

 تناك» : لاق هيبأ نع ماشه انئّدح ٍليضف نبا انثّدح مالس نب دمحم انئّدح - ه۳
 نأ ةأرملا يحتست امأ :ة ةشئاع تلاقف « ب ئبنلل ٌنهسُفنأ َنبَهَو يئاللا نم ميك ُثنب ةلوح

 كبر ىرأ ام « هللا لوسر اي :تلق *َّنهْنِ م ءا نم ییز # » تازن املف ف ؟لجرلل اهسفن بهت
 نع هيب أ نع ماشه نع ةدبعو رشب نب ٌدمحمو بّدؤملا ٍديعس وبأ اور . . «كاوَم يف عراسي الإ

 ٤۷۸۸[. :ثيدحلا رظنا] . ضعب ىلع مهضعب ديزي « ةشئ ةشئاع

 مرحملا حاكن باب
 :لاق ٍديز نب ٌرباج انئّدح ورمع انربخأ ةنييغ نبا انربخأ ليعامسإ نب كلام انثدح ٤

 . (مرحُم وهو ب يبنلا جوزت» : امهنع هللا يضر سابع نبا انأبنأ

 .[1509 0 17564 2 ۱۸۳۷ : ثيدحلا رظنا]

 ًاريخأ ةعتملا حاكن نع ءَ هللا لوسر يهن باب ١"
 ينربخأ :لوقي ّيرهْلا عمس هنأ ةنييع نبا انثّدح ليعامسإ نب كلام انئّدح لح 2 6

 : سابع نبال لاق هنع هللا يضر ًايلع نأ امهيبأ نع هللا دبع هوخأو يلع نب دمحم نب نسحلا

 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا] . بيخ ّنمز ةيلهألا رمحلا موحل نعو ةعتملا نع ىهن ةي يبنلا َّنأ»

 نبا تعمس» :لاق ةرمج يبأ نع ةبعش انئّدح ٌردنُع انئّدح راش نب دمحم انئّدح- 7

 يفو « ديدشلا لاحلا يف كلذ امنإ : هل ىلوم هل لاقف « صخرف ءاسنلا ةعتم نع لاسي سابع

 . معن : : سابع نبا لاقف « هوحن وأ ةلق ءاسنلا

 نب رباج نع دمحم نب نسحلا نع ٌورمع لاق ٌنايفس انئّدح ٌعولع انثّدح - 0۱۱۸-۷

SEنأ دق هنإ : لاقف اي هللا لوسر لوسر اناتأف ٠ شيج يف اتك :  
 .«اوعتمتساف « اوعتمتست نأ مكل

 نع يأ نع عوكألا نب ةملس نب نسايإ ينئادح : :بئذ يبأ نبا لاقو-- 4

 ل ل ةرشِف اققاوت ةأرماو لْجر اميأ» : ا هللا لوسر
 هنّيَب دقو : هللا دبع وبأ لاق .«ةّماع سانلل مآ « ةصاخ انل ناك ۶ يشأ يردأ امف . اكراتت اكراتتي

 . خوسنم هنأ ي يبنلا نع يلع



 1۰0 حاكنلا باتك

 حلاصلا لُجرلا ىلع اهّسفن ةأرملا ضرع باب

 دنع ثنك» :لاق يناثلا ًاتباث ٌتعمس :لاق ٌموحرم انئّدح هللا دبع نب يولع انثّدح _ ۰

 : تلاق اهّسفن هيلع ضرعت ةا هللا لوسر ىلإ ةأرما ِتءاج : سنأ لاق « هل ٌةنبا ٌةدنعو سنا

 ريخ يه :لاق .هاتأوساو « اهءايح َّلقأ ام : سنأ ٌتنب تلاقف ؟ةجاح ىب َكلأ « هللا لوسر اي

 .[1177 : يف هفرط_١17١5 ثيدحلا] . «اهّسفن هيلع تضعف ةَ ئبنلا يف تبغَر « كنم

 نب لهس نع مزاح وبأ ينثّدح :لاق َناَسْع وبأ انثَّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انثّدح _ ۱
 .اهينجّوز « هللا لوسر اي : لجر هل لاقف « ةي ئبنلا ىلع اهسفن تضّرع ةأرما َّنأ» : دعس

 ‹ بهذف .ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلاف بهذا : لاق ءيش يدنع ام :لاقف ؟كدنع ام :لاقف

SS 

 ار ملف ا ا لا ےک ی دم كل نكي ل نر وش

 ةروسو اذك ةروس يعم : 0 ا ا کک

 :ثیدحلا رظنا] ۲۳۱۰ (‹ 0۰۲۹ . ٥۰۳۰ ٥۹۸۷[.

 ريخلا لهأ ىلع ُهَّنْخَأ وأ هتنبا ناسنإلا ضرع باب"

 نع َناسيك نب حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح _ ۲
 ْثّدحُي امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبععمس هنأ هللا دبع نب ٌملاس ينربخأ :لاق باهش نبا

 نم ناكو - خيمهسلا ةفاذح نب سيتخ نم مع تنب ةصفح ْتْمِيَأَت يح باطخلا نب ٌرمع َّنأ)

 َنافع نب َنامثع تيت :باطخلا نب ٌرمع لاقف - ةنيدملاب يفؤتف ا هللا لوسر باحصأ

 نأ يل ادب دق ي ا لق يرمأ يف رظنأس : لاقف ةصفح هيلع تضرعف

 كتجوز َتثش نإ : تلقف ُتلقف َقيَّدصلا ركب ابأ ُتيقلف :ٌرمع لاق .اذه يموي جورتأ ال

 ىلع ينم هيلع دجوأ ثنكو « ًائيش ّيلإ عجرب ملف ركب وبأ َتَمَّصف « ّرمع تنب ةصفح

e aل  esكدي كحل يمان  

 I E :ركب وبأ لاق

 86 هللا لوسر اهكرت ولو « لڳ هللا لوسر رس يشفأل نكأ ملف « اهّركذ دق ي هللا لوسر
 ٤٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهّتلبق



 حاكنلا باتك - ۷ 55

 e ا يس نع تبلل دج ين اچ هاال#؟

 َتنب ةّرد ٌحكان َكنأ انثّدحت دق اإ :ةلك هللا لوسرل تلاق ةبيبح مآ ذأ١ :ةتربخأ ةملس يبأ

 اهابأ َّنإ يل تلح ام ةملس َّمأ خكنأ مل ول ؟ةملس مآ ىلعأ : ةي هللا لوسر لاقف « ةملس يبأ

 .[١01ا/ ٥۱۰۱ ۰٥۱۰٦۰ :ثيدحلا رظنا] . «ةعاضرلا نم يخأ

 N داون الا بط نم وہ مصرع امو مک حاتج الو » :لجو رع هللا لوق باب - "4

 ملح رومع » هلوق ىلإ ةيآلا دَ مَع مك يمنأ

 . نونكم وهف هترمضأو ةتنص يش ٌلكو . مكسفنأ يف مترمضأ : متنتكأ

 اًميِف #» :سابع نبا نع ٍدهاجم نع ٍروصنم نع ةدئاز اننَدح : قلص يل لاقو _ ٤

 ارا يا دي هنأ ثددولو « جيوزتلا دير ينإ : لوقي هالا ةبطِخ نم وب مصرع

 وأ « ًاريخ كيلإ ى قئاسل هللا َّنإو « بغار كيف ينإو « ةميرك يلع كنإ : :لوقي : مساقلا لاقو

 هللا دمحب ٍتنأو « يرشبأو « ةجاح يل َّنِإ :لوقي « حوبي الو ضّرعُي : ءاطع لاقو .اذه وحن

 E اهملِع ريغب اهّيلو ٌدِعاوُي الو « ائيش دعت الو « لوقت ام عمسأ دق :يه لوقتو . ةقفان

 ًاَرس ٌنهودعاوت ال : نسحلا لاقو . امهنيب قَفُي مل دعب اهحكت مث اهتَّدِع يف الجر تّدَعاو

 . (ةَّدعلا ءاضقنا ملجأ ُبكِكْلا ٌمُْبب َقَح » : سابع نبا نع ركذيو . . ىنزلل

 جيوزتلا لبق ةأرملا ىلإ رظّنلا باب ٠

 اهنع هللا يضر َة ةشئاع نع يأ نع ماشه نع ليز نب ُداّمح انثدح ددم انثذح 2 ل

 لاقف « ريرح نم ةقّرس يف ُكلملا ِكب ءيجَي مانملا يف كتير : لكي هللا لوسر يل لاق :تلاق
 هللا دنع نم اذه كي نإ : تلقف « يه تنأ اذإف « بوثلا كهجو نع تفشكف َكتأرما هذه : يل

 هم ٥۰۷۸[. ۳۸۹۰ : ثيدحلا رظنا] . (هضمُي

 ىلإ تءاج ةأرما نأ» :دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع وقع ۶ انثّدح ٌةبيتق انثدح_ ۲

 كك هللا لوسر اهيلإ ٌرظنف . يسفن كل ّبَهأل تعج - « هللا لوسر اي :تلاقف ِهكَي هللا لوسر

 تاج انيك اف نفت . ةي مل هنأ ةأرملا ِتأر املف . تار أطأط ئ هو اهبلإ را دكت

 : لاقف .اهينجّوزف ةجاح اهب كل نكت مل نإ « هللا لوسر يأ :لاقف هباحصأ نم ٌلجر ماقف

 ٌدجت له رظناف ٌكلهأ ىلإ بهذا :لاق .هللا لوسر اي هللاو ال :لاق ؟ءيش نم َكَدنع لهو

 ناك ولو رظنا :لاق .ًائيش ٌتدَجَو ام « هللا لوسر اي هللاو ال :لاقف عجر مث َبهذف ا



 ۳۰۷ حاكنلا باتك

 N NS Ba ديدح نم ًامتاخ

 نإ ؟كرازإب مَنصت ام : هلي هللا ٌلوسر لاقف .ُةفِصِن اهلف « ءادر هل ام : لهس لاق . يرازإ اذه

 لاط ىتح لجرلا سملجف ءيش هنم كيلع نكي مل هْنّسِبل نإو ٠ ءيش هنم اهيلع نكي مل هّتْسبل
 نم ٌكعم اذام :لاق ءاج املف « يعّدف هب َرمأف ؛ًايَلوم هلك هللا لوسر ُهآرف « ماق مث « هسلجم

 رهظ نع نهؤرقتأ :لاق .اهّداع « اذك ةروسو اذك ةروسو اذك ةروس يعم :لاق ؟نآرقلا
 .«نآرقلا نم ٌكعم امب اهكتكلم دقف « ٍبّهذا :لاق . معن :لاق ؟كبلق

 ٥۱۲۱[. ۰ هءمال ۵۰۳۰ 205059 ۰ ۲۳۱۰ : ثيدحلا رظنا]

 َيلَوِب الإ عاكن ال :لاق نم باي "5
 70 00 مر AK ےس ی سرن ی

 ٌكلذكو « بيلا هيف لخدف 4 َنُسْوُلُصَمَي الف نهج نفل سلا مقلط الو 3 : ىلاعت هللا لوقل

 . « 5 ىلا وەکو » : لاقو 4مو قَح نوکر شمل وحك الو 9 : لاقو ركبلا

 علام دحا مدح 6 :سنوي نع ٍبْعَو نبا انثّدح ناميلس نب ىبحي انثدخ- ۷

 وَر ةشئاع نأ ريبزلا نب ٌةورع ينربخأ :لاق باهش نبا نع سنوي انئّدح ةسبنع انثدح
 سانلا حاكن اهنم حاكنف :ءاحنأ ةعبرأ ىلع ناك ةيلهاجلا يف حاكنلا َّنأ» : ةتربخأ ايب عوبنلا

 لجرلا ناك ُرخآ حاكنو . اک مث اهقدصُيق هّننبا وأ هيلو لجرلا ىلإ لجرلا ٌبْطْحَي مويلا

 اهجوز اهلزتعُيو هنم يعضبتساف نالف ىلإ يلسرأ : اهثمط 0 ترُهَط اذإ هتأرمال وقي
 اهباصأ اهّلمَحَنيِبَ اذإف « هنم ٌمضِبَتسَت يذلا لجرلا كلذ نم اهُلمَح َنيبتي ىتحادبأ اهسمي الو
 . عاضبتسالا حاكن ٌحاكتلا اذه ناكف « دلّولا ةباجن يف ةبغر كلذ عي امنإو « ٌبحأ اذإ اهجوز
 تلمح اذإف « اهبيصُي مهلك ةأ رملا ىلع نولخديف ةرشعلا نود ام طهّرلا عمتجي رخآ ٌحاكنو
 ىتح عنتمی نأ مهنم لجر عطتس ملف ؛ مهيلإ تّلَسرأ اهلمح عضت نأ دعب لاي ومو تَعضوو

aنالف اي ٌكنبا وهف «ٌتدلّو دقو « مكرمأ نم ناك يذلا متفرع دق : مهل لوقت  »› 

 عمتجي عبارلا حاكنو . لجرلا هب منتمُي نأ عيطتسي ال اهُدَلو هب قحليف « همساب تّيح 0

 َنهياوبأ ىلع َنبِصنَي نك اياغبلا نهو « اهءاج نم مت ال ةأرملا ىلع ٌنولخديف ريثكلا نس
 و ا ا واع ا ا

 نم عنَتمَي ال هتبا يعدو هب هتطاتلاف « نوري يذلاب اهّدلو اوقحلأ مث « ةفاقلا مهل اوعَدو « اهل

 . «مويلا سانلا حاكن الإ « هلك ةيلهاجلا َحاكن مَّدَه قحلاب كي دمحم ثعُب املف . كلذ
 0 ص 000 ۶ و 2 059

 لش امو 8# :ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع عيكَو انثدح ىيحي انثذح- 4



 حاكنلا باتك - "1 | 1۰۸

 : تلاق نهو نأ َنوُبطَرو نھ بیک ام یھت وو اک تلا والا یکی ب ىف بکا يف مڪي

 - اهب ىلوأ وهو < هلام يف هّتكيرش ّنوكت نأ اهّلعل - لجرلا دنع وكت يتلا ةميتيلا يف اذه

 يف ٌدحأ ُهكَرْشَي نأ ةيهارك هريغ اهحكني الو « اهلامل اهّلّضعيف < « اهحكنَي نأ اهنع ٌبغريف

 .[ 6 A 0۹۲ 01 E1) »60۷6 » 0۷£ كالت 714 :ثيدحلا رظنا] . «اهلام

 ينربخأ :لاق ٌيرهرلا انثدح ٌرمعَم انربخأ ٌماشه انثدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح - ۹

 ناكو  يمهّسلا ةفاذح نبا نم رمع ٌُتنب ةصفح تَمِّيأت ّنيح َرمع نأ» :ٌةَربخأ رمع َنبانأ خلاس

 نافع نب نامثع ُتيقل :ٌرمع لاقف « ةنيدملاب يفوت  ردب لهأ نم هيب ئبنلا باحصأ نم
 مث « ۍلايل ٌتثبلف ٠ يرمأ يف ُرظنأس :لاقف « ةصفح كتحكنأ تئش نإ :تلقف هيلع تضرعف
 كتحكنأ تئش نإ تلقف ركب ابأ ٌثيقلف :ٌرمع لاق .اذه يموي جوزتأ ال نأ يل ادب :لاقف ينيقل

 .[0177 « 4008 :ثيدحلا رظنا] . «ةصففح

 نع نسوي نع ھارا يندد لاق يبأ ينثدح : لاق ورمع يبأ نب ٌدمحأ انثّدح ۹

 يل اتْخَأ تجوز : لاق هيف تلزن اهنأ راسی نب لقعم ينثدح : لاق نهولضغعت الف : لاق نسحلا

 كّتشرفأو كتجوز :هل تلقف < اهبطْخَي َءاج اهتدع ِتْضَقنا اذإ ىتح .اهَقَّلَطَف لجَر نم

 « هب سأبال ٌالجَر ناكو « ًادبأ كيلإ ٌدوعت ال هللاو ال « اهبطخت تئج مث اهتقلطف كتمركأو

 لعفأ نآلا : تلقف * َنَسوُلِضَمَت الف وصمم الف $ ةيآلا هذه هللا لرنأف « هيلإ عجرت نأ ديرت ةأرملا تناكو

 .[4018 :ثيدحلا رظنا] .ُهاَّيِإ اهجوّرف :لاق « هللا لوسر اي

 بطاخلا وه ُيلولا ناك اذإ باب-۷

 نمحرلا دع لاقو هجو ف الجر رماغاهب نئانلا ىلؤآ وه ةأرمآ ةبعش نب ةزيغملا ابطخو
 لاقو . كتجوزت دق :لاقف . معن : تلاق ؟يلإ ِكَّرمأ نيلعجتأ : ظراق تنب ميكح مال فوع نبا

 لك ةبنلل ةأرما تلاق : لهس لاقو .اهتريشَع ْنم اجر رُمأيل وأ كتخكن دق يّنأ دهْشُيِل :ٌءاَطَع

 . اهينجٌوّرف ةجاح اهب كل نكت مل نإ هللا لوسر اي : لجر لاقف . يسفن كل ُبَهَأ

 اهنع هللا يضر ةشئاعنع هيبأ نع ماشو انثدح ةيواعم وبأ انربخأ مالَس نبا انثّدح ه١

 ةميتيلا يه :لاق « ةيالا رخآ ىلإ 4َنهِيِ ْمُكَحيِتْفُي هلأ لق له لسنا ىف كومو » :هلوق يف

 هّريغ اهجّرَرُي نأ هركيو « اهجوزتي نأ اهنع بغريف هلام يف هثكرش دق لجرلا رُجَح يف ٌنوكت

 . كلذ نع هللا مهاهنف « اهسبْحَيف « هلام يف هيلع لخديف
 .[21 786 هدا OAT م42 45968. مالا EV» » ۲۷1۳ ‹ 71914 :ثيدحلا رظنا]



 ۳۹ حاكنلا باتك ۔ ۷

 نب لهسانثدح مزاح وبأ انئّدح ناميلس نب لِيَضف انَّدح مادقولا نب ٌدمحآ انثّدح 1

 رصبلا اهيف ضفخق هيلع اهّسفن نضرعت ةأرما هتءاجف ًاسولج ةي يبنلا دنع اّنك١ :لاق دعس

 ؟ءيش نم كدنعأ : لاق « هللا لوسر اي اهينجوز :هباحصأ نم لجر لاقف « اهْدرُي ملف هعفرو

 هذه يتدرب ىشأ نكلو « متاخ الو : لاق ؟ديدَح نم متاخ الو :لاق . ءيش نم يدنع ام : لاق

 :لاق « معن :لاق ؟ٌءيش نآرقلا ّنم كعَم له ءال لاق ةيفمتلا E ا هلطغأت

 . «نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز دقف بهذا

 .(556051١75١ 0١[. ةهدرؤال 0۰۳۰ « 0۰0۲۹ 737٠١ : ثيدحلا رظنا]

 راغصلا ُهَدلو لُيَولا حاكنإ باب

 . غولملا لبق ٍرُهْشأ ةثالث اهتَّدع لعجف 4َنْضحيرَل يتلو : ىلاعت هلوقل
 اهنع هللا يضر ةشئاعنع هيبأ نع ماشه نع نايفُّس انئَّدح تفسوي نب دمحم انئّدح 5 ۳

 هدنع تّدكمو « ْعْسَي ُتنب يهو هيلع تَّلخذأو « نيس تس ُتنب يهو اهجوزت هلي عيبنلا نأ

 .[895"7 78915 : ثيدحلا رظنا] . «ًاعست

 مامإلا نم هتنبا بألا جيوت باب 9
EEE 

 نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع ٌْيَه و انثدح دسأ ا لم ا

 تينا ماشي لاق« ننس عست تن يهو اهب ټو ننس تس تدب يهو اهجوزت لا
 ٥۱۳۳[. ۰۳۸۹۹۰ ۳۸۹۲ :ثيدحلا رظنا] . ٠ نينس عست هدنع تناك اهنأ

 ّيلَو ناطلسلا باب- ٠
 . نآرقلا ّنم كعم امب اهكانجّوز : لَك يبنلا لوقل

 ٥ - لاق دعس نب لهسنع مزاح يبأ نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انئّدح :

 يسفن نم تبهو ينإ : تلاقف ةي هللا ٍلوسر ىلإ ةأرما ٍتءاج» ٠ لجر لاقف ًاليوط تماقف :
 ؟اهقدْضُت ءيش نم كدنع له : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقن « ةجاح اهب كل نكت مل نإ اهينجّوَر
 :لاقف « ًائيش سمتلاف كَل رازإ ال تْسّلج هايإ اهّبيطْعأ نإ :لاقف « يرارإ الإ يدنع ام : لاق
 ؟2يش نآرقلا نم َكعمأ :لاقف ءدجَي ملف ديدح نم ًامتاخ ناك ولو سمتلا :لاقف ءًائيش دجأ ام

 «نآرقلا نم كعم امب اهكاّئجَّوز دق :لاقف « اهامّسرَّوُسِلاذك ةروسو اذك َةروُّس معن :لاق .

 .[ةللا »0۱۲1 01۲۱ ¥0۹ هدا هدو ‹ ۲۱۰ : ثيدحلا رظنا]
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 امهاضرب الإ َبّيَّتلاو ّركبلا هريغو ُبألا ٌحكنُي ال باب- ١

 مهثَدح ةريره ابأ نأ ةمّلس يبأ نع ىبحي نع ماشه انئّدح ةلاَضَق نب داعم انثّدح - هالك

 :اولاق « ندأتَسُت ىتح دكبلا حكت الو « َرَمأَتسُت ىتح ميألا حكت الا :لاق لكَ يبنلا نأ

 191١[. « 59474 : يف هافرط _ ٩۱۳۲ ثيدحلا] .«(تكشست نأ : لاق ؟اهُنذِإ فيكو هللا لوسر اي

 :لاق « يحتسب ركبلا نإ هللا لوسر اي :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ةشئاع ىلْوَم
 .[191/1 « 1۹٤1 : يف هافرط_ 517 ثيدحلا] . «اهتمّص اهاضر

 دوُدْرَم هُحاكنف « ةّمراك ّيهو ةّتنبا لجرلا جوز اذإ باب- ۲

 نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انئّدح- ۸
 اهجّوز اهابأ َّنأ ةيراصنألا مادخ تنب ءاسنَح نع ةيراج نب ديزي ينبا عمَجُمو نمحرلا دبع

 . اهحاكن دّرف ةي هللا لوسر ْتَّنأَف « كلذ تّمركف بثت ىهو

 1۹1٩[. « 5956 , 0179 : يف هفارطأ_ 5178 ثيدحلا]

 نأ هثدح دمحم نب مساقلا نأ ىيحي انربخأ ديزي انربخأ ٌقاحسإ انثّدح _ ۹
 .هوحن . . هل نبا حكنأ ًامادخ ىَعْدُي الجر نأ هاثدح ديزي نب عمجمو ديزي نب نمحرلا دبع

 .[9 ١78 : ثيدحلا رظنا]

 ةميتّيلا جيوُرَت باب ۳
 0 مري ي

 ةنالف ينجّوز عولّولل لاق اذإ و . أنا ىلا يف وظن لأ فِ فح نِإو # : ىلاعت هللا لوقل

MSٌرئاج وهف .اهكُتْجوز : لاق مث ابل  » 

 . اب ئبنلا نع لهس هيف

 نبا نع ليقع ينثدح :ثيللا لاقو . يرهْرلا نع بْيَعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح 5
 ٌمفِخ ْنِإَو # هاتّمأ اي :اهل لاق اهنع هللا يضر ةشئاع لأس» : هنأ ريبّرلا نب ةورُع ينربخأ باهش
 ةميتيلا هذه يتخأ نب اي : ةشئاع تلاق كثي تمام وأ » : هلوق ىلإ 4 لا ىف وظیقُ لآ

 نع اوهْنف اهقادَص نم صقتتني نأ ديريو اهلامو اهلامججب يف ِبَعْرَيف اهّيلو رجح يف نوكت
 تلاق « ءاسّنلا نم نُماوِس نم حاكنب اوُرِمأو « قادصلا لامكإ يف نهل اوطسقي نأ الإ نهجاكت

 : هلوق ىلإ ءاي ىف َكئوُْمَحَسِمَو » : هللا لزنأف كلذ دعب هلل هللا لوسر مرمانلا ىتقتسا : ةشئاع
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 لام َتاذ تناك اذإ ةميتيلا نأ ةيآلا هذه يف مهل لجو رع هللا لزنأف € َنهوُحِكتَت نأ دوبَعرو

 لامجلاو لاملا ةلق يف اهنع ًابوغرم تناك اذإو « قادصلاو اهبسّتو اهحاكن يف اوبغرو لامجو
 نأ مهل سيلف « اهنع نوبغري نيح اهنوكرتي امكف تلاق « ءاسنلا نم اهريغ اوذخأو اهوكرت

 . «قادصلا نم ىفوألا اهقَح اهوطعيو اهل اوطسقي نأ الإ اهيف اوبغر اذإ اهوحكني

 .( 33١6ه .OA <04 2605524506١ :ها/ل5 » OV « ۲Y7} 275595 :ثيدحلا رظنا]

 ځاكنلا زاَج اذكو اذكب كتجّوز دق :لاقف ةنالف ينجوز ٌيِلَّولل ٌبطاخلا لاق اذإ باب - ٤

 تبق وأ َتيِضَرأ :جوزلل لقي مل نإو
 نأ» : هنع هللا يضر لهس نع مزاح يبأ نع ديز نب دامَح انثدح نامعُتلا وبأ انثدح_ ه۱

 لاقف « ةجاح نم ءاسنلا يف مويلا يل ام :لاقف اهسفن هيلع تّضرتف هب يبنلا ِتَنأ ةأرما

 ولو اهطعأ :لاق « ءىش يدنع ام :لاق ؟كدنع ام :لاق « اهينجوز هللا لوسر اي :لجر

 :لاق « اذكو اذك : لاق ؟نآرقلا نم كدنع امف : لاق « ءيش يدنع ام :لاق « ديدح نم ًامتاخ

 ١ . «نآرقلا نم كعم امب اهكتكلم دقف

„lolo هملالا «01۲7 201171 0Y «0۰° » 04۲۹ 1775ثيدحلا رظنا] : ٠١ 

 ر مع

 عدي وأ حكذت ىتح هيخأ ةيطخ ىلع بطخت ال باب ٥

 مع نبا َّنأ ُثّدحي ًاعفان ٌتعمس : لاق جيَرُج نبا انثدح ميهاربإ نب وکم انثّدح_ 5

 ّبطخي الو « ضعب عيب ىلع مكضعب عيبي نأ لَك ٌوبنلا ىهن» :لوقي ناك امهنع هللا يضر

 ۲٠۳۹[. :ثيدحلا رظنا] . «بطاخلا هل َنذأي وأ هلبق ٌبطاخلا كذتي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع ٌلجرلا

 لاق» :لاق جرعألا نع ةعيبر نب رفعج نع ُثيللا انّثَّدح َريكُب نب ىيحي انثّدح 01
 « اوسّسجت الو .ثيدحلا ٌبذكأ ّنظلا نإف ّنظلاو مكاّيإ :لاق ايب ئبنلا نع رثأي ًةريره وبأ

 .[317/7 4 350535 70315 :يف هفارطأ_ ٩۱٤۳ ثيدحلا] .«ًاناوخإ اونوكو ءاوضغابت الو ءاوسّسحت الو

 . كري وأ حكني ىتح هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي الو»_ ه٤
.[YVYV (YVYT «۲۱11 «۲۱7° 1751١6١ 1١58037١5ثيدحلا رظنا] ٠: 

 ةبطخلا كرت ريسفت باب- 5

 هنأ هللا دبع نب ٌملاس ينربخأ :لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح 6

 لاق ةصفَح تمّبأت يح باطخلا نب رمع َّنأ» : ثّدحي امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع عمس
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 اهبطخ ّمث يلايل تشبلف ١ رمع ّتنب ةصفح ٌكتحكن ا تش نإ :تلقف ةف ركب انآ تیل :ٌرمع

 دق ينأ الإ َتضَرَع اميف كيلإ عجرأ نأ ينغتمَي مل هنإ :لاقف ركب وبأ ينّيقلف ٠ ةي هللا لوسر
 . «اهتلبقل اهكرت ولو ٠ اي هللا ٍلوسر رس يشفأل نٌكأ ملف ؛ اهركذ دق ي هللا لوسر نأ ٌتملع

 .[0158 ۰۱۲۲ « ٤۰۰٥ :ثيدحلا رظنا] . ٌيرهّزلا نع ٍقيِتَع يبأ نباو ةبَقَع نب ىسومو ٌسنوي ُهَعَبات

 ةبطخلا باب - ۷

 اج» :لوقي َرمع َنياٌتعمس : لاق ملسأ نب , ديز نع ٌنايفس اند ٌةصييق انئّدح °

 . «ارخسل نايبلا نم َّنِإ : كي عوبنلا لاقف ٠ ابطخف قرشملا نم نالجر

 ٥۷٦۷[. : يف هفرط_ 6١57 ثيدحلا]

SRE 

 : لاق ناوكذ نب ٌدلاخ انثَّدح لّضفملا نب ا دسم انثدح _ ۷

 e . ئيلع ين نيح لخدب هک دل ءاج : ءارغع نب زرت ثدب متل

 3 ¢ ٍردب موي يئابآ نم لتق نم َنبدنيو فلاب َنبرضَي انل تايريوُج ثلعجف ¢ ىنم كسلجمك

 .«نيلوقت ڌ ٍتنك يذلاب يلوقو هذه يعد : لاقف « ِدَع يف ام مّلعَي عين انيفو : نهادحإ تلاق

 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 4غ نق دص اسلا اواو » :یلاعت هللا لوق باب ۹
 الف اراطنق َنَُهْسَدَحِ َمُشنتاَءَو # : ىلاعت هلوقو قادصلا نم زوجي ام ىندأو < رهملا ةرثكو

 : الك ئبنلا لاق :ٌلهس لاقو او اخر ذآ ط ةركذ لج هلوقو 4 انيك ةئماوُدُمْأك

 ا

 0 را ع طال يول

 .«ةاون ٍنْرَو ىلع ةأرما تجّوزت ينإ :لاقف

 . «بهذ نم ةاون ِنَرو ىلع ةأرما جّوزت ٍفوَع نب نمحرلا دبع نأ” : سنأن ع ةداتق نعو
 .[۳۹۳۷ « ۳۷۸۱ 277917 ۰ ۲۰٤۹ :ثيدحلا رظنا]

 قادّص ريغبو ٍنآرقلا ىلع جيوزتلا باب- ١
 نب لهس ٌتحمسا :لوقي مزاح ابأ ٌتعمس ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب ٌعولع انثّدح _ 4
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 هللا لوسر اي :تلاقف ةأرما تماق ذإ لكي هللا لوسر دنع موقلا يفل ينإ :لوقي يدعاسلا ٍدعس

 هللا لوسر اي :تلاقف تماق مث « ًائيش اهنج ملف . كيأر اهيف رف « كل اهسفن تّبَعَو دق اهنإ

 دق اهنإ :تلاقف ةثلاثلا تماق مث . ًائيش اهبجُي ملف . كّيأر اهيف رف ‹ كل اهسفن َتَبَعَو دق اهنإ

 كدنع له :لاق اهينخكنأ « هللا لوسر اي :لاقف ٌلجر ماقف . كيأر اهيف َرف ٠ كل اهسفن تَبَحَو
 ءاج مث « ّبلطو ّبهذف : يدك نع اهنا ولو اطا كيك :لاق .ال :لاق ؟ءيش نم

 يعم :لاق ؟ءيش نآرقلا ّنم ٌكعم له :لاق .ديدح نم ًامتاخ الو « ًائيش ٌتدجو ام :لاقف

 نارا نم كغم ادب اه كنا دقف تدا ١ لاق :اذك ةوروسو اذ روش

[o1 c00 cO «(0۱۲7 25115ةدمال 0۰۰ 04۲۹ ‹ ۱۰ :ثيدحلا رظنا] ١ 

 ديدح نم متاخو ضورځلاب ٍرهملا باب ۱

 نأ» : ٍدعس نب ٍلهس نع مزاح يبأ نع َنايفس نع حکو انّثَّدَح ىبحي انثدح 00۹١~

 .«ديدح نم متاخب ولو ْجّوَرَت لجرل لاق لكي ئبنلا

]41192 5141 o10 cO 251556111 0۹¥ «0۰ 26059 › 1۰ [ثيدحلا رظنا: 

 حاكنلا يف طورشلا باب ۲

 تعمساا : ةمرخُم نب ُرَوُسِملا لاقو .طورشلا دنع قوقحلا عطاقُم :ٌرمع لاقو

 « ينقّدصف ينثَّدح :لاق ‹« نسحأف هترهاصم يف هيلع ىنثأف هل ًارهص رکذ ای هللا لوسر

 . «يل ىفّوف يندعوو

 نع بيبح يبأ نب ديزي نع ثيللا انثّدح كلملا دبع نب ٌماشه ديلولا وبأ انثدح - ٥۱

 هب متللحتسا ام هب اوفوت نأ طورشلا ّنم متيفوأ ام ٌقحأ» : لاق لك عربنلا نع ةبق ةبقع نع ٍريخْلا يبأ

 SE .«جورفلا

 حاكذلا يف ٌلحت ال يتلا طورشلا باب ۳

 .اهتخأ قال ةأرملا طرشت ال :دوعسم نبا لاقو

 نع ٌميهاربإ نب ٍدعس نع ةدئاز يأ نبا وه َءايرکز نع ىسوم نب هللا ٌديِبَع انثّدح _ هاما

 اهتخأ ٌقالط لأست ة ةأرمال لحي ال : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةملس يأ

 . «اهل ٌرَّدِق ام اهل امنإف < ‹ اهتفحّص غرفتستل

[olo TVYV ول اا CTI CY ا كل cC TIEAC TIE : [ثيدحلا رظنا 



 حاكنلا باتك - | 1٤

 جؤزتملل ةرفّصلا باب ٤
 . ايب يبنلا نع فوع نب نمحرلا دبع ُءاور

 يضر كلام نب سنأ نع ليوطلا ٍديمح نع كلام انربخأ سوي نب هللا دبع انثدح 0161
 لک هلل نإ لوينر ملام ردع أ هبو كك هللا لوسر ىلإ ءاج فوع نب نمحرلا دبع نأ» هنع هلل

 :لاق . بهذ نم ةاون َةَّنِز : لاق ؟اهيلإ تقس مك :لاق راصنألا نم ةأرما جوزت هنأ هربخأف

 .[0148 ۰ ۳۹۳۷ ۰۳۷۸۱ ۰ ۲۲۹۲ ۰ ۲۰۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةاشب ولو ْملْوُأ : ب هللا لوسر

 باپ ٥

SENS _0\04عسوأف تنيزب ةي ئبنلا ملوأ» :  

 نوعديو وعذي نينمؤملا ِتاهمأ رجح ىتأف - جوزت E ¢ ا يملسملا

 چ مرعا وأول دح :1 يردأ ال « جرف نيلجر ىَأرف فرصنا مث . .هل

 ٤۷۹۱ ‹ ٤۷۹۲ ‹ ٤۷۹۳ ٤۷۹٤[. : ثيدحلا رظنا]

 جّؤزتملل ىعُْي فيك باب 1

 o ب يل ه6

 :لاق ؟اذه ام :لاقف « ةرفص َرْثأ نوع نب نمحرلا ٍدبع ىلع ىأر لي يبنلا نأ» : هنع : هنع

 .«ةاشب ولو ْملْؤأ . كل هللا كراب :لاق . بّمذ نم ةاون ٍنْرَو ىلع ةأرما تجوزت

 .[ةه ۳ 2هل148 ۳۹۳۷ ۰ ۳۷۸۱ ‹ ۲۲۹۳ ‹ ٤٩°۲ :ثيدحلا رظنا]

 سورقللو « سورعلا َنيدهَي يتاللا ةوسنلل ِءاعُدلا باب ۷
 ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٍرهسُم نب مولع انّنَّدح ءارغملا يبأ نب ةورف انئّدح 5

 ىف راصنألا نم ةوسن اذإف « رادلا ىنتلخدأف ىمأ ىنتتأف « ي بنلا ىنجوزت» اهنع هللا يضر

 ۰ . .«رئاط ريخ ىلعو « ةكربلاو ريخلا ىلع :َنلقف « تيبلا
 :ثيدحلا رظنا] ۰ ۳۸۹٤  ۰۳۸۹٦هلال" ٤ ٥۱۳[.

 وزغلا لبق ًءانبلا بحأ نم باب-
 نع مامه نع ٍرمعَم نع كرابملا ُنِب هللا دبع انئَّدح ِءالعلا نب دمحم انثدح _ ۷

 يعبي ال :هموقل لاقف « ءايبنألا نم عيبن ازغ» : لاق ايب عوبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 .[5174 :ثيدحلا رظنا] .؟اهب نبي ملو اهب ينبت نأ ديري وهو ٍةأرما عضب َكَلَملجر
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E aes “ » 

 نيدس چست تدب يهو ةأرماي نب نم باد 4
 ا 5 1 0 ت و

 جورت» :ةورع نع ةورع نب ماشه نع نايفس انثدح ةبتع نب ةصيبق انثدح - ۸

 . (اعست هدنع تثكَمو « عست تنب يهو اهب ىنَّبو « نينس تس ٌثنب یهو ةشئاع ب غبنلا

 .[01554 ۳۸۹٤ ۰ ۳۸۹۲ ۰ ۵۱۳۴ ( ٥۱۳۴۲ :ثيدحلا رظنا]

 رقّسلا يف ِءانبلا باب ٠
 ماقأ» :لاق سنأ نع ٍديمُح نع ٍرفعج نب ٌليعامسإ انّربخأ مالس نب دمحم انثّدح ۹

 ىلإ َنيملسملا ٌتوَعَدف « يح ٍِتنب ةّيفَصِب هيلع ىنبُي ثالث ةنيدملاو َربيَح َنيِب لكي ئيبنلا
 اها سا

 نإ :اولاقف ؟هنيني ْتَكلَم امم وأ + نيتمؤملا تاهكأ قدح“: نوملسملا لاقف « هتميلَو تناكف

 E حل ونجح كدا "رين نينمؤملا ِتاهَّمأ نم يهف اهبَجَح

 ء١٣۲۲ ۰۲۲۲۸ ۰ ٦۱۰ ۰ ۹٤۷ ۰۳۷۱ :ثيدحلا رظنا] . «سانلا َنيبو اهنیب باجحلا دمو « ُهَفلَخ اهل

«TEY «YAY (A۸۹و114  CPAT CFA (۹41 Ftتول  CEVAV CEA CTE 

[oA cC ETI ETIY CET cE Vc EY rc E1۹4 C۹۸ 

 نارين الو بكرم ريغي ‹ راهنلاب ءانبلا باب- ١"

 ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب ئولع انثّدح ءارْغَملا يبأ نب ٌةورَق انثدح- 01۹

 الإ ينْعُرَي ملف «رأدلا ينتلَحدأف يم ينتتأف « لكي ئبنلا يجّوزت» : تلاق اهنع هللا يضر
 ٥۱۵۸[. هاه ۵۱۳۲ ‹ ۵۱۳۳ ۰ ۳۸۹٤ ۳۸۹٦ :ثيدحلا رظنا] . (یحض ال هللا لوسر ي ل

 ءاسنلل اهوحنو طامنألا باي- "؟

 هللا دبع نب ٍرباج نع رِدكْتُملا نب دمحم انثدح ٌنايفس انّنّدح ٍديعس نب ةبيتق انئّدح 0

 ان اولا لوسرت ان + : تلق ؟ًاطامنأ متذَخّنا له : اي ا 6 هللا لوسر لاق» : لاف اهينع ر

 .[57”7 1 :ثيدحلا رظنا] . «نوكتس اهنإ :لاق . اا

 ةكّربلاب « نهئاعدو اهِجوّر ىلإ ةأرملا َنيِدهَي يتلا ةوسُذلا باب”
 نب ماشه نع ليئارسإ انئّدح قباس نب دمحم انئَّدح بوقعَي نب ٌلضفلا انثّدح 5

 : كك هللا ئبن لاقف « راصنألا نم لجر ىلإ 2 تفز اهنأ ةشئاع نع» هيبأ نع ةورع

 .«وهللا ْمِهّبِجعُي راصنألا نإف « وهل مكعم ناك ام « ةشئاع اي
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 سورخلل ةيدهلا باب - "4

 يف انب رم : لاق كلام نب سنأ نع- ُدْعَجَملا ةمساو - نامثع يبأ نع ميهاربإ لاقو - ۳

 ملسف اهيلع لحد ميل م مأ ِتابتجب م اذإ ب يبنلا ناك : لوقي ةتعمسف « ةعافر ينب لجسم

 الك هللا لوسرل انيّدهأ ول : ميَلُس أ يل تلاقف « بنيزب سور ةا ئيبنلا ناك : لاق مث .اهيلع

 اهب تلّسرأف ةمرب يف ةسيَح تّدختاف طقأو ٍنِمّسو رمت ىلإ تدّمَعف . يلعفا : اهل ٌتلقف « ةيده

 « مهاَمَس الاجر يل عدا :لاقف ينّرَمأ مث .اهْعَض : يل لاقف « هيلإ اهب ٌتْقلطناف « هيلإ يعم

 ٌثيأرف « هلهأب ٌيصاغ ُثيبلا اذإف ٌتعجرف « ينرَمأ يذلا ُتلعَفف .:لاق .َتيقل نم يل ٌعداو

 ةرشع ةرّشع وعدي لعج مث « هللا ءاش ام اهب ملكتو ٍةسيحلا كلت ىلع يدي عضو يب يبنلا

 اوعَّدضت ىتح : لاق « يلي امم لجر لك لكأتلو « هللا مسا اوركذا : : مهل لوقيو « هنم نولكأي

 جرخ مث . مَآ تلعجو ار عراب ع ا يلا اهنع مهلك
 تيبلا َلَخدف عجرف اوبَهَذ دق مهنإ : تلقف ٌتلقف هرثإ يف ثجّرخو ‹ تارجحلا وحن ةي ٌئيبنلا

 لإ َىّيلَأ تو اولد ال أوثما را اات  :لوقي وهو ةرجحلا يفل ينإو « رتّسلا ىخرأو
 الو اورد ا رشط او اودا ميِد اذإ نكتو ةلتإ ير رَ ِماَمَط لإ كل توب تأ

 لاق 4 نِ .يتتت ل مسی ينعش لأ ید اڪ کلک خیل ينك
 نينس رشع ةي هللا لوسر مدح هنإ : سنأ لاق نامثع وبأ

 ثيدحلا رظنا] : ٤۷۹۱ 2 ٤۷۹۲ ‹ ٤۷۹۳ £۷۹٤ 0164[.,

 اهريغو سورقلل بايثلا ةراعتسا باب 6

 يضر ةشئاع نع» : هيبأ نع ماشه نع ًةماسأ وبأ انئّدح َليعامسإ نب ُديِبُع ينئّدح - 5

 يف هباحصأ نم ًاسان كي هللا لوسر لسرأف < تكلهف ةدالق ًءامسأ نم تراعّتسا اهنأ اهنع هللا

 تلّرنف « هيلإ كلذ اوُكّش لي بلا اوتأ املف « ءوضُو ريغب اولصف ةالصلا مهتكردأف ؛ :اهبلط

 كل هللا لعج الإ طق ئمأ كب لزن ام هللاوف « اريح هللا ِكاْرَج : ريضُح نب ٌديَسَأ لاقف « مميتلا ةيآ
 . «ةكّرَب هيف نيملسملل لعجو « ًاجرْخَم هنم

 .[ةةحرخو 1: 501/ » OAT (YFYYT الكل »۳۳1 الا" ؟ : ثيدحلا رظنا]

 لا

 2 ل د ا ا
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 ُهَرُضَي مل دلو يضق وأ كلذ يف امهنيب ر دق مث ٠ انّبقَّرر ام ناطيشلا ٍبَّنجو َناطيشلا مبْتَج مهللا

 ما لالا ق1 یدل ظنا دب نط

 قح ةميلولا باب
 . «ةاشب ولو ملوأ : يب خبنلا يل لاق» :ٍفوَع نب نمحرلا ٌدبع لاقو

 ينربخأ : لاق باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا ىنثّدح ريكب نب ییحی انثّدح ۔ 5

 ا ولا ل ما ل يال يا

 َنيرشع نبا انأو لك يبنلا يفوتو . نينس ٌرشع هتمدخف « يب يبنلا ةمدخ ىلع يننبظاوُي يت

 ارسال ا را دولة راف

 اوجرخ مث < ماعطلا نم اوباصأف موقلا اعّدف اسورع اهب كي ئوبنلا حبصأ : : شحج تنب تئيزب

 يكل هعم ٌثجّرخو جّرخف ةي ئيبنلا ماقف ؛ تملا اولاطأف ال يينلا دنع مهنم طهر يقتو

 اوجرخ مهنأ نظ مث « ةشئاع ةرجح ةبتَع ءاج ىتح ُتيشَمو ي ئبنلا ئشمف ‹ اوجرخَي

 اي يبنلا عجّرف « اوموقَي مل ٌسولج مه اذإف َبنيز ىلع لخد اذإ ىتح « هعم تعجرو عجرف

 مه اذإف ُهَعم ثعجرو عجرف اوجرخ مهنأ نظو ةشئاع ةرجح ةبتَع غلب اذإ ىتح ؛هعم ٌتعجرو

 . «باجحلا لزنأو « رتسلاب ُهئيِبو ينيب ةي ٌئوبنلا بَرضف « اوجَرَخ دق
 ثيدحلا رظنا] : ٤۷۹۱ ‹  2۷۹۳ 2 2۷۹۲ال95 .2 57551١65 5١[.

 ةاشب ولو ٍةميلولا باب

 : لاق هنع هللا يضر ًاسنأ عمس هنأ ٌديمُح ينثّدح :لاق ٌنايفس انئَّدح ولع انثّدح - ۷

 :لاق « اهتقدصأ مك :- راصنألا نم ةأرما جوزتو - ٍفوع نب نمحرلا دبع ةي ئيبنلا لأس»

 نورجاهملا لزن ةنيدملا اومدق املا : لاق اتنا تعم": لاق ٍديمح نعو . «بّمذ نم ةاون َنْرَو

 ا كتاف :لاقف « عيبرلا نب دعس ىلع ٍفوع نب نمحرلا دبع لزنف « راصنألا ىلع

 عابف ٠ قوسلا ىلإ جرخف . كلامو كلهآ يف كل هللا كراب : لاق ّيتأرما ىدحإ نع كل لزنأو

 .«ةاشب ولو ملوأ : رايي خيبنلا لاقف < جوزتف < « نمسو طقأ نم ًائيش باصأف « ىرتشاو

 .]9100 هزه" 0۸ 0 ۳۹۳۷ ۰ ۳۷۸۱ ‹ ۲۲۹۳ ‹ ٤۹° :ثيدحلا رظنا]

 الب ئبنلا ملو ام» : لاق سنا نع ٍتباث نع ٌداّمح انثدح برح ُنِب ٌناميلس انئّدح - ۸

 .«ةاشب مّلوأ 2 ٌبنيز ىلع ملوأ ام هئاسن نم ءيش ىلع

 55691١5 10١[. 2هل)65  :إ!ل95 ‹ 2۷۹۳ ‹ 9/97 2 ٤۷۹۱1 : ثيدحلا رظنا] .
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 قتعأ يال هللا لوسر نأ» :سنأ نع بيعش نع ِثراولا بع انثدح ٌددسُم انثدح 004

 .«سيحب اهيلع ملوأو < اهقادّص اهقتع لعجو < اهجوزتو ةيفَص

21595156 55515 (TAET “TAQAT «1۸۸4 « Y5 «۲۲۲۸ «4٤۷ › 11° [ىالالا :ثيدحلا رظنا 

CEY cE 41995 كلو «O EVAV o EAE EAT ناكل (FTV cA (FAO C44۱ 

[old co Ao CENT ETIYCETY 

 ١ه ىنب» لقانا تحس :لاق نایب نع ریهز انثدح ليعامسإ نب كلام انثّدح_

 «ماعطلا ىلإ ًالاجر ٌتوعَدف ينلسرأف « ةأرماب لب عيبنلا .
 هل" »010 2۷۹ ۷۹۳£ , 2/97 ‹ 2/91 :ثيدحلا رظنا] 5155 :0158[.

  "4ضعب نم ٌرثكأ هئاسن ضعب ىلع ملوأ نَم باب

 ١ شحج تنب َتنيز ٌجيوْرَت ركذ : لاق تباث نع ديز نب ُداَّمح انئّدح دسم انثدح_-

 .؛َةاَشي ملأ « اهيلع مّلْوَأ ام هّئاسن نم ٍدحأ ىلع مّلوأ كي يبنلا ٌثيأر ام : لاقف سنأ دنع

[oV coO\A cO. OT ,1١65ه EVE « 5/97" « £۷۹۲ › ٤۷۹4۱ : [ثيدحلا رظنا 

 ٍةاش نم ٌلقاب ملأ نم باب-۰
E ب روضصتم ع ناس اد تشوي نی دمحم اک ۲ 

 «ريعش نم نيّدمب هئاسن ضعب ىلع ةي يبنلا مّلْوأ» : تلاق ةبيش .

 ١- ُبنلا ِتّقَوُي ملو , ةّوحنو مايأ ةعبس ملؤأ نمو ةوغدلاو ةميلولا ةباجإ قح باب
 نيَموي الو ًاموي هك

  517هللا يضر َرمُع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح

 «اهتأيلف ةميلولا ىلإ مكُدحأ يعد اذإ» : لاق ةي هللا لوسر نأ امهنع .

 يف هفرط 511/7 ثيدحلا] : 11/9 5[.

 - نع ٍلئاو يبأ نع ٌروصنم ينثدح :لاق ٌنايفس نع ىبحي انئدح ٌددسُم انثّدح

 .«ضيرملا اودوُعو « يعادلا اوبيجأو « َيِناَعْلا اوُكف» : لاق ةي يبنلا نع ىسوم يبأ

 .[7 ٠45 :ثيدحلا رظنا]

 ديوس نب ةيواعم نع ثعشألا نع صّوخألا وبأ انئَّدح عيبّرلا نب د نسحلا انثدح هااله



 ١10 حاکنلا باتك- ۷

 ةدايعب انرمأ : عبس نع اناهنو عبسب ةي عيبنلا انَرَمْأ» امهنع هللا يضر بزاع نب ُءارّبلا لاق

 ءاشفإو 3 وللا 0 مّسقملا راربإو 0 سطاعلا تيمشتو ؛ةزانجلا عابتاو ¢ ضيرملا

 رثايملا نعو « ةضفلا م نعو بهذلا ميتاوخ نع اناهنو .يعاّدلا ةباجإو « مالسلا

 . مالّسلا ءاَّشْفِإ يف تعشأ نع عينابيشلاو َةناَوَع وبأ هعبات . «جايدلاو ¢ قرن ريتساالاو 4 ةّسقلاو

 .. 1 اقل ع

 يدا وب ترم تاكو 2 . هسرع يف كو هلا وسر ئيعاسلا دس وبا اعد» : راب

 .[1384 « ۵0۹۷ , 00٩۱ , ۵۱۸۳ , ۵۱۸۲ : يف هفارطأ_ه 1175 ثيدحلا] 0

 هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا كّرت نم باب

 ةريره يبأ نع جّرعألا نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثّدح_- ۷

 ‹ ءارقفلا كرتيو ءاينغألا اهل ىعدي « ةميلّولا ٌماعط ماعطلا ٌرش» :لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر

 عارك ىلإ ٌباجأ نم باب

 نع ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبَع انثّدح _ ٨۸

 . «تْليقل عارك يلإ يدهأ ولو « ُثبَجأل عار ىلإ تيعُد ول لاق" : لَك يبنلا

 هريغو سرلا يف يعادلا ةباجإ باب 4

 جيَرج نبا لاق :لاق دمحم نب ٍجاَّجحل | انثدح ميهاربإ نب هللا دبع نب ولع انثدح- 4۹

 لاق :لوقي امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع ٌثعمس :لاق عفان نع َةبقُع نب ىسوم ينربخأ

 سرلا ىف ةوعدلا ىتأي هللا دبع ناك» : لاق «اهل متيعد اذإ ةوعدلا هذه اوبيجأ» : اي هللا لوسر

 .[01177 :ثيدحلا رظنا] . «ةئاص وهو سرغعلا ريغو

 سرعلا ىلإ نايبّصلاو ءاسنلا باهذ باب

 بيهص نب زيزعلا دبع انثدح ثراولا ٌدبع انثدح كرابملا نب نمحرلا دبع انثّدح- 6

 ماقف سرع نم نيلبقُم ًانايبصو ًءاسن لي ئيبنلا رصبأ» : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 ۳۷۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «يلإ سانلا ٌبَحَأ نم متنأ مهللا : لاقفانتمُم



 حاكنلا باتك- ۷ 1°

 ؟ةوعدلا يف ًاركنُم ىأر اذإ ٌعِجْرَي له باب- 5

 ًارْثس تيبلا يف ىأرف َبويأ ابأ رمع نبا اعدو « جرف تيبلا يف ةروص دوعسم نبا ىأرو
 ىشخأ نكأ ملف هيلع ىشخأ تنك نم : لاقف « ءاسّنلا هيلع انّبَلَع : رمع نبا لاقف « رادجلا ىلع

 عجّرف ًاماعط مكل ُمَعطَأ ال هللاو « كيلع

 ةشئاع نع ٍدمحم نب مساقلا نع عفان نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انثدح 5 ۱

 ىلع ماق ی هللا لوسر اهآر املف « ٌريواصت اهيف َةَقُرَمُت ترشا اهنأ 0 اهنأ : لي يبنلا جوز
 ىلإو هللا ىلإ ُبوتأ هللا لوسر اي :تلقف « ةيهاركلا ههجو يف تفرعف « لخدي ملف بابلا
 كل اهكرغ رتشا :تلقف :تلاق ؟ةقرمنلا هذه لاب ام :ككلا لوسر لاقف ؟تبّنذأ اذام « هلوسر

 . ةمايقلا موي َنوُبَّذَعُي روُّصلا هذه باحصأ نإ : ال هل هللا لوسر لاقف « اهّدَّسوتو اهيلع دعقتل

 . «ةكئالملا هلخدت ال روصلا هيف يذلا تيبلا نإ : لاقو « متقلخ ام اوُيْخأ : مهل لاقيو

 .[57785 « 5١١8 :ثيدحلا رظنا]

 سفنلاب مهتمدخو سْرُعلا يف لاجرلا ىلع ةأرملا مايق باب

 :لاق لهسنع مزاح وبأ ينثدح : لاق ناسغ وبأ انثدح ميرم يبأ نب ٌديعس انئّدح _ ۲
 الإ مهيلإ هبرق الو اماعط مهل علص امف ةباحصأو ل جيبنلا اعد يِدِعاسلا ديَسُأ وبأ سرع امل»

 ماعطلا نم ةَ ئيبنلا غرف املف < « ليللا ّنم ةراجح نم رؤت يف ٍتاَرمَت ْتْلَب « ديسأ ما

 ٥۱۷١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «كلذب هفحنت هنقسف هل هّنامأ

 سْرُعلا يف ُرِكْسُي ال يذلا بارشلاو عيقنلا باب

 : لاق مزاح يبأ نع ٌيراقلا نمحرلا دبع نب ٌُبوقعي انئَّدح ريكُب نب ىيحي انثّدح - هاما“

 ذئموي مهّمداخ هتأرما تناكف هسرعل ةي ئيبنلا اعد» يدعاسلا ديس ابأنأ دعس نب لهس ٌتعمس

 ليللا نم ٍتارمت هل تعقنأ لَ هللا لوسرل ثعقنأ ام نوُردتأ :لاق وأ تلاقف سورعلا يهو

 .[0187 « ۵۱۷٩ :ثيدحلا رظنا] . روت يف

 «عّلضلاك ٌةأرملا امنإ» لَك ٌيبنلا لوقو , ءاسُنلا عم ٍةارادُملا باب 9

 نع جرعألا نع ِدانَّزلا يبأ نع كلام ينثدح :لاق هللا دبع نب زيزعلا بع انئدح 0004
 اهب ٌتعتمتسا نإو « اهَّترَسَك اهتمقأ نإ : علضلاك ةأرملا» :لاق ي هللا لوسر نأ ةريره يبأ
 .[771 :ثيدحلا رظنا] . (جّوع اهيفو اهب تعتمتسا



 3۲۱ حاكنلا باتك - ۷

 ٍءاسنلاب ةاصّولا باي - ٠

 ا ل ا م م ب كو

 . هّراج يذؤُي الف رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْوُي ناك نَم» : لاق ايب ٌيبنلا نعةريره يبأ نع
 .[141/6 , ٩۱۳۸ 2 50195 5914 : يف هفارطأ_ 5186 ثيدحلا]

 علضلا يف ذ ءيش جوع َّنإو « عّلِض نم َنقِلُخ َنهنإف اريح ءاسنلاب اوصوتساو . . .- 5
 . ريخ ءاسنلاب اوصوّتساف « جوعأ لري مل هتك رت نإو « هترَسَك هميقت تبهذ نإف « هالعأ

 .[5184 , ۳۳۳۱ :ثيدحلا رظنا]

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ٌنايفس انّددح ميعُت وبأ انئّدح- ه۷

 املف « ءيش انيف َلِزنَي نأ َةبيَه لك ئبنلا ٍدهع ىلع انئاسن ىلإ طاسبنالاو ٌمالكلا يق اتك» : لاق

 . «انطسبناو انملكت اي يبنلا يفوت

 يارا کیلھاو کشا اوف ل باب ١

 لاق : e ل ا ل

 هلهأ ىلع عار لجرلاو « لوؤسم وهو عاد مامإلاف :لوؤسُم محلك عار مكلك» : ةي ئبنلا
 وهو هدّيس لام ىلع عار ٌدبعلاو « ةلوؤسم يهو اهجوز ِتيب ىَلَع ٌةيعار ةأرملاو «لوؤسَم وهو
 .[۲۷۵۱ هه 76014 7484 #43 :ثيدحلا رظنا] . «لوؤسَم مكّلكو عار مكلكف الأ ‹ لوؤسم

 لهألا عم ةرشاعملا نسح باب 57

 سنوي نب ىسيع انربخأ :الاق رجُح نب ٌيلعو نمحرلا ٍدبع نب ٌناميلس انئّدح - 8
 وكم فالح اج: تلاق ةشئاع نع ةورع نع ًةورع نب هللا دبع نع ةورُع نب ماه انئَّدح
 محل يجوز :ىلوألا تلاق . اعيش ٌنهجاوزأ رابخأ نم َنمّثكي ال نأ َندقاعتو َندهاعتف ةأرما

 يجوز :ةيناثلا تلاق . لقتنيف نيمّس الو « ىقتريف ٍلهس ال < ٍلَبَج سأر ىلع تغ ِلَمَج
 يجوز : : ةثلاثلا تلاق .هَرَجُبو ُهَرَجُع نكذأ ُةزكذأ نإ « هَرَذأ ال نأ فاخأ ينإ « هّربَح بأ ال

 رح ال « ةماهت ليلك يجوز : ا الا يأ تكا ناو طا طنا ذإ « نّنَشَعلا
NYدس جّرخ نإو « َدِهَف لحد اذإ يجوز :ةسماخلا ِتلاق .ةمآس الو  » 

 عّجبطصا نإو « فتشا برش نإو « تل لكأ نإ يجوز : :ةسداننلا تلاق :دنيع امغ لاسي الو

 ُلك « ءاقابط  ُءاياّيَع وأ -ُءاياَيَع يجوز : ةعباسلا تلاق : بلا ملعيل ففكلا جلوُي الو « فلا
 حيرلاو « برأ نسم ٌندملا يجوز : ةنماثلا تلاق . كل داك عّمَج وأ ِكّلف وأ كبش « ٌءادُهل ءاد



 حاكنلا باتك- ۷ 0م

 < م وع

 تيبلا بيرق « داملا ميظع « ٍداجّنلا ليوط « دامعلا عيفَر يجؤز : ةعساتلا تلاق . برز حير

 ٌتاريثك لبإ هل ٠ كلذ نم ريخ كلام « كلام امو كلام يجوز :ةرشاعلا تلاق .دانلا نم

 ةيداحلا تلاق . كاره َنُهنأٌنقيأ ٠ رهزملا تص َنعمَس اذإو  حراسملا تاليلق ٠ كرابملا

 Gg ل ل لا ةر

 ليهَص لهآ يف ينلعجف « قشب قشب ةع لهآ يف ينَدَجو « يسفن ىلإ تحب ينحّجتو
 يبأ م . . حّتقتأف بَرشأو « حبصتأف ٌدقزأو حقأ الف لوقأ ُةدْنعف « يسمو يسئادو « طيِطأَو

 « عرز يبا نبا اف عنو يبا نبا ٠ د اهتيبو « ٌحاَدَر اهُموكُع ٠ 0 يبأ مأ امف د

 عوط < عرز يبأ تنب امف « عرز يبأ تنب .ةَرفَجلا عارذ ُهعِبْشُيَو « ٍةَبطش لسمك ةعجضَم

 « عرز يبأ ةيراج امف < مذ يبأ ةيراج . اهتّراج ظيغو « اهئاسك ء لف ٤ اهّمأ ٌعوْطو ٠ 2 ایا

 عرز وبأ جرح : تلاق ؛ًاشيشعت انسب المت الو « ًائیقنت انتریم ثق الو آني ايد ثبت م ال

 ًاهرضخ تحت نم نابعلي نيَدْهَفلاك اهل نادّلَو اهعم ةأرما يقلف « ضخ تاطزألاو

 حارأو « ًايطَخ َذَحأو « ًايِرَش بكر « ًايِرَس الجر ٌةَدَعِب ٌتْحكنف < اهحكنو ينقلطف « نيَئناَمْرِ

 تلاق « ِكلهأ يريمو « عرز مآ يلك لاقو « ًاجوز ةحئار لك نم يناطعأو « ًايرث امعَن يلع

 : ةي هللا لوسر لاق ةشئاع تلاق . .عرز يبأ ةينآ رغصأ غلب ام هيناطعأ ءيش لك تعمج ولف

 لايق اا ل ماشه لاق ةملس نب ديعس لاق . عرز ٌمأل عرز يبأك كل تنك

 .ّحَّصأ اذهو ميملاب ٌحّمقت مقتأف : مهضعب لاقو : هللا دبع وبأ

 نع ةورع نع ٌيرهُّزلا نع ْرمعَم انربخأ ماشه انَّدح دمحم نب هللا دبع انئّدح _ ۰

 رظنأ تل امف « رظنأ انأو ال هللا لوسر ينرتسف مهبارحب نوبعلي ٌشَبَحلا ناك» : تلاق ةشئاع

 . هللا عمست نَّسلا ةثيدحلا ةيراجلا ٌردق اورّدقاف < فرصتأ انآ تنك ىتح

 ٩۸۸ ‹ ۲۹۰7 ۰ ۲۹ ۰ 19751١![. « 40۰ ‹ 5686 « 05 : ثيدحلا رظنا]

 اهجور لاحل ُهتنبا لُجرلا ةظعوم باب -
 نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ : لاق ٌيرهزلا نع بيعش انربخأ ناميلا وبأ انثدح_ ۱

 باطخلا نب َرمع لأسأ نأ ىلع ًاصيرح لزأ مل : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع روث يبأ

 انوا تحض دق أ لإ اول نإ : ىلاعت هللا لاق نيتللا كي ئبنلا جاوزأ نم نيتأرملا نع

 اهنم هيدي ىلع تبكسف ءاج مث َرربتف « ةّوادإب هعم تلدعو لّدعو « هعم تْجَجَحو بح ىتح

 ا يي وا ص و و
 ا هدم يندم



 ۳۲۳ حاكنلا باتک د ۷

 نم مهو ديز نب ةيمأ ينب يف راصنألا نم يل ٌراَجو انأ تنك : لاق هقّوسَي ثيدحلا رمع لبقتسا

 هتتج تلزن اذإف « ًاموي لزنأو آموي لزتيف يب يبنلا ىلع لوزنلا ُبَواَنَتَت انكو « ةنيدملا يلاوع

 شيرق ٌرشعم انكو ؛ كلذ لثم لعف لزن اذإو « هريغ وأ يحّولا نم مويلا كلذ ربخ نم ثَدَح امب
 بدأ نم َنذخأي انؤاسن قفطف < «مهؤاسن مهُيلخت موق اذإ راصنألا يلع انمدلق املف « ءاسنلا ٌبلْعَ

 نأ ركنُت ملو :تلاق ينعجارت نأ تركنأف « ينتعٌجارف يتأرما يولع تبخصف .راصنألا ءاسن
 .ليللا ىتح مويلا هرُجِهَتَل نهادحإ نإو « هتعجاريل ايب يبنلا جاوزأ نإ هللاوف ؟كعجارأ

 ٌتلزنف « يبايث يلع تعمَج مث .نهنم كلذ لعف نم باح دق :اهل تلقف كلذ ينعّرفأف

 ؟ليللا ىتح مويلا ايب ئبنلا نكادحإ بضاغتأ ةصفح يأ :اهل تلقف ةصفح ىلع تلخدف

 للك هللا لوسر بضغخل هللا َبضغي نأ نينَمأتفأ 2« ترسخو ٍتبخ دق :تلقف معن :تلاق

 كل ادب ام ينيلّسو « هيرجهت الو ِءيش يف هيعجارت الو يب يبنلا يرثكتست ال ؟يكلهتف

 اکو : رمع لاك اغ د لك يبنلا ىلإ ٌبَحأو ِكنم ًاضوأ كراج تناك نأ تنعي الو

 انيلإ عجرف « هتبون موي ٌيراصنألا يبحاص لزنف « انوزْغَتل ليخلا ُلعْنَت ناّسغ نأ انثدحت دق

 مويلا ْثَدَح دق :لاقف « هيلإ تجرخف تعزف ؟وه مث :لاقو ًاديدش ًابرض يباب برَّضف َءاشع
 للي ئبنلا قلط ؟لّوهأو كلذ نم مظعأ لب « ال :لاق ؟ناسغ َءاَجَأ ؟وه ام :تلق « ميظع رمأ

 : تلقف  هجاوزأ هيب يبنلا لزتعا : لاقف رمع نع سابع نبا عمس نينح نب ديبع لاقو -ةءاسن

 تيلصف « يبايث يلع تعمجف .نوكي نأ ُكشوُي اذه نظأ تنك دقو . ترخو ةصفح تباخ

 اذإف ةصفح ىلع ُتْلَخَّدو ؛اهيف لزتعاف هل ةبرشم ةي ئيبنلا لخدف « يب يبنلا عم رجفلا ةالص
 : تلاقا ؟لَك علا ٌنكقلطأ « اذه ِكترَّذح نكأ ملأ « كيكبُي ام :تلقف . يكبت يه

 نكي طخي هلوح اذإف رّبنملا ىلإ تئجف تجرخف ةبرشملا يف لزتعم اذ وهام « يردأ ال

 تلقف كي غيبنلا اهيف يتلا ةبرشملا تئجف دجأ ام ينبلغ مث « ًاليلق مهعم تْسَلجف مهّضعب

 الك يبنلا تملك :لاقف عجر مث لَ يبنلا ملكف ٌُمالغلا لخدف « رمعل نذأتسا :دّوسأ هل مالغل

 ٌدِجأ ام ينبلغ مث .ربنملا دنع نيذلا طهرلا عم ُتسلج ىتح ٌتفرصناف « َتمّصف هل كتركذو
 ل ل ا لا ل سل

 نذأتسا : تلقف مالغلا تئجف « دجأ ام ينّيلغ مث < « ٍربنملا دنع نيذلا طهرلا عم تسلجف

 اذإ :لاق - ًافرصنم تيلو املف « تّمّصف هل َكتركذ دق :لاقف ّيلإ عّجر مث لخدف ‹ رمعل

 عجطضُم وه اذإف اي هللا لوسر ىلع تلخدف . ايب ئيبنلا كل نذأ دق :لاقف  ينوعدي مالغلا

 اهوشَح مدا نم ةداسو ىلع ًائكتم هبنَجب لامّرلا رثأ دق شارف نيبو ُهنَّب سيل ریصح لامر ىلع



 حاكنلا باتك - ۷ ظ ١7

 :لاقف ُهَرَصب ىلإ عفرف ؟كءاسن تقلطأ هللا لوسر اي :ئاق انأو تلق مث هيلع ٌتملسف « فيل
 ٌبلْغَت شيرق ٌرشعم انکو ينتيأر ول هللا لوُسر اي :ُسِنأَبَسأ مئاق انأو تلق مث .ربكأ هللا تلقف .ال

 ال وسو اي تلق مث لَو عيبنلا مّسبتف « مهؤاسن مهبلغت موق اذإ ةنيدملا انمدق املف ءاسلا

 ىلإ ٌبَحأو كنم ًأضَوأ كراج تناك نأ نرمي ال :اهل ٌتلقف ةصفح ىلع تلخدو ينتيأر

 ٌتعفرف < مست ةتيأر نيح ٌتسلجف ىرخأ َةَمّسِبَت ت اک ئبنلا مسنبتف . ةشئاع ديرب < ‹ يم جيبنلا

 عدا هللا لوسر اي: تلقف « ةئالث ةبَهَأ ريغ رصبلا ُدرَي ائيش هتيب يف ٌتيأر ام هللاوف هتيب يف يرصتب

 .هللا نودبعي ال مهو ايندلا اوطغأو مهيلع حسو دق موُولاو سراف نإف كتمأ ىلع عّس ويلف هللا

 اولجع دق موق كئءلوأ نإ ؟باطخلا نباي َتنأ اذه يفّوأ :لاقف ًاثكتم ناكو ةي ٌئيبنلا سلجف

 لجأ نم هَءاسن كي ئبنلا لّرتعاف . يل رفغتسا هللا لوسر اي :تلقف « اينلا ةايحلا يف مهتابّيط

 لخادب انأ ام :لاق ناكو < َةليَل نيرشعو ًاعست ةشئاع ىلإ ٌةصفح ُهْيَّشْفَأ نيح ثيدحلا كلذ

 ةليل نورشعو عست تّضَم املف « لجو زع هللا ةبتاع نيح هيلع هتَّدِجوَم ةّدش نم ًارهش َنهيلع
 لحخدت ال نأ َتْمَّسقأ دق تنك كنإ هللا لوسر اي : ةشئاع هل تلاقف « اهب أدبف ةشئاع ىلع لخد

 نورشعو حست رهشلا :لاقف « ادع اهذَعأ ةليل نيرشعو عست نم َتحَبصأ امنإو « ًارهش انيلع
 أدبف رّيَخَّتلا ةيآ ىلاعت هللا لّرنأ مث : ةشئاع تلاق « ةليل نيرشعو ًاعست رهشلا كلذ ناكف « ةليل

 . ةشئاع تلاق ام لثم َنلقف نهلك ةءاسن رخ مث « هترتخاف هئاسن نم ةأرما لوأ يب

 :ثيدحلا رظنا] 289 75548 55١5.59١ ۰ ٤4۱٩[.

 ًاعوطت اهجوز ٍنذإب ٍةأرملا موص باب 14

 نع هتم نب مامه نع دمعم انربخأ هللا دبع انثدح لتاقم نب دمحم انثّدح -1
 75١77[. :ثيدحلا رظنا] .«هنذإب الإ ٌدِهاش اهلغَبو ةأرملا موصت الل) : لاق لَك ىبنلا نع ةريره ىبأ

 اهجوز شارف ةّرجاهم ةأرملا ٍتتاب اذإ باب 6
 مزاح يبأ نع ناميلس نع ةبعش نع ُيِدَع يبأ نبا انئَّدح راشب نب ٌدمحم انئثّدح _ ۳

 نأ تّبأف ‹ هشارف ىلإ ُهتأرما لجرلا اعد اذإ» :لاق يب وبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .[۴۲۳۷ :ثيدحلا رظنا] . <حبصُت ىتح ةكئالملا اهُْنَنَعَل « َء

 لاق :لاق ًةريره ىبأ نع َةرارُز نع َةداتق نع ٌةبعش انئّدَح ِةَرَعْرَع نب دمحم انثّدح 4
 . «عجرت ىّبح ٌةكئالملا انتحل اهجوز شارف ةرجاهم ٌةأرملا ِتّناب اذإ» : لي عيبا

 .[019195 « ۳۲۳۷ : ثيدحلا رظنا]



 ۲0 حاكنلا باتک - "1

 ٠ هنذإب الإ دّحأل اهجوز تيب يف ةأرملا ُنَّذأت ال باب

 ةريره يبأ نع جرغألا نع دانزلا وبأ انئَّدح ٌبيعش انربخأ نامّيلا وبأ انثدح 6

 « هنذإب الإ هاش اهجوزو ًموصت نأ ةأرملل لحي ال» : لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 . ةرطش هيلإ ىّدَوُي هنإف هرمأ ريغ نع ٍةقفن نم تقفنأ امو ؛ هنذإب الإ هتيب يف نّذأت الو

 .[0197 275١55 :ثيدحلا رظنا] . موّصلا يف ةريره يأ نع هيبأ نع ىسوُم نع ًاضيأ دانزلا وبأ هاورو

 باب-۷

 نع ماا نعي نامنع بأ نع ئمبَتلا انربخأ ليعامسإ انثّدح ٌدَّدسُم انثذح 65

 ٌدَجلا ٌباحصأو « ٌنيكاسملا اهلخد نم َةّماع ناكف < ٍةلجلا باب ىلع تمق» : لاق اب عربنلا

 نم ةّماع اذإف رانلا باب ىلع ٌتمقو « رانلا ىلإ مهب ا دف ناثلا تاع نأ تق ةو کک

 .[1841 :يف هفرط_5197 ثيدحلا] . ؟ءاسنلا اهلخد

 ةرشاعملا نم طيلخلا وهو جوزلا وهو ريشعلا ٍنارفك باب

 . لَك يبنلا نع ديعس يبأ نع هيف
 نع راسي نب ءاطع نع مَلْسَأ نب , ديز نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انئّدح _ ۷

 E 6 هللا لوسر ىلصف ةي هللا لوسر دهع ىلع ُنِمِمَّشلا تفسح» :لاق هنأ سابع نب هللا دبع

 امایق ماقف عفر مث ٌدايوط ًاعوكر عكر مث « ةرقبلا ةروس نمًاوحن ًاليوط ًامايق ماقف « هعم ُانلاو

 مث عفر مث ١ لوألا عوكرلا نود وهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط
 نود وهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط ًامايق ماقف « ماق مث « دبس

 وهو ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط آمايق اقف عفر مث « لوألا عوكرلا

 نإ :لاقف « سمشلا ِتْلَجَت دقو « فّرصنا مث « دجس مث عفر مث « لوألا عوكرلا نود

 كلذ متيأر اذإف .هتايحل الو ٍدَحَأ ِتْوَمل ِناَمسْحَي ال « هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا

 « تْفكِمكت كانيآر مث « اذه كباقم يف ائيش َتلوانت كانيأر هللا لوسر اي اولاق . هللا اوركذاف
 هنم متلكأل هذا ولو 8 ًادوقنُع اهنم ُتْلَوانتف 5 نجلا تيرا وأ نجلا تير ت : لاقف

LEب اولاق « ءاسنلا اهلهأ َرثكأ ثيأرو ٠ طق ًارظنم مويلاك َرأ ملف ّرانلا تيأرو .  

 « َناَسْحِإلا َنْرفكيو « ريشَلا َنرفكي : لاق ؟هللاب نوک : ليق .نهرفكب :لاق ؟هللا لوسر اي

 طق ريغ تا بار اق: تلاق « ًائيش كنم تأر مث « ّرهّدلا ٌنُهادحإ ىلإ تتسحأ ول

 .[۳۲۰۲ 01٠١87 ال54. :7١1 ۲۹ :ثيدحلا رظنا]



E ۳۲۹ 

 : لاق لي ئبنلا نع َنارمع نع ءاجَر يبأ نع ٌفوَع انثّدح مثيهلا نب ٌنامثع انثّدح _ ۸
 .«ءاسنلا اهلهأ رثكأ ٌثيأرف رانلا ىف ٌتعّلطاو « ءارقفلا اهلهأ َرْثكأ ٌتيأرف ةنجلا يف ثعلطا»

 ءور

 ۲١١[. :ثيدحلا رظنا] .ريرز نب ملّسو ُبويأ ُهَعبات

 ٌّقح َكيلع َكِجوَّزل باب 9

 . ايب يبنلا نع ةفيحج وبأ هلاق

 نب ىيحي ينثّدح :لاق ٌميعازوألا انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نب دمحم انثدح 048

 ee ا : لاق ريثك يبأ

 CEE NT زف : لاق ل

 ء٤۱۹۷ 2119 ۱۱۰۲ 2111 :ثيدحلا رظنا] . «ًاقح كيلع كجوّرل نإو « ًاقح كيلع كنيعل

 0 ا ا يا الا CTEIA ا نا »1۹۷۹ ا كا ١ .AVY < 1۹۷1 اله

 اهجوز ٍتيب يف ةيعار ٌةأرملا باب
o۰۰هللا يضر ٌرمع نبا نع عفان نب ةبقع نب ىسوم انربخأ هللا دبع انريخأ ٌنادبَع انئّدح  

 عار لجرلاو 2 عار ُريمألاو ٤ ٍهتيعَر نع لوؤسَم مكّلكو عار مكلكا : لاق ي يبنلا نع امهنع

 نع ٌلوؤسَم مكلكو عار مكّلكف . ٍهدلّوو اهجوَر تيب ىلع ٌةيعار ةأرملاو « هتيب ٍلهأ ىلع
 .[0188.اله١ ۸٩۳ ۰ 217409 1005 ۲٥۵۸ :ثيدحلا رظنا] . «هتّبعر

 ىلإ ضع لع مُهَصَحَب هلأ َلكَصْفاَمِي اسيل لع توم لالا :ىلاعت هللا لوق باب ١-

 4ًاريبكح الع تاک لآ د ۾ :هلوق

Aهنع هللا يضر سنأ نع ٌديمح ينئّدح : لاق ُناميلس انئَّدح دلخم نب : للاخ انكدح  

 : ليقف « « نيرشعو عسي َلّرنف « هل ةبرش يف َدعَقو « ًارهش هئاسن نم ل هللا لوسر لآ : لاق

 .«نورشعو عست َرهشلا لإ : لاق + ارهش كيلا كنا هللا لوز اي

 CAO 1١١5ل Y€ C1۹11] ال“ لالالا بمحو الم :ثيدحلا رظنا]

 ّنهتويُب ريغ يف ُهَءاسن ةي ٌيبنلا ةرجه باب 7

 . حصأ لوألاو «ِتيبلا يف الإ رْجهت ال نأ ٌريغ» : هّعفَر ًةديح نب ةيواعم نع ُركذُيو



 ۲۷ حاكنلا باتک ۷

 ل ا ل ا

 املف «ًارهش هلهأ ضعب ىلع لحد ال َفلَح يب ئبنلا َّنأ» : هتربخأ ةملَس ّمأ نأ ٌةَربخأ ثراحلا

 لخدت ال نأ َتفلَح هللا يبن اي :ُهل ليقف - حار وأ  َنهيلع ادغ آموي نورشعو ٌةعست ىضم

 151١[. :ثيدحلا رظنا] . (ًاموي نيرشعو ًةعست نوكي َرهشلا نإ : لاق « ًارهش ّنهيلع

RR 

 بانا يؤم جف, لا نم قمم اف حسلا ىلإ رخن ایما قارما

 امها ل ع ٠١ اقف ےن ىلع نحف ا  LEنكلو ءال

E ge A روم كيا 

  - 41حّربُم ريغ ًابرَض :يأ 4ور :ىلاعت هللا لوقو ءءاسنلا برض نم ُهَركُي ام باب

 نو امر تنل دلع CI ROE ناقد اهل كامو ب يدم نة فال ل

 . «مويلا رخآ يف اهْعِماجُي مث ٍدبعلا َدلَج ُهَتأرما مكُدحأ دلج ال» : لاق كي عربنلا

 ٤۹٤۲[. 2 8”3الا/ : ثيدحلا رظنا]

 ةيصعَم يف اهّجوز ٌةأرملا ٌعيطُت ال باب 4

ST a RSنع ملسُم نبا وه -  

 و تءاجيف <« ا اف 0 تجوز el نأ ا

 ٥۹۳٤[. : يف هفرط_ 07١5 ثيدحلا] .(تاللّصوُملا

 4... اًضاَرَعِإ وارون اَهِلََب رم ْتَفاَح ةا ِنِإَو ل باب - © م رەھ

 هللا يضر ةشئاع نع وببأ نع ماشه نع ةيواعم وبأ انربخأ مالَس نب دمحم انئّدح- 1
 لجرلا دنع ٌنوكت ت ةأرملا يه : تلاق .  . .اًضاَرَعِ وأ ارو اهل تفاح اا نو : اهنع

 جوزت مث < « ينقلطت الو ينكسمأ : هل لوقت < اهّريغ جوزتتيو اهقالَط ديري ‹ اهنم ٌرثكتسَي ال
E Eنأ اممم حاج الف # :  

  . f NANE:ثيدحلا رظنا] ۲٤٠۰ ۰ 37594 4591[.



 حاكنلا باتك "1 ۳۲۸

 لْرَعلا باب - 45

 » :لاق ٍرباج نع ٍءاطع نع جيَرُج نبا نع ٍديعس نب ىيحي انّثَّدح ٌدَّدسم انثدح - ۷

 .[9709 29704 :يف هافرط_ 5707 ثيدحلا] . اللي هللا لوسر ده لغ لعن

 ارباج عمس هنأ ءاطع ينربخأ ورمع لاق : لاق نايس انثدح هللا دبع نب ٌيلع انثڌح - ۸
 .[57017 :ثيدحلا رظنا] . «لزنَي نآرقلاو لزعن انك» : لوق هنع هللا ىضر

 نآرقلاو ةا هللا لوسر دهع ىلع لزعت انك» : لاق رباج نع ِءاطع نع ورمع نعو- ۹

Eش  

 اک هلل او اف « كزعن اًنكف ؛ e Ea ٤ 0 لا
 . «ةنئاك يه الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك ةمسن نم ام- ثالث اهلاق  ؟نولعفتل مكنإ أ :لاقف

 :ثيدحلا رظنا] 277179 ۲٣۴٤۲ « ٤۱۳۸[.

 ًارقّس دارأ اذإ ٍءاسنلا َنيِب ةعرقلا باب

 نع : ةكيلُم يبأ نبا ينثدح :لاق َنميأ نب ٍدحاولا دبع انثَّدح ميعُت وبأ انثّدح - ١
 ةشئاعل ةَعرَملا ٍتَراطف « هئاسن نيب َعرقأ ًارفس دارأ اذإ ناك يب يلا نأ ةشئاع نع مساقلا

 الأ :ةصفح تلاقف « ثّدحتي ةشئاع عم راس ليللاب ناك اذإ يب ئبنلا ناكو « ةصفحو

 لإ 446 جینا ءاجف تيكرف ٠ ىلب * تلاقف « رظنأو نيراظنت كريعب ٌجكرأو يريعب ةليللا نيبكرت

 هل لوقأ نأ عيطتسا الو يعدل ةح وأ Els :لوقتو رخذإلا نيب اهيلجر

 . «ًائيش

 كلذ ٌمِسَقَي فيكو « اهِتّرضل اهجوز نم اهَموي ُبَهَت ةأرملا باب-۸

 نأ» : ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع يهز انثَّدح ليعامسإ نب كلام انثّرح - ۲

 . «ةَدوَس مويو اهمويب ةشئاعل ُمِسقَي لَك ئبنلا ناكو « ةشئاعل اهموي ثَبهو ةعْمَز تنب ةدْؤَس
 5003 قمح cE14° cC EVEY oc EYO CTAV TIAA «TITY كالا C0۹ : ثيدحلا رظنا]

.[évov 



 ۲۹ حاکنلا باتک ۷

 4لآ بأول دع نينا سالو %: ءاسّنلا نيب لدعلا باب- ۹۹

 «اميكح اًعِسو » :هلوق ىلإ

 يذلا ىَلَعّركبلا ٌجَّوْرَت اذإ باب- ٠
 ولو « هنع هللا يضر سنا نع ةبالق يبأ نع ٌدلاخ انئَّدح رشي انثَّدح ٌدَّدِسُم انثّدح - ٣

 جوزت اذإو « ًاعبس اهدنع َماقأ ركبلا َجَورت اذإ ُةّنْسلا» : لاق نكلو ةي ئبنلا لاق : لوقأ نأ ٌتئش ئش ا

 .[97 154 : يف هفرط_ 071١ ثيدحلا] . «اثالث اهدنع ماقأ بِلا

 ٍركبلا ىلع ٌبّيثلا جَّوْزت اذإ بام ١

 نع ٌدلاخو ثوب ف اوا انثدح دشار نب فو انثذح 6

 ههنا وسو ا سا لاق ٍسّنَأ نع ًةبالق يبأ

 : تلقل ٌثكش ولو :ةبالق وبأ لاق « مّسق مث ًاثالث اهدنع ماقأ ركبلا ىلع تّيثلا جوزت اذإو

 . لک ءربنلا ىلإ هعفر ًاسنأ

 ىلإ ةعفر :ٌتلقل تئش ولو :ٌدلاخ لاق دلاخو َبوُيأ نع ٌنايفس انربخأ :َقاَّزرلا ٌدبع لاقو

 .[9717 :ثيدحلا رظنا] . ةا عربنلا

 ٍدِحاو ٍلْسُع يف هئاسن ىلع فاط نم باب. ۲

 نب َسنأ نأ ةداتق نع ٌديعس انئّدح عيَرز نب ٌديزي انئَّدح دامح نب ىلعألا ٌدبع انئّدح- 0
 . «ةوسن عست ٍذِئَموي هلو ةدحاولا ةليللا يف هئاسن ىلع ٌفوطي ناك يب هللا عيبن نأ» : مهئّدح كلام

 ٥١٦۸[. 5484 ؛ 554 :ثيدحلا رظنا]

 مويلا يف هئاسن ىلع لجرلا لوخد باب ٠
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب ٌحولع انثدح ةّورف انثدح - 5

 لخدف « َّنهادحإ نم ونديف هئاسن ىلع لخد رصعلا نم فرصنا اذإ لكي هللا لوسر ناك» : تلاق

 ٤۹١١[. :ثيدحلا رظنا] ؟(سّتْحَي ناك ام رثكأ سبتحاف « ةصفح ىلع

 هل َنِذَأف ّنهضعب تيب يف َضَرِمُي نأ يف ُهَءاسن لجرلا نّذأَتْنسا اذإ باب

 نبأ یا : ةورغ نب ٌماشه لاق الب نب ٌناميلُس ينثدح : لاق ليعامسإ انثدح - ۷

 انأ نيأ : هيف تام يذلا هضرم يف لاسي ناك ةي هلل هللا لوسر نأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع نع



 حاكنلا باتک - ۷ ۳۰

 ةشئاع تيب يف ناكف « ًءاش ثيح ُنوكي جاوز هل نذأف « ةشئاع موي ديري ؟ادغ انآ نيأ ؟ًادغ
 . يتيب يف هيف يلع ٌرودي ناك يذلا مويلا يف تامف : ةشئاع تلاق « اهدنع تام ىتح

 .«يقير ةقير طلاخو « يرْحَّسو يرحن َنيبَل هسأر َّنِإو هللا ةضبقف

 89٠ 175885 ٠١ل" TVY E ."55 446506444425455 145١[. :ثيدحلا رظنا]

 ضعب نم ّلضفأ هئاسن ضعب ٍلجرلا بح باب 6
 عمس نيّنُح نب ٍديَبُع نع ىيحي نع ناميلس انئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئدح 7

 يتلا هذه كَ ال « ياي :لاقف ةصفح ىلع لعد مهنع هللا يضر َرمع نع :سابع نب
 . مست ةا هللا لوسر ىلع تصصقف- ةشئاع ديرب - اها اک هل للا لوسر تح اهئسُح اهبجعأ

 ثيدحلا رظنا] : ۸٩ « 7554 49١0595151491١7 2١9١[.

 ةّرُضلا ٍراخّتفا نم ىهنُي امو لذي ملامب عّبشتملا باب- 7
 نع َءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع ديز نب ُداَمَح انثّدح برَح نب ٌناميلس انثّدح- ۹

 I تا رادع ع رجب اح ملا ا حاحا .ح .هللكي ئبنلا
 يذلا ريغ يجوز نم ُتعكشت 3 تعبت نإ حانج يلع لهف « ةَرَض يل لإ ؛ هللا لوسر اي : تلاق ةأرما نأ»

 .«روز يبوث سبالك طعُي مل امب عّبشتملا : يب هللا لوسر لاقف ؟ينيطعُي
 ةريغلا باب ۷

 ريغ فيسلاب هتبرضل يتأرما عم الجر ُتيأر ول :َةدابُع نب دعس لاق ةريغملا نع دارو لاقو
 .«ينم ُديغأ هللاو ؛ هنم ٌريغأ انأل ؟دعس ةريغ نم ٌنوبجعتأ» : ايب ئبنلا لاقف . حفصَم

 دوعسم نت هللا دنع نع ىقش نع نكمعألا انثدَح ىبأ اند نضفح نی مغ اخ ۰
 ُثحأ ٌدحأ امو « ٌنشحاوفلا ٌمّوح َكلذ لجأ نم « هللا نم ُدَيغَأ ٍدحأ نم ام» :لاق ب ئيبنلا نع
 .[4550/ , 4574 :ثيدحلا رظنا] . هللا نم حدملا هيلإ

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام نع ةملُْسَم نب هللا دبع انثدح ۱

 ةمأ اي . ينزت هتم وأ ةدبع ىرَي نأ هللا نم ديغأ ٌدحأ ام « دمحم َةمأ اي» :لاق ی هللا لوسر نأ »

 ء١٤٠٠ ٠٠٤٤ :ثيدحلا رظنا] . (ًاريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل < ٌملعأ ام نوملعت ول « دمحم

 01 لا ل ا MoV VO CITE CV كيل C1۹01 (VO ل

 ذأ ةملس يبأ نع ىيحي نع مامه انثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح-5

 . (هللا نم ريغ ءيش ال» :لوقي كي هللا لوسر تّعمس اهنأ َءامسأ هما نع هثَّدح



 نق حاكنلا باتك - ۷

 ميعن وبأ انثدح .ح .عمس هنأ هثدح ةريره ابأ نأ ُهثّدح ةملس ابأ َّنأ ىيحي نعو 277

 : لاق هنأ لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ًةريره ابأ عمس هنأ ةملَس يبأ نع ىيحي نع ُنابيَش انّنَّدح

 . «هللا َمّرح ام ٌنمؤملا يتأي نأ هللا ةريغو « راغي هللا َّنإ»

 تنب َءامسأ نع يبأ ينربخأ :لاق ٌماشه انثّدح ًةماسأ وبأ انثّدح ٌدومحم ينئّدح - 4

 ءيش الو ٍكولْمَم الو للام نم ٍضرألا ينل امو ريبزلا ينور : تلاق امهنع هللا يضر ركب يأ

 نكأ ملو « نجعأو ُهبَرَع زرخأو ءاملا يقتسأو ةَسرف ُفِلْعَأ نكف « هسرف ريغو حضان ريغ

 نم ىلا لقنأ ٌثنكو « قدِص ةّوسن ّنكو « راصنألا نم يل تاراج ُربْخَي ناكو « ٌربخأ ٌنسحأ

 ُتئجف : خسرف يثلث ىلع ينم يهو « يسأر ىلع يب هللا وسر ُةَعطقأ يتلا - ريبرلا ضرأ
 :لاق مث < يناعّدف « راصنألا نم دقن ةعمو ل هللا لوسر ُثيقلف « يسأر ىلع ىرّلاو اموي

 رَيغأ ناكو - - هتريغو ريبرلا ثركذو « لاجّرلا حم َريسأ نأ ُتييَحتساف « هفلَخ ينلوحيل « «خإ خإ

 ينقل :ٌتلقف َريِبَّزلا تجف « ئضمف « تييحتسا دق ينأ ب هللا لوسر ٌفّرعف - سانلا

 ٌتفّرعو هنم ٌتييحّتساف «بكرأل خانأف « هباحصأ نم ٌرفن ةعمو ىلا ي ىسأر ىلعو يب هللا لوسر

 ىلإ لسرأ ىتح :تلاق .هعم كبوكر نم يلع َّدشأ ناك ىوّتلا ِكّلمَحَل هللاو :لاقف « كتّريغ

 .[م16 :ثيدحلا رظنا] .«يِنَقتعأ امنأكف < سّرفلا ةسايس ينيفكت مداخب كلذ دعب ركب وبأ

 ضعب دنع هي ايب ئبنلا ناك» : لاق سنأ نع ديمح نع هيلع نبا انثدح ولع انثّدح 00076

 اهتيب يف كَ يلا يتلا تبرضف « ماعط اهيف ٍةَفْحَّصِب نينمؤملا ٍتاهّمُأ ىدحإ ثلسرأف « هئاسن

 اهيف عمجي لعج مث : ةفخصلا قلف هلك ئبنلا عمجف < ثقلفناف ةفخصلا ٍتطَقسف مداخلا دي

 نم ٍةفحصب ّيتأ ىتح 5 داخل يح م“ ٌمكُمأ تّراغ : :لوقيو ةفحصلا يف ناك يذلا ماعّطلا

 ةَروُسكملا كسمأو اهتفحص ْتَرِسُك يتلا ىلإ ةحيحصلا ةفحصلا عفّدف « اهتيب يف وه يتلا دنع

 ۲٤۸۱[. :ثيدحلا رظنا] . «هيف تّرِسك يتلا تيب يف

 نب دمحم نع هللا يع نع ٌرمَتعُم م انثدح ْيِمَّدَقُملا ركب يبأ نب دمحم انئّدح - 5

u edهلا تب تا وأ نجلا لخوا  

 ينعتمي ملف هلخدأ نأ ثدرأف « باّطخلا نب َرمعل :اولاق ؟اذه نمل : تلقف « ًارصق ُتْرصبأف

 كيلع َوأ « هللا يبن اي يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي : باطخلا نب رمُعلاق « َكِتِرْيَمِب يملع الإ

 ۳٠۷۹[. :ثيدحلا رظنا] ؟«ٌراغأ

 نع بّيَسملا نبا ينربخأ : لاق ٌيرهُزلا نَع سنوي نع هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح - ۷



 حاكنلا باتك - ۷ ۲

 eS : لاق ةريره يبأ

 ۳۲٤١ ۳٦۸۰[. :ثيدحلا رظنا] ا

 ٌنِهِدْحَّوو ءاسْنلا ةريغ باب- ۸

ECAهللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ نب يبع انثدح  

 يلع تنك اذإو « ةّيضار يع تنك اذإ مّلعأل ين : للك هللا لوسر يل لاق :تلاق» :اهنع
 : نيلوقت كنإف ًةيضار نع تنك اذإ اَمأ : :لاقف ؟كلذ ٌفرعت نيأ نم ُثلقف :تلاق « یبضغ
 هللاو لجأ تلق :تلاق « ميهاربإ ٌبرو ال :ِتلق یبضغ تنك اذإو ء دمحم برو ال
 .[107/8 : يف هفرط_ 5778 ثيدحلا] .(ٌَكَمْسا الإ رجه ام « هللا لوسر اي

 ةشئاع نع يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع رْضَنلا انئّدح ءاجر يبأ نب دمحأ ينثدح _ ۹
 ذ ةرْثكل ةجيدخ ىلع ُترغ امك لكي هللا لوسرل ةأرما ىلع ُتْرغام :تلاق» اهنأ
 ةنجلا يف اهل ِتيبِب اهَرّشِبي نأ ةا هللا لوسر ىلإ يحوأ دقو « اهيلع هئانثو اهايإ ة5 هللا لوسر
 .[۳۸۱۸ ۳۸۱۷ ء۳۸۱۲ :ثيدحلا رظنا] . «بصق نم

 فاصنإلاو ةريغلا يف هتنبا نع لجّرلا ٌبَذ باب ۹
 ٌتعمس : لاق ةمّرخم نب روشملا نع ةكيلُم يبأ نبا نع ُثيللا اند ٌةيِيَق انئّدح 6

 مهتنبا اوُحكُي نأ يف اونذأتسا ةريغملا نب ماشه ينب نإ : ربنولا ىلع وهو لوقي ةَ هللا لوسر»
 قّلطُي نأ بلاط يبأ نبا ديري نأ الإ ٠ نذآ ال مث « ند ال مث « ذآ الف . بلاط يبأ نب يلع
 .«اهاذآ ام ينيذؤُيو « اهباَرأ ام ينبيِرُي ينم ةعضب يه امنإف « ٌمهّتتبا حكنيو يتتبا

 ]۷۹۷ ۳۷۲۹ ىلالا١ 5 231١١ ‹ 9757 : ثيدحلا رظنا]

 لُجرلا ىرتو :يَب يبنلا نع ىسوم وبأ لاقو ءءاسنلا رثكيو لاجرلا لقي باب - ٠٠ ع 5 اا 5 8 2 2 53 كود
 ءاسنلا ةرثكو ءلاجرلا ةلق نم هب َّنْذلَي ةّوُسن نوعبرأ ةغبتي ّدحاولا

  o۳۱لاق ُهنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٌماشه انثَّدح ٌييضوحلا ٌرمع نب صفح انثذح :

 ال هللا لوسر ٌتعمس < يريغ ٌّدحأ هب مكثدحي ال كو هلل هللا لوسر نم ٌهتعمس ًاثيدح مكنثدحأل»



 TY حاكنلا باتك - ۷

 ترش رکو +: ئزلا كيو: 6 لهجلا كنو ملعلا مقري انآ ةعاسلا طرأ قم نار :لوقي

 . «دحاولا ُمّيقلا ةأرما ّنيسمخل ٌنوكي ىتح « ءاسنلا َرثكيو « لاجرلا َّلقّيو « رمخلا

 ثيدحلا رظنا] : ٠8٠ ۸١[.

 ةبيغُملا ىلع لوخدلاو ءمّرحَم وذ الإ ٍةأرماب ٌلجر َّنَوّلْخَي ال باب ١
 نع ريخلا يبأ نع بيبح ىبآ نب.ديزي نع ثيل انثّدَح ليعس نب ةبيتق انثدح - ۲

 : راصنألا نم لجر لاقف . ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكاتإ : لاق ةا هللا لوسر نأ : رماع نب ةبقع
 .«توملا ومَحلا :لاق ؟ومحلا َتيأرفأ « هللا لوسر اي

 نع سابع نبا نع ٍدبْعَم يبأ نع ٌورمع انئّدح نايفس انّثّدح هللا دبع نب ولع انئّدح ۳

 فلا لوز اي :لاقف لجو عاق .مَّرْخَم يذ عم الإ ةأرماب لجر ٌنولخي ال» :لاق لَك ئبنلا

 .«كتأرما عم ّجُحف عجرا : لاق .اذكو اذك ةوزغ يف ُتبّتَتكاو ةّجاح تّجرَخ يتأرما

 YY] ير لا ا ا : ثيدحلا رظنا]

 سانلا دنع ٍةأرملاب ٌلجرلا َولْخَي نأ زوجي ام باب- ۲
 نب ّسنأ ٌتعمس :لاق ماشه نع ٌةبعش انثّدح دّدنغ انثّدح راش نب دمحم انثّذدح _- 4

 مكنإ هللاو :لاقف « اهب الخف ةا ئبنلا ىلإ راصنألا ّنم ةأرما تءاج» : لاق هنع هللا يضر كلام
 ۳۷۸١[. :ثيدحلا رظنا] . ىلإ سانلا ٌبحأل

 ةأرملا ىلع ٍءاسنلاب نيهّبشتملا لوخد نم ىهنُي ام باب_- ١١

 تنب تبنيز نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةدبَع انئَّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح هم

 يخأل ثنخملا لاقف - ْثَّنخُم تيبلا يفو - اهّدنع ناك يَ يبنلا نأ ةملَّس مآ نعا : : همس م

 لبث اهنإف « الي ةنبا ىلع كلذ دغ فئاطلا مكل هللا حّتف نإ : با ياو هاو دج

 .[4174 :ثيدحلا رظنا] . «مكيلع اذه َّنَلُخَدَي ال : كي عربنلا لاقف . نامثب ُدِبدُتو عبرأب

 ةبير ريغ نم مهوحنو شبكلا ىلإ ةأرملا رظَن باب 4

 نع يرهرلا نع يعازوألا نع ىسيع نع ٌيلظنحلا مي ميهاربإ نب قاحسإ انثّدح ۳

 ٍةشَبحلا ىلإ ُرظنأ انأو « هئادرب ينرتسَي لك يبنلا تيأرا : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع

 ١ ْنَسلا ة ةثيدحلا الا اد .ٌماسأ يتلا انأ نوكأ ىتح « دجسملا يف نوبعلي

 515١[. كلا ۰۳۰۲۹ ۰ ۲۹۰۲ ۰ ۹۸۸ <( ٩0۰ ‹ 4046 , 554 :ثيدحلا رظنا] . (وهللا ىلع ةصيرحلا



 حاكنلا باتك - ۷ €

 ٌنهِجئاوَحل ِءاسنلا جورخ باب - 6

oVةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب ٌمولع انئّدح ءارغملا يبأ ن نب ةورف انثّدح -  

 َنيفخَت ام ةَدوَس اي هللاو كنإ : لاف رغ اهارق دلل ةكمر كتي ةدوس ايس :تلاق

  ًاقْرَعل هدي يف نإو « ىّشعتي يترجح يف وهو هل كلذ تركذف ةي يبنلا ىلإ تّعَجَرف « انيلع
 . «ًنكجئاّوحل ّنجرخت نأ ّنكل هللا ذأ دق :لوقي وهو هنع عِفْرف هيلع لزنأف

 :ثيدحلا رظنا] 1١57/1١55 ٤۷۹٥[.

 هريغو دجسملا ىلإ جورخلا يف اهجوز ةأرملا ناذئتسا باب 7

 نع هيبأ نع ملاس نع ٌيرِهّزلا انثدح نايفس انثدح هللا دبع نب يلع انثدح - 0

 . «اهْعتمَي الف دجسملا ىلإ مكَدَحأ ةأرملا ِتنذأتسا اذإ» : لك يبنلا
 .[۹۰۰ ء4٩۸۹ « ۸۷۳ « ۸٦1٩ : ثيدحلا رظنا]

 عاضّولا يف ءاسُنلا ىلإ رظنلاو « لوخُلا نم لحي ام باب-۷

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح - ۹
 لأسأ ىَّنح هل نَدآ نأ ٌتيِبَأَف « ىلع َنَدأتساف ةعاضرلا نم ىمع ءاج» : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر
 :لاق « هل ىنّدْئاف كمع هنإ :لاقف « كلذ نع ُهتلأسف ةا هللا لوسر ءاجف « ايب هللا لوسر

 لاقف :تلاق « ٌلجرلا ينْعضرُي ملو ( ةأرملا .ىنتعضرأ امنإ < هللا لوسر اي ::تلقف
 « باجحلا انيلع برص نأ دعب َكلذو : ةشئاع تلاق ٠ كيلع حليلف ِكَُع هن : يب هللا لوسر
 . «ةدالولا نم مرحي ام ةعاضّلا نم مرحي : : ةشئاع تلاق

 ٤۷۹٦1 « ١١۱١۳ 0١١١[. 01551515 :ثيدحلا رظنا]

 اهِجْوَّرِل اهتعْئّتف ًةأرملا ٌةأرّملا رشابُت ال باب-

 نب هللا دبع نع ٍلئاو يبأ نع ٍروصنم نع نايفس انثّدح فسوي نب دمحم انئدح 5

 ظني هنأك اهجوّرل اهتعنتف ةأرملا ٌةأرملا شابت ال» : اك ئبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم
 ٠۲٤١[. : يف هفرط_5؟٠4 ثيدحلا] . «اهيلإ

OG 05:قيقش ينثدح : دن اي ل ١ 

 هظني هنأك اهجوزل اهتعنَتف تف اهتعنَتف ةأرملا ةأرملا رشابت ال١ : هلك خيبنلا لاق : لاق هللا دبع ٌتعمس : لاق

 .[ف٠54 :ثيدحلا رظنا] . «اهيلإ



 ل هل هع حفلا

 يئاسن ىلع ةليللا ٌنْفوطأل لجرلا لوق باب ۹

 نع هيبأ نع سوواط نبا نع رمْعَم انربخأ قازّرلا دبع انثدح ٌدومحم ينثّدح - 057

 لك دلت « ةأرغا مب ةليللا فوطألا مالسلا امهيلع َدواد نب ُناميلس لاق» :لاق ةريره يبأ

 فاطأف « ّيسّنو لي ملف « هللا ءاش نإ : لق : ٌكَلَمْلا هل لاقف . هللا ٍليبس يف لتاقُي امالغ ةأرما

 ‹ ْثَنِحَي مل هللا ءاش نإ : لاق ول : يج خيبنلا لاق . .ناسنإ َفصِن ٌةأرما الإ ُنهنم دلّت ملو « َّنِهِ

 .[7474 217419 :ثيدحلا رظنا] . «هتجاحل ىجرأ ناكو

 مهِتارثك ٍسمتلَي وأ مهْنّوخُي نأ ةفاخَم « ةبيغلا َلاطأ اذإ اليل ةلهأ قرط ال باب_- ۰

o۳هللا دبع نب َرباج ٌتعمس : :لاق راثد نب ُبراحُم انثدح ةبعش انثدح ٌمدآ انثّدح  

 .«اقورط هله لجرلا يتأي نأ هركي لكي ئيبنلا ناك» : لاق امهنع هللا يضر

 ل للا للا لاا الل CTT TAV ل cE : ثيدحلا رظنا]

[oA cO V4 CeO CF4 CTA (FAY o YTTAY CYTATY CYA 

 هنأ يِبعّشلا نع َناميلس نب ٌمصاع انربخأ هللا دبع انربخأ ٍلتاقُم نب دمحم انئّدح 0 5

 ةلهأ ق ٌقْرطَي الف َةَبيَعلا مكُدحأ َلاطأ اذإ : هلك هللا ٌلوسر لاق» وكر ها دو يراك دع

 CYTE YT ولا ٤٤۳ ۰ ۲۳۰۹ ۰ ۲۰۹۷ ۰ ۱۸۰۱ ۲۳۸١ ۲۳۹۴١ OYE ۰٦ :ثيدحلا رظنا] . ٤ایل

.loYET COA COV feo 4° cC TeA مال ل كال “TAT! الام 

 ١ دّلّولا بلط باب-

 عم ثنكا :لاق ٍرباج نع يِبعّشلا نع ٍراّيَس نع ٍميَّشُه نع ٌدّدسم انثّدح لح 2 ٥

 ؛ يفلح نم بكار ينقحلف « فوطق ريعَب ىلع تلم انّقق املف « ةوزغ يف كي هلا لوسر
 ًاركبف :لاق . سرب ٍدهع ُثيدَح ينإ : تلق ؟كّلجعُي ام :لاق ال هلل هللا لوسرب انأ اذإف ٌتفتلاف

 انبَهَذ انمدق املف :لاق . كبعالتو اهُبعالُت ةيراج آلهف : لاق اك لب تلك اق أ ةجرز

 وكلا رو هل وم كح عا ليل اولخدت ىتح اولهمأ : لاقف لخدنل

 اولا ينعي (رباج اي سيكلا ّسيكلا» : ثيدحلا اذه يف لاق هنأ ُةقَّثلا ينث :ثَّدحو :لاق

25101 2755# CYEV CTE 9855 إم CTF إل CIA EEF eT 

lor cOYET COA: COVA عقال اء CTA رمال TAY «TAT! TYA 

 و. ر 0 2 ١

 يبعشلا نع راّيس نع ٌةبعش انئّدح ٍرفعَج نب دمحم انثّدح ديلّرلا نب دمحم انئّدح 5



 حاكنلا باتك - ۷ ۳٢

 َكِلهأ ىلع لخدت الف ايل تلخد اذإ» : لاق كي يبنلا نأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 .«سيكلا سيكلاب كيلعف : ةي هللا لوسر لاق :لاق . ةئعشلا طشّتمتو ةيقملا دج قع
 . سيلا يف ل يبنلا نع رباج نع بهو نع هللا ديبع ُهعَبات

 YUE اخ اا YET و1 لازم »۹° ص ۲° ٤٤۳ . ۹Y 21801 :ثيدحلا رظنا]

 oto] م5755 م11 COA COVA نحمل نلحق CTA (TAV نكاككال نكذكل كالا

 ةثعشلا طشتمتو ةبيغمل ا ٌدحتست باب. ۲

 نب رباج نع يبعشلا نع راّيَس انربخأ ميشه انثدح ميهاربإ نب , ٌبوقعي ينثّدح - ۷

 ريعب ىلع ٌتلجعت « ةنيدملا نم ًابيرق اك انلَمَق املف «٠ ةوَُع يف كي يبنلا عم انك" : :لاق هللا دبع

 نسحاك يريغب راسف + ةعم تناك ةزثحب يريعب سختف يفلح نم بكاز يقف © فوطق يل
 ٍدهع ٌثيدح ينإ هللا لوسر اي :تلقف كب هللا لوسرب انأ اذإف ٌثفتلاف « لبإلا نم ءار تن ام
 ًاركب الهف :لاق .ًابيث لب : تلق :لاق ؟أبيث مأ ًاركبأ : لاق .معن : :.ٌتلق ؟تجوزتأ :لاق سرعب
 یک ًاليل اولخدت ىتح اولهمأ :لاقف « لخدتل انبهذ انمدق املف ا

 يلا ر ةا ك

 CYTE OYY OVEN CTE TTC TTA oT (TAV CINAN EEF :ثيدحلا رظنا]

[olo oVEo COVEE COVEY COA (OV (LOY (۹4° CTA cT eAV cTTAV (TAT! (TYA 

 ي اسلا روع لع اور ھظب رل » :هلوق ىلإ (ےهتلوعبل الل نھی یی اوف باب۳
 ِءیش ياب سانلا فلتخا» : لاق مزاح يبأ نع ٌنايْفُس انثدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثدح- 4۸

 يق نم رخآ نم ناكو - ّيِدعاسلا ٍدعس نب لهس اولأسف ؟حَأ موي لك هلا لوسر حرج يووُد

 7 ينم سانلا نم يقب نم ةمطاف تناك < هب م احا بانلا ام :لاقف _ ةنيدملاب ا ع لا باحصأ

 « قرم يصح ذأف « وسرت ىلع ءاملاب يتأ لَو ههجو نع ّمدلا لست مالسلا اهيلع

 ErVo]. لل WANE ثيدحلا رظنا] . (هح رج هب يشحف

 رم ملا اولي ل نیرو ل باب- 4

aTل  e. 

 وأ ئحضأ « ديلا ك هللا لوسر عم تدهش : چر ا ا ا يضر یا حبا عما

 ال هللا لوسر جرخ : لاق  هرّعِص نم ينعي - ةتدهش ام هنم يناكم الولو « معن : لاق ؟ًارطف



 حاكنلا باتك - "1

 نهرمأو « نهرگذو ٌنهظعَوف َءاسنلا ىتأ مث . ةماقإ الو ًاناذأ ْرُكَذَي ملو < تطَخ َبطَخ مث ىَلصف

 ىلإ البو وه عفترا مث « لالب ىلإ َنعَفدَي ٌنهقولحو َّنهناذآ ىلإ َنيوُهَي َنهتيأرف « ةقدصلاب

 . (هتسب

TY 

 :هبحاصل ٍلجرلا لوق باب 6

 باتعلا دنع ةرصاخلا يف ُهتنبا لجرلا ٍنعطو .ةليللا ٌمتسّرعأ له

o0نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح _ ١ 

 الإ كّوحتلا نم ينعَِمَي الف « يترصاخ يف هديب يننعطَي لعَجو ركب وبأ ينبتاع» : تلاق ةشئاع

 . «يذخف ىلع ُهّسأرو ةي هللا لوسر ناكم

 .[هل55 CTA ش0 ع هلال لالالالا# ٤ ‹ FT TYY «۳7» : ثيدحلا رظنا]



 قالطلا باتك- ۸ ۳۸

 قالطلا باتك-

 ةو صحا وتو یوق سني تقلا لا اک و : :ىلاعت هللا لوق باب ١

 َدهشُيو < عامج ريغ نم ًارهاط اهقّلطُي 2 نأ َهَّنُسلا قالطو « هاندَدعو هانظفح : *ُهَئَيَصَحَل »

 . نيدهاش

 ٌرمع نب هللا ٍدبع نع» : عفان نع كلام ينثّدح :لاق هللا دبع نب ٌليعامسإ انثّدح-- 0١

 باطخلا نب ٌرمع أسف « ل هللا لوسر ٍدهع ىلع ضئاح يهو ُهتأر ما قلط هنأ امهنع هللا يضر

 مث ٠ « ٌرهطت ىتح اهكيمُيل مث < اهعجاريلف هرم : دالك هللا لوسر لاقف كلذ نع ةا هل هللا لوسر

eيتلا ةّدِعلا ٌكلتف « ّسسَمَي نأ لبق قّلَط ءاش نإو « دعب ٌكسمأ ءاش نإ مث <  

 ٤۹۰۸[. :ثيدحلا رظنا] . «ءاسنلا اهل قّلطُت نأ هللا رم

 قالطلا كلذب ُدَتعَت ضئاحلا ِتَقَّلُط اذإ باب - ۲

 رمع نبا ثعمم : لاق َنيريس نب سنا نع ٌةبعش انئّدح برح نب ٌناميلس انئّدح - ۲

 : تلق . اهعجاريل : لاقف هيي عربنلل ٌرمع َركذف ١ ضئاح يهو اا ع بأ: قلو : لاق

 ؟«ةمف : لاق ؟بسّتحت

 : لاق ؟ُبَسَّيحَت : تلق .اهعجار يلف ُهْرُم» : لاق رمع نبا نع ريب نب سنوي نع َةداتق نعو
 .[0181 + 4908 :ثيدحلا رظنا] . «قمحتساو رجع نإ هتيأرأ

 رمع نبا نعا : ريَبج ج نب ٍديعس نع ُبويأ انئَّدح ٍثراولا ٌدبع انثّدح ٍرمعَم وبأ انثّدح 0161“

 .[95767 « ٤۹۰۸ « ٥۲۵۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةقيلطتب ىلع تّبسح : لاق

 ؟قالطلاب ُهّتأرما ٌلجرلا ةِجاوُي لهو « ّقَّلط نم باب

 جاوز يأ : ّيرهُزلا تلأس» :لاق ئعازوألا انثدح ٌديلولا انثدح ٌيديمُحلا انثّدح- 54

 امل نوجلا ةنبا َّنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع ىنربخأ :لاق ؟هنم تّداعتسا ل هئبنلا



 ۱۳۹ قالطلا باتك- ۸

 « ميظعب ٍتذع دقل : اهل لاقف « كنم هللاب ٌدوعأ : تاق اه ادو هلك هللا ناو ىلع تلا

 . «كلهأب يقحلا

 ةشئاع َّنأ ةربخأ ةورغ َّنأ ٌيرهُزلا نع ِهَّدَج نع عيِنَم يبأ نب ٌجاَجَح ُهاور : هللا دبع وبأ لاق
 . تلاق

 نع ليسا يبأ نب ةر نع ليسع نع نمسا دع انتَدح ميعُت وبأ انثدح 29 66

 طولا : هل لاقي طئاح ىلإ انقلطنا ىتح ةئ ئبنلا عم انجرح : لاق هنع هللا يضر ٍديسُأ يبأ

 يتأ دقو « لَحَدو « انهاه اوسلجا : الك ئبنلا لاقف « امهنيب انسّلج نيطئاح ىلإ انيهتنا ىتح
 اهئياد اهعمو « ليحارش نب نامعا تنب ةميمأ ٍتيب يف ٍلخن يف تيب يف ثلزأف . ةّينوجلاب

 اهسفن ةكلملا ُبَهَت لهو : تلاق « يل ِكّسفن يبه : لاق لي ئبنلا اهيلع لخد املف اهل ةنضاح

 تدع لاقف . كنم هللاب ذوعأ : تلاقف « َنكستل اهيلع هدي عضي هديب ىوهأف : لاق ؟ةقوّشلل

 E E لاقف انيلع جّرخ مث « ذاعمب

 . ٥۲٥۷[ : يف هفرط_ 5755 ثيدحلا]

 نب سابع نع ِنمحرلا ٍدبع نع ٰيروباسيتلا ديلولا نب ب نیسحلا لاقو _ 0 _ ٥۲٥۷

 تب اغ تلح دا الف « َليحارَش َتنب ةميمأ هي ئيبنلا جوزت» : الاق ديسأ يبأو هيبأ نع لهس

 اوس داو زيوت اهرككيو اه هيفا ديما اا كلذ تّمرك اهنأكف < اهيلإ هدي

 نع ةزمح نع نمحرلا ٌدبع انئَّدح ريزّولا يبأ نب ُميهاربإ انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح

 . اذهب هيبأ نع ٍدعس نب لهس نب سابع نعو « هيبأ
 . ٠٠٠١[ : ثيدحلا رظنا] [5761/ : ثيدحلا] .[557737 : يف هفرط_ 0757 ثيدحلا]

 نب سنوي ٍبالَغ يبأ نع ةداتق نع يحي نب مامه انثّدح ٍلاهنم نب ُجاَجحح انئّدح _ 00۸

 REE : لاقف . ضئاح يهو ُهَتأرما قلط لجر نع اللف“ :لاق» :ريبج 4

 اذإف « اهّمجارُب نأ ةرمأف «هل كلذ ركذف لو بلا مع ىتأف «ضئاح يهو ُنأرما َقلط رمع نبا

 خخ نإ تارا :لاق ؟ًاقالط كلذ دع لهف : تلق اطا اط نا دارأف ت

 ۰٥۲۵۱ ۰٥۲۰۲ ٥۲٥۳[. 049084 :ثيدحلا رظنا] . (قمحتساو

 ىلاعت هللا لوقل ‹ ثالثلا قالطلا زوج نم باب- ؛
 نسخا حرس وأ نور عم اد أكلاَسْمِإَ نات اَنَّرَم ُقَلَطلَ

 لاقو .هشرت :ٌيبعشلا لاقو .هتوتبَم ترت نأ ىرأ ال :ّقلط ضيرم يف ريبّرلا نبا لاقو



 قالطلا باتك- 8 ش 0

 عَجرف ءدخآلا جوّرلا تام نإ تيأرأ :لاق . معن :لاق ؟ةّدعلا تّضَقنا اذإ جورب : ةمربش نبا ع ع
 ؟كلذ نع

 دعاسلا دعس نب لهس َّنأ باهش نبا نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انثّدح - ۹
 َتيأرأ « مصاع اي : هل لاقف ّيراصنألا يدع نب مصاع ىلإ ءاج عينالجعلا ارمي نأ» ةربخأ

 كلذ نع ٌمصاع اي يل لّس ؟لعفَي فيك مأ « هنولتقتف ُهلتقيأ الجر هتأرما عم جَو الجر

 « اهباعو لئاسملا ايب هللا لوسر ةركف ةي هللا لوسر كلذ نع صاع لأسف . ةي هللا لوسر

 : لاقف ٌرِميَوَع ءاج هلهأ ىلإ مصاع عجر املف ؟ْكَ هللا لوسر نم عمس ام مصاع ىلع ربك ىتح
 لك هللا لوسر هرك دق « ريخب ينتأت مل :مصاع لاقف لي هللا لوسر كل لاق اذام « مصاع اي

 ىتأ ىتح ميؤع لبقآف . اهنع ُهلأسأ ىتح يهتنأ ال هللاو :رميوع لاق .اهنع ُهَتلأس يتلا ةلأسملا

 ٌةلتقيأ « اجر هتأرما عم دجو ٌداجر تيأرأ « هللا لوسر اي :لاقف سانلا طسَو ةا هللا لوسر
 د ا : هلك هللا لوسر لاقف ؟لعفي فيك مآ « هنولتقتف

 رمّيوع لاق اغرف املف . للك هللا لوسر دنع سانلا عم انأو « انعالتف : لهس لاق . اهب ِتئاف

N Eاک هللا لوسر هر َرمأي نأ لبق اثالث اهقّلطف  . e 

 ٤۲۳ « ٤١٤١ ٤١٤١[. :ثيدحلا رظنا] . (نیتعالتملا َةَنُّس كلت تناكف : باهش

 :لاق باهش نبا نع ليقع ينثدح :لاق ُثيللا ينثدح ريفُع نب ٌديعس انئّدح 5 ۰

 هَ هللا لوسر ىلإ تءاج ٌيظَرُقلا ةعافر ةأرما نأ» :ةتربخأ ةشئاع نأ ريبزلا نب ةورع ينربخأ

 نب نمحرلا دبع ةدحب حكت ىنإز < یقالط كبف ىتقلط ةعافر نإ ؛ هللا لوسر اي :تلاقف

 ىلإ يعجرت نأ نيديرت ِكلعل اي هللا وسر لاق .ةبذهلا ٌلثم ٌهعم امنإو « يظرْقلا ريبرلا
 . .[7579 :ثيدحلا رظنا] . ؟هتليسع يقوذتو كَليسُع قوذي ىتح < ال ؟ةعافر

١ 0 

 دمحم نب مساقلا ينثدح : لاق هللا دیبع نع ىبحي انئّدح ٍراَشب نب دمحم ينثّدح - ١

 ؟لوألل ٌلحتأ . داي عيبنلا لئسف ؛ قّلطف « ثّجزتف « ًاثالثدت زأرما قلط الجر نأ» : ةشئاغ نع

 .[0750 27588 :ثيدحلا رظنا] . «لوألا قاذ امك اهتلیسع َقوْذَي ىتح « ال :لاق

 ل ايدل ةّيحلا سدر نشك نإ كير م :ىلاعت هللا لوقو < هجاوزأ َرَّبْخ نم باب-ه

 الج يارس درسا کیم اعا ھتیزو 9

 هي ا اوت دس كيد 5 ۲

 107517“ : يف هفرط- 0131 ثيدحلا] . «ًائيش



 ۳٤۱ قالطلا باتک--۸

 :لاق قورسَم نع ماع انّدَدح ليعامسإ نع ىيحي انثّدح ٌدّدسم انثدح - ۳
 روخأ ااا :ٌقورسَم لاق ؟ًاقالط ناكفأ « ا عيبنلا انرّيَخ :تلاقف ةرّيخلا نع ةشئاع
 .[07717 :ثيدحلا رظنا] . «ينراتخت نأ دعب هئم وأ ةدحاو

 ‹ ةيِرّبلا وأ « ةّيلَخلا وأ « كتحّرّس وأ « ِكّتقراف :لاق اذإ باب ”
 0 تين ىلع وهف ٌقالطلا هب ينغاموأ

 + 45ج اس َكَعَيَسْأَو» :لاقو « 4 دایی اساس شورو :  لجو رع هللا لوقو
 ةشئاع تلاقو . « فورعمب نشوقراقۇ $ : لاقو « نسحب رد وأ ورغم كاسم : لاقو

 .«هقارفب ينارمأي انوكي مل يوبأ نأ لي ئيبنلا ملع دق»

 ماّرح ّيلع ٍتنأ :هتأرمال لاق نم باب -
 ٌةومسف « هيلع تَمْرَح دقف ًاثالث قلط اذإ :ملعلا لهأ لاقو .ةتين :نسحلا لاقو

 «مارح : لجلا ماعطلل لاقي ال هنأل َءاعطلا ُمّرحُي يذلاك اذه سيلو . .قارفلاو قالطلاب ًامارح

 . 4ُةرخ اجور حكت ٌقَحُدَحَبْنِمُمل ليال » :اثالث قالطلا يف لاقو « مارح : ةقلطملل لاقيو
 ول :لاق « ًاثالث ّقلط نمع لتس اذإ َرمع نبا ناك» :لاق عفان نع يللا لاقو - 4

 مكنت ىتح كيلع تمرح ًاثالث اهتقلط نإف « اذهب ينّرمأ ايب يبنلا نإف « نيترم وأ ةرم تقلط
 ۰٥۲۰۱ ٥۲۰۲ ٥۲٥۳ ٥۲۵۸[. ‹ 1۹۰۸ :ثيدحلا رظنا] . (كَريغ ًاجوز

 : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ٌماشه انثدح ةيواعم وبأ انثدح دمحم انئّدح - 6

 ىلإ هنم لصت ملف ِةبدُهلا ٌلثم ُهَمم تناكو « اهقلطف هريغ آجوز تّجوزتف « ةتأرما لجر قلط»
 ‹ ينقلط يجوز نإ هللا لوسر اي : تلاقف ل يبنلا ِتّنأف « اهّقَّلَط نأ ْثّبلَي ملف « هُديرُت ءيش
 مل ةدحاو نَه الإ ينب ملف ةبدهلا لثم الإ هعم نكي ملو يب لخدف ُهَريغ اجوز ٌتجوزت ينإو

 لوألا كجوزل نيلجت ال : يب هللا لوسر لاقف ؟لّوألا يجوّرل لحأفأ ٠ ءيش ىلإ ينم لصَي
 .[0711 . 590 , 7589 :ثيدحلا رظنا] . «هّيليسع ىقوذتو كتليسع رخالا َقوْذَي ىتح

 ؟كل هللا لحأ ام ُمّرحت مِل باب- 8

 نب ىيحي نع ٌةيواعم انئّدح عفان نب عيبرلا عمس حاصلا نب ٌنسحْلا يدا 25
 ٤۹۱۱[. :ثيدحلا رظنا] . 14 دس هوسا ولا لوسر يف کل ناک َدَفَل :  لاقو « ءيشب سيل ُهتأرما 9 مّرح اذإ :لوقي سابع نبا عمسا ا ا حو ديعس نع ميكح نب ئلعي نع ريثك يبأ

 معز :لاق جيّرج نبا نع جاجح انثدح حاّبصلا نب ٍدمحم نب ٌنسحلا ينثدح - ۷ 000 0 ۳ 5 5 2 6



 قالطلا باتك- "8 مع

 تحمي ناك الب يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتعمس» : :لوقي ٍريمع نب َديَبَع عمس هنأ ٌءاطع

 اهيلع لخد انتيأ نأ ةصفحو انأ ُتيّصاوتف « لسع اهدنع ُبَرْشَيو ٍشحج ٍةنبا َبنيز دنع

 E :ريفاغم تلك + ريفاغم حير كنم دجأل نإ: لقتلف ةي ئبنلا

 یَا اأ 8 تلّرتف . هل دوعأ نلو « شحَج ةنبا بنيز دنع ًالَسَع ٌببرش « سأبال :لاقف . كلذ

 ضب إل رس ِإَوط ةصفحو ةشئاعل أ لإ نك نإ ط : هلو ىلإ 4ك هلل معَ

 .[9115 ٤٩۱۲ :ثيدحلا رظنا] . لسع ٌثبرش لب :هلوقل اًح قوز

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رهسُم نب مولع انثدح ِءارْغَملا يبأ نب ةّورَق انثدح- 4

 فّرصنا اذإ ناكو « ىولحلاو لسعلا ُتحْي كي هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 رثكأ سبتحاف َرمع ٍتنب ةصفح ىلع لخدف « ٌنهادحإ نم َونْذيف هئاسن ىلع لحد رصعلا نم

 ةكع اهموق نم ةأرما اهل تّدهأ :يل ليقف ٠ كلذ نع ٌتلأسف « ترغف « ٌنسِتَحَي ناك ام

 : ةعْمَز ِتنب ةدوسل ُتلقف « هل َنلاتحتل هللاو امأ :ٌتلقف « ةبرَش هنم لي عبنلا تقسف « لسع

 :هل يلوقف ال :كل وقيس هنإف « ريفاغم تلكأ *يلوقف كنم اند اذإف + كنم ونذيس هنإ
 :هل يلوقف « لسع ًةبرش ةصفح ينتَّقَس :كل ٌلوقيس هنإف ؟كنم ُدجأ يتلا حيرلا هذه ام

 :ةدوّس لوقت :تلاق . اذ ةيفص اي ٍتنأ يلوقو . كلذ ٌلوقأسو « طفرغعلا ةلحن تسّرج

 اهنم اند املف . كنم ًاقّرف هب رفا ا تدا نأ ثدرأف بابلا ىلع ماق نأ الإ وه ام هللاوف

 ؟كنم ٌدجأ يتلا حي درلا هذه امف : تلاق .ال :لاق ريفاغَم تلكأ « هللا لوسر اي :ةدوّس هل تلاق

 وحن هل تلق لإ راد املف . طفرُعلا لحن تسَرَج :تلاقف . لسع ةبرش ةصفَح ينتقس :لاق

 الأ هللا لوسر اي :تلاق ةصفح ىلإ َراد املف . كلذ لثم هل تلاق ةيفص ىلإ راد املف . كلذ

 :اهل تلق « هانمرح َدقل هللاو :ةدوَس لوقت :تلاق .هيف يل ةجاح ال : لاق ؟هنم ٌكيقسأ

 .[5751 85715 ۰ ٤٩۱۲ :ثيدحلا رظنا] . «يتكسا

 ِتتتِمْؤَمْلا محك اذ انماء بذل مال :ىلاعت هللا لوقو ‹ حاكن لبق ّقالط ال باب - 4

 الج اس شوخی نشوم اھو دمت وع نم یھب کلام رشوش ن لت نی وشق
 نب ديعسو يلع نع كلذ يف ىَورُيو . حاكنلا دعب قالطلا هللا لعج : سابع نبا لاقو

 نب نابآو ةبتع نب هللا ٍلبع نب هللا ديبغو نمحرلا دبع نب ركب يبأو ريبزلا ن كي ةورعو ةيكبحلا

 ةمركعو ِنسحلاو سوواطو ملاسو مساقلاو ريبج نب ٍديعسو حيرشو نيسح نب ٌيلعو َنامثع

 سلا ديز ني رباجو دعس نب رماعو ِءاطعو



 E قالطلا باتک--۸

 هيلع َءيش الف ‹ يتخأ هذه :ٌةَركُم وهو هتأرمال لاق اذإ باب- ٠

 . لجو رع هللا تاذ يف َكلذو « يتخأ هذه :ةراسل ميهاربإ لاق» : كي ئيبنلا لاق

 نايسنلاو طلغلاو امهرمأو ٍنونجملاو ناركسلاو ِهركلاو قالغإلا يف قالطلا باب ١-
 هريغو ِكرشلاو قالطلا يف

 نإ اَنذِخاَو وم ال » ْعوِبعَّشلا التو (ىَوَن ام ٍءىرما لكلو « ةّيئلاب لامعألا» : ا يبلا لوقل

a 1هسفن ىلع ر ٌرقأ يذلل ايب ئبنلا لاقو .سّوسوملا ٍرارقإ نم زوجي ال امو 4 ااغ  

 اذإف « ةزمح مولي لَ ئبنلا قفطف « َيفراش رصاوَح ةزمح رقب» عيلع لاقو ؟«نونُج َكيأ»
 + ليت دع نأ هلك يتلا ر ا يمال ا و ةزمح لاق ملا( ةاديغ متع مل بخ
 : سابع نبا لاقو .قالط َناركسل الو نونجمل َّسيل :نامثع لاقو .«هعم انجرخو جرخف

 . سّوسوملا قالط زوجي ال :رماع نب ٌةبقُع لاقو .زئاجب سيل هّركتسملاو ٍناركسلا قالط
SS 

 نإ :لاق نميف ُيرهُّزلا لاقو .ءيشب سيلف ٌجرخت مل نإو « هنم تتب دقف تّجّرخ نإ :ّرمع نبا
 َكلتب َفلح نيح ُهبلق هيلع دقعو لاق امع لاسي :ًاثالث قلاط يتأرماف اذكو اذك لعفأ مل

 6 هتنامأو هنيو يف كلذ َلعُج لح نيح هبلق هيلع َدقعو دار ٌدلَجأ ىمس نإف  نيميلا

 : لاق اذإ : مداقت اكو مهناسلب موق لك قالطو . ةتيز كيف يل ةجاح ال : لاق نإ : : ميهاربإ

 ا ال

 هب كلو أ نم ف اسعلا وو ردو عع قاع سابع نبا لاقو .هتين كلهأب يقحلا : لاق اذإ : نسحلا

 لاقو . ىو ام وهف ًاقالط ىو نإو « ُهتيز يتأرماب ٍتنأ ام :لاق نإ :ٌيرِهّزلا لاقو . هللا هجو

 « كردُي ىتح ئبصلا نعو « قيفي ىتح ٍنونجملا نع : ةثالث نع عفر ملقلا نأ ملعت ملأ :عيلع

 .هوتعملا قالط الإ زئاج قالطلا ٌلكو : يلع لاقو . ظقيتسي ىتح مئانلا نعو

 نع ئفوأ ن نب ةرارز نع ةداتق انثدح ماشه انثدح ميهاربإ نب ٌملسُم انثذح 9 6

 ءاهمملا هب تام أ نع دواجن هللا نإ : لاق لو يبنلا نع» : هنع هللا يضر ةريره يبأ

 .[1514 :ثيدحلا رظنا] . «ءيشب سيلف هسفن يف قلط اذإ : ةداتق لاقو . ملكتت وأ لمعت مل ام

 ينربخأ :لاق باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انربخأ غَبصأ انثّدح - ۰

 ل راج نع نجلا دع نب ةملس و بأ

 . ٍتاداهش برأ هسفن ىلَع دهشف ضرعأ يذلا هقشل ىكتتف . هنع ضرعأف . ىنَز دق هنإ :لاقف



 قالطلا باتك- 8 "6غ

 املف . ىلصملاب َمَجرُي نأ هب َرمأف . .معن : :لاق ؟تنّصحأ له ؟نونج كب له :لاقف ةاعدف

 . (لتقف ة ةّوكلاب كردأ ىتح زمج ٌةراجحلا هنقَلذأ

[YA ATT ١كالكي CAI TAVE «OYY : _ىف هفارطأ ٥۲۷۰ [ثيدحلا 

 نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انّربخأ ِنامّيلا وبأ انثدح _ ۷۱

 وهو 278 هلا لور لا نم لتر يأ لاق يرو انا أ بيسملا نب ةيعسو نيرا دلع

 ىځنتف « هنع ضرعأف  ٌهّسفن ينعي  ىنَر دق َرخالا َّنِإ هللا لوسر اي اقف لا يف

 ىحنتف « هنع ضرعأف « ىنز دق رخآلا نإ هللا لوسر اي :لاقف هلبق ضّرعأ يذلا ههجو قشل
 ىَلَع َدهش املف . و ا ل

 هب اوبهذا : اي ئبنلا لاقف .ال :لاق ؟نونج كب له :لاقف هاعد ٍتاداهش عبرأ هسفن

 .[الاكال 1A1° + 090 : يف هفارطأ - ٠۲۷١ ثيدحلا] . «نصحأ دق ناكو .هومجراف

 تنك :لاق يراصنألا هللا دبع نب باج حمس نم ينربخأف :لاق ٌيرهُزلا نعو _ ۲

 « ةّرحلاب ٌةانكردأ ىتح ٌرمَج ةراجحلا هّنقَلذأ املف « ةنيدملاب ىلصملاب ٌانمجرف « ُهمِجَر نميف
 971١[. :ثيدحلا رظنا] . «تام ىتح هانمجرف

 تم اوُذُحْأَ د نأ مڪلي الو » » :ىلاعت هللا لوقو ؟هيف ٌقالطلا ٌفيكو « علُخلا باب- ١

 دولا » :هلوق ىلإ 4اس َنهوُمُتيَتاَ

 لاقو « اهسأر 5 َنود ّملُخلا ٌنامثع زاجأو .ناطلسلا َنود َمْلُخلا دمع ٌراجأو
 يف هبحاص ىلَع امهنم دحاو لكل ضّرتفا اميف هللا ٌدوُدح اميقُي ال نأ افاخي نأ الإ :ثرموواط
 . ةبانج نم كل ٌلِسَّتْغَأ ال :لوقت ىتح لحي ال : ءاهّمُسلا لوق لّمَي ملو « ةبحّصلاو ةرشعلا

 نع ةمركع نع ٌدلاخ انَثّدح عيفقَتلا باهولا دبع انئّدح ٍليمج نب ُرهزأ انئّدح ۳

 ن تا ا و :تّاقف الب بتلا تّتآ سيق نب تباث ةأرما ّنأ» : : سابع نبا

 َنيدرتأ : ل هللا لوسر لاقف . . مالسإلا يف َرفكلا ءَ يثكلو « نيد الو يت يف هيلع بقعا ام

 هللا دنع ونا لاق: ةفيلظت ي ةقر ةقيدحلا ٍلبقا : يب هللا لوسر لاق .معن :تلاق ؟ةقيدَح هيلع

 ۵۲۷٤ , ۵۲۷۰ , ۵۲۷۹ « ٥۲۷۷[. : يف هفارطآ 57977 ثيدحلا] . «سابع نبا نع هيف عباتُي ال

o¥4ينثدح ۾  TTا ناد  

 .«اهقلطُي هَرَمأو « اهتّدرف . .معن : :تلاق ؟هتقيدح نیدرت :لاقو . . . عيِبَأ نب هللا دبع

 .[9717 :ثيدحلا رظنا] Ts ٠ ميهاربإ لاقو

 ي



 0 قالطلا باتك- ۸

oVoرا تءاج» لا ةنأ اب انغ نبا نع ةمركج نع یت يأ نب توبا نعواد  

 ٍنيِد يف تباث ىلع ُبِتعأ ال يّنِإ هللا لوسر اي :تلاقف يب هللا لوسر ىلإ سيق نب تباث
 .«معن : تلاق ؟هتقیدح هيلع نيّددَتف : ال هللا لوسر لاقف . ةقيطأ ال ينكلو « قلُخ الو

 E ثيدحلا رظنا]

 انثّدح حون وبأ 1 امدح ٌيمّرخملا كرابملا نب هللا دبع ني دمخ انثذح _ ۷٦

 ةأرما ٍتءاج» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع َبوُيَأ نع مزاح نب ُريرج
 نيد يف ِتباث ىلع ُمقنأ ام « هللا لوسر اي :تلاقف ةي ئبنلا ىلإ ساّمش نب سيق نب ِتباث
 . معن :تلاقف ؟هتقيدح هيلع نيّدحتف : يک هللا لوسر لاقف « َرْفكلا فاخأ يّنأ الإ « قلُخ الو

 ٥۲۷۲ , ۲۷٤ « ٥۲۷١[. :ثيدحلا رظنإ] ٠ «اهقرافف ٌةَرمأو « هيلع تذرف

 . ثيدحلا ركذف «. . . ةليمج نأ» ةم ركع نع َبوُيَأ نع دام انثّدح ٌناميلس انثّدح _ ه۷

 ,[ةاالك ۰ ٥۲۷٤ , ٥۲۷۵ « ۵۲۷۴۳ : ثيدحلا رظنا]

 َفاَْس َمُثْفِخ ْنِإَو ١» :ىلاعت هلوقو ؟ةَروُرّضلا دنع علّخلاب ُريشُي لهو « قاقشلا باب ١

 ريح ج :هلوق ىلإ 4.وِلَمَأْنِماَمَكَحأْمَمَأَف امن
 ةمرخَم نب روشملا نع ةكيلُم يبأ نبا نع ثيللا انثّدح ٍديلَولا وبأ انثدح _ ۸

 الف « مهنا يلع ّحكني نأ يف اونذأتسا ةريغملا ينَبَّنإ) :لوقي لَو يبنلا ُتعمس :لاق يرهزلا

 ]۳۰ ۳۷۹۷ ۳۷۲۹ ۳۷۱٤ ۰ ۳۱۱۰ ۹۲۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ ذا

 ًاقالط ٍةَمألا عيب نوكي ال باب- 4
 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبَر نع كلام ينثّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح _ ه4

CS aE Eثالث ةّريرب يف ناك : 0  

 . قتعأ نمل ٌءالّولا : ب هلل | لوسر لاقو . اهجوز يف تّريُخف تّقتعأ اهنأ نئسلا ىدخإ : ننس

 َرأ ملأ : لاقف « تيبلا مدا نم مدأو ربح هيلإ برفق ٠ محلب روفت ةمئرثلاو ةي هللا لوسر لَخدو

 « ةقدّصلا لكأت ال تنأو ةريِرَب ىلع هب َقّدٌصُت محل كلذ نكلو ؛ىلب : اولاق ؟محل اهيف ةا

 ۰ ۳۹ ۲۱۹۸ ۲۱۰۰ ۱4۹۳ , 455 :ثيدحلا رظنا] ٠ "ةيِدَه انلو ٌةقدص اهيلع :لاق

«Yo «oYهجم ل04  TOVA YVNY « TOVAكالا كالا »  CTVكرام  [oV 

 دبعلا تحت ةَمألا راج باب
 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع ٌمامهو ةبعش اندح ديلَولا وبأ 2

 ٥۲۸۲ , ٥۲۸۳[. 2 ۵۲۸۱ : يف هفارطأ_ 578٠ ثيدحلا] ' ةريرب جوز : ينعي ؛ ًادبع ُهتيأر



 قالطلا باتك- 67

 سابع نبا نع ةمركع نع ُبوُيأ انثدح بيَهُو انثدح دامح نب ىلعألا دبع انثّدح _ ۱

 ةنيدملا ككس يف اهعبتي هيلإ رظنأ ينأك  ةريرب جوز : ينعي - نالف ينب دبع ٌثيِغُم َكاذ : لاق

 018١[. :ثيدحلا رظنا] . اهيلع يكبي
 2 1 و ا

 سابع نبا نع ةمركع نع َبوُيأ نع باهولا دبع انثدح ديعس نب ةبيتق انثّدح _ ۲

 ينأك « نالف ينبل ًادبع « ثيِغُم :هل لاقُي دّوسأ ًادبع ةريرب جوز ناك» :لاق امهنع هللا يضر

 .[0741 « ٥۲۸۰ :ثيدحلا رظنا] . «ةنيدملا ككس يف اهءارو ٌفوطَي هيلإ ُرظنأ

 ةريِرَب جوز يف ايب يبنلا ةعافش باب- 7

oeYAYَّنأ» : سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انثدح باهولا دبع انربخأ دمحم ينثّدح  

 ىلع ليست هعومُدو يكبي اهَفلخ فوطتي هيلإ ُرظنأ ين زأك « ثيِغُم :هل لاقي ًادبع ناك ةريرب جوز

 ةريرب ضغُب نمو « ةريرب ِثيِغُم ٌبُح نم ُبجعت الأ سابع اي : سابعل ةي ئبنلا لاقف ؛هتيحل

 « عفشأ انأ امنإ :لاق ؟يئرُمأت هللا لوسر اي :تلاق .هتعجار ول : ةي ئبنلا لاقف .ًاثيغُم

 .[0187 « ٥۲۸۰ « ٥۲۸۱ :ثيدحلا رظنا] . هيف يل ةَجاح ال : تلاق

 باب-۷
 نأ» :دوسألا نع َميهاربإ نع مكحلا نع ٌةبعش انربخأ ِءاجر نب هللا دبع انئّدح _ ٤
 ا ل او سلا ل ا

 ذه َّنِإ :ليقف ٠ محلب كي ئيبنلا يتأو . قتعأ نمل ٌءالولا امنإف « اهيقتعأو اهيرتشا :لاقف
 مسدود
 . «ٌةيده انلو ٌةَقَدَص اهل وه : لاقف « ةريرب ىلع هب ّقّدَصت ام

 .«اهجوز نم ترّيخف» دازو « ةبعش انئَّدح مدا انثّدح

 » YOVA « ¥00 «Yo «Yo «071 «۲07° ۰۲17۸ »›» 100 › 1٤۹۳ ‹ 5645 :ثيدحلا رظنا]

YYااا  CTVالم  [oV < 0° 4V o 

 ريح هوم همومي ىح 1 0 :ىلاعت هللا لوق باب -
 هه روک 3

 4 مكَتبجعأ ولو َةُكِرْشُم

 ةينارصّنلا حاكن نع لئُس اذإ ناك َرمُع َنبا َّنَأ» : عفان 0 انثَّدح ًةبيَتق انثّدح_ 6 0 ٠ 2 ا
 نم َربكأ ًائيش كارشإلا نم ٌملعأ الو ٠ نينمؤملا ىلع تاكرشملا مرح هللا نإ : لاق « ةيدوهيلاو

 . هللا دابع نم دبع وهو « ىسيع اهر ةأرملا لوقت نأ 3 006 25



 EV قالطلا باتك-

 ٌنهِتَّدعو تاكرشملا نم ملسأ نم حاكن باب-۹

 نع :ٌءاطع لاقو .جيَرج نبا نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ ينثّدح 5

 فرع ٍلهأ يكرشم اوناك « نينمؤملاو ِكي ٌينلا نم نيتلزنم ىلع نوكرشملا ناك» سابع نبا
 مارا ت اھا او هنولئاقي الو مهلئاقيزال دهع لهأ يكرشمو  ةنواناقيؤ مهلئاقي

 اهُجْوز َرَجاه نإف « حاكنلا اهل لح ترّهط اذإف  رهطتو ضيحت ىتح بط مل برحلا لهأ

 مث .نيرجاهملل ام امهلو « ناّرُح امهف ٌةمأ وأ مهنم دبع رجاه نإو « هيلإ تّدُر مكنت نأ لبق
 اوّدَرُي مل دهعلا لهأ نيكرشملل هما وأ دبع رجاه نإو :دهاجُم ثيدح ٌلثم دْهَعلا لهأ نم ركذ

 .«مهنامثأ تّدُرو

 « باطخلا نب َرمُع دنع ةّيمأ ىبأ ةنبا ةبيرق تناك» :سابع نبا نع ٌءاطع لاقو- ۷

 نب ضايع تحت َنايفس يبأ ٌتنب مكحلا ٌمأ تناكو .نايفس يبأ نب ةيواعم اهجّرّرتف « اهقلطف

 . «ٌعئيفقثلا نامثع نب هللا دبع اهجَّوزتف « اهقلطف « ٌيرُْهَفلا منغ

 ٌيبرحلاوأ ّيمَّذلا تحت ةينارصنلا وأ ٌةكرشملا ٍتمّلسأ اذإ باب- ٠
 اهجوز لبق ةينارصنلا تملسأ اذإ» سابع نبا نع ةمركع نع دلاخ نع : ثراولا ٌدبع لاقو

 دهعلا لهأ نم ةأرما نع ٌءاطع لئُس غئاصلا ميهاربإ نع : دوا لاق «هيلع تَمْرَح ة ةعاسب

 ديدج حاكنب يه َءاشت نأ الإ « ال :لاق ؟هتأرما يه ةَّدعلا يف اهجوز ملسأ مث دلك

 مشال مَ لج نهال # : ىلاعت هللا لاقو « اهُجوزتي ةّدعلا يف مّلسأ اذإ : ا

 قبس اذإو « امهحاكن ىَلَع امه الآ نييسوجم يف ةداتقو نسحلا لاقو . 4 نه د نو

 نم ةأرما : ءاطعل تلق : جيَرُج نبا لاقو . ا ا و

 :لاق ؟ 4مم ا مشوا $ :ىلاعت هلوقل اهنم اهجوز ُضَواعُيأ نيملسملا ىلإ تءاج نيكرشملا
 نيب حلص يف هلك اذه :دهاجم لاقو .دهعلا لهأ نيبو هيي عربنلا نيب كلذ ناك امنإ « ال

 , .«شيرق نيبو هيي يبنلا

 لاقو . ج .باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح ريكُب نب ىيحي انئدح لح 2 4

 راو ل باهش ُنبا لاق سنوي ينئّدح بهَو نبا ينئّدح : ردبملا نب ارل
 للك يبنلا ىلإ َنرَجاه اذإ تانمؤملا ٍتناك» :تلاق لك يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ

 رخآ ىلإ 4 هوجن ودهم ُتكِمْؤُمْلا م ج اد اوما یل E ىلاعت هللا لوقب ٌنهْنحتمَي
 ناكف « ةنحملاب َرقأ دقف تانمؤملا نم طرشلا اذهب ٌَرقأ نمف :ةشئاع تلاق .ةيالا



 .نكعياب دقف َنقِلطنا :ب هللا لوسر ّنهل لاق َنهلوق نم كلذب َنرّرقأ اذإ كي هللا لوسر
 ّدخأ ام هللاو « مالكلاب َّنهعياب هنأ ريغ « طق ةأرما دي ب هللا لوسر دي تم ام هللاو ال
 .«امالك . ّنكتعياب دق : نهيلع ذخأ اذإ ّنهل لوقي « هللا هّرمأ امب الإ ٍءاسنلا ىَلَع ةه هللا لوسر

 ش ٤4۹۱[. 0 2۱۸۲ .الا/الا# ء ۲۷۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 4دي عيهس » هلوق ىلإ رَ ةعبرأ صبر مَ ني دولْومَنذَلِل 8 :ىلاعت هللا لوق باب- ۱
 .اوعجر :*وُءآَق نإ #

 حمس هلأ ليوطلا ديم نع مياس نع ويخأ نع سيق يآ نب ليعامسإ انئدح 4

 رشَم يف ماقأف 3 ةلجر ثكفنا تناكو 3 ئاسن نم ب هلل لوسر ىلا» :لوقي كلام نب َسنأ

 e : لاقف « ًارهش َتيَلآ هللا لوسر اي :اولاقف < لَرن مث نيرشعو ًاعست هل

 o1 74590191١31١١85] للعم .الالا# لالالا 14٩ ‹ ۳۷۸ : ثيدحلا رظنا]

 يف لوقي ناك امهنع لا يضر مع نإ نأ" e ا

 رهشأ ةعبرأ تضم اذإ» : َرمع نبا نع عفان نع كلام ينئّدح : اا يل كالو 0١

 . «قّلطُي ىتح قالطلا هيلع ْعقي الو « َقَّلَطُي ىتح ُفَقوُي

 . كك يبنلا باحصأ نم الجر َرشع يتثاو ةشئاعو ِءادرّدلا يبأو ٌولعو َنامثع نع كلذ ُركذيو

 هلامو هلهأ يف ِدوقفملا مكح باي-

 دوعسم نبا ىرتشاو . ةنس ُهتأرما صب رَت لاتقلا دنع فصلا يف َدقف اذإ : بّيسملا نبا لاقو

 مهللا :لاقو نيمهردلاو مهردلا يطعي ٌدخأف « دقفو ُهدجَي ملف ةنس اهبحاص َنسملاف ةيراج

 .هوحن سابع نبا لاقو . ةطّقّللاِب اولعفاف اذكه :لاقو « ّيَلَعو يلف نالف ىتأ نإف ٍنالف نع

 ةنتسف ةربخ عطقنا اذإف . هلام ٌمَّسِقُي الو ةتأرما جّوَرتت ل: :ةناكم ُهلعُي ريسألا يف يرهلا لاقو

 .دوقفملا ةَّنُس

 ثعبنملا ىلوم ديزي نع ديعس نب ىبحي نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌئلع انثدح - 5
 نع ليسو . بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه امنإف اهذخ :لاقف منغلا ةلاض نع لْئّْس ةي يبنلا نأ
 ُبرشت « ءاقسلاو ٌءاذَحْلا اهّعم « اهلو كَل ام :لاقو ٌهاتتجَو تّرمحاو بضغف « لبإلا ةلاض



 ۳6۹ قالطلا باتک- ۸

 اهّصاّقِعو اهءاكو فرعا :لاقف « ةطَمَللا نع لئسو . اهّبر اهاقلي ىتح « رجشلا ٌلكأتو ءاملا

 نب َةعيبَر ُثيقلف :نايفس لاق .كلامب اهطلخاف الإو « اهفرعي نم ءاج نإف « ةنس اهفّرَعو
 ديزي ثيدح َتيأرأ :ُتلقف - اذه ريغ ًائيش هنع ظفحأ ملو :ٌنايفس لاق  نمحرلا دبع يبأ
 لوقو : ىيحي لاق « معن :لاق ؟دلاخ نب ديز نع وه ةلاضلا رمأ يف ثعبتملا ىلوم

 . هل تلقف ةعيبر ٌثيقلف : ٌنايفس لاق « دلاخ نب ديز نع ثعبنملا ىلوم ديزي نع
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  - 1٠هلأ َمَسدَق :یلاعت هللا لوقو راهظلا باب SS 22 رل و و ش

 اشم مَعَ علت
 راهظ وحن : لاقف « دبعلا راهظ نع باهش نبا لأس هنأ كلام ينثدح : ليعامسإ يل لاقو

 نم دبعلاو رحلا راهظ :ٌّرحلا نب نسحلا لاقو « نارهش دبعلا مايصو :كلام لاق « ٌرُحلا

 ‹ ءاسنلا نم راهظلا امنإ ءيشب سيلف ِهتَمَأ نم َرَهاَظ نإ :ةمركع لاقو « ٌءاوس ةمألاو ةّرحلا

 لدي مل ىلاعت هللا نآل < ىلوأ اذهو « اولاق ام ضقن يفو « اولاق اميف يأ اولاق امل ةّيبرعلا يفو

 .روُُزلا لوقو ركنملا ىَلَع

 ٍروُمألاو قالطلا يف ةراشإلا باب - ۲٤

 ىلإ راشاف « اذهب ُبذعي نكلو نيعلا عمدب هلل بذعُب ال : لَك ئبنلا لاق :رمع نبا لاقو

 ل ءامسأ تلو ؛فصتلا ذُح نأ َيلإ ةا ئبنلا راشأ : كلام نب ُبعك لاقو . هناسل

 : شا ىلإ اهسارب تاموأف ؟ سانلا ناش 3 ةشئاعل ٌتلقف « ِفوسكلا يف ةي ئيبنلا

 ركب يبأ ىلإ هديب كي ميبنلا أموأ :ٌننأ لاقو . معن يأ «يلصت يهو اهسأرب ثأّموأف ؟هيآ : تلقف

 يف كك ئيبنلا لاق : ةداتق وبأ لاقو . جرح ال هديب اب ئبنلا أموأ : سابع نبا لاقو . مدقتي نأ

 | .(اولکف : لاق « ال :اولاق ؟اهيلإ َراشأ وأ اهيلع لمحي نأ هّرَمآ مكنم ّدَحآ : مرحملل ديصلا

 نع ٌميهاربإ انئَّدح ورمع نب كلملا دبع رماع وبأ انئّدح محم نب هللا دبع انئّدح - ۳

 ىلع ىتأ املك ناكو « هِريعَب ىلع ب هللا لوسر فاط : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ٍدلاخ

 . هذه ٌلثم جوجأمو جوجأي مْذَر نم حسف : لكي خوبنلا لاق :ٌبنيز تلاقو . ريكو هيلإ راشأ نكؤولا

 ۱١۰۷ ۰ ۱١۱۲ء ۱١۱۳ ۱٦۳۲[. : ثيدحلا رظنا] . «نيعست دقعو

 َنيريس نب دمحم نع ًةمقلع نب ةملس انئّدح لضفملا نب دشب انئثّدح ددسم انثّدح - 45

 يلصُي مئاق ملسم دبع اهقفاوُي ال ةعاس ةعمجلا يف lL : لاق ةريره يبأ نع



 قالطلا باتك- ۸ 0۰

 انلق .رّصنخلاو ىطسُولا نطب ىلع ُهّتلمنأ عضوو هديب لاقو « ٌءاطعأ الإ ًاريخ هللا لأسف

 . [ 97ه : ثيدحلا رظنا] .(اهّدَهْرُي

 يز نب ماشه نع جاجبحلا نب ةبعش نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثّدح :ٌئيسيوألا لاقو_ 6

 تناك اج اقوا دخأت راج ىلع 6 هللا لور ذهع يف دروب ادا: لاق كلام نب سنأ نع

 تّدوصُأ دقو ْيَمَر رخآ يف يهو - كي هللا لوسر اهلهأ اهب ىتأف « اهّسأر ٌحضرو ٠ اهيلع

 :لاق .ال نأ اهسأرب تراشأف - اهلتق يذلا ريغل  ؟ٌنالف ؟كللتق نم : ال هللا وسر اهل لاقف

 نأ تراشأف « اهلتاقل ؟ٌنالفف :لاقف .ال نأ تراشأف  اهّلتق يذلا ريغ  رخآ لجرل لاقف
 ۲٤۱۳ « ۲۷٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «نيرّجبَح نيب ةسأر حض لكي هللا لوسر هب َرمأف « معن

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نع رانيد نب هللا ٍدبع نع ٌنايفس انئّدح ٌةصيبق انئّدح- 5
 .«قرشملا ىلإ راشأو . انهاه نم ةنتفلا : لوقي ةي ئبنلا تعمس» :لاق

 .[”5.١١851ال4 239١5 :ثيدحلا رظنا]

 نع ةونابيشلا قاحسإ يب نع ديمحلا دبع نب ديرج انثدح هللا دبع نب مولع انثّدح_ ۷
 : لجرل لاق لسمشلا ِتَبَرَع املف « ةي هللا لوسر عم ِرَمَس يف انك» :لاق ئفوأ يبأ نب هللا دبع

 َبِرَشف « ةثلاثلا يف هل حّدَّجف لزنف « حّدجاف لزنا :لاق مث .ًاراهن كيلع نإ « َتيسمأ

 ردنا دعب اتباع ورق ليتل E ا ىرشملا ىلإ وين امرأ كا« ال هللا لوسر

 2194١ ۰۱۹۰٩۰۱۹۰۰ ٠۱۹٩۸[. :ثيدحلا رظنا] . «مئاصلا

 1 ا لا ما مسلسل _ ۸

 ةنأك : لوقي نأ سیلو « مكمتاف مِجريَل 00 نانا eS ةناذأ : لاق

 ٦١١[. :ثيدحلا رظنا] .«ىرخألا نم امهادحإ َّدم مث هيدي ديزي رهظأو « رجفلا وأ حبصلا : ينعي

 :ةريره ابأ تعمس رمرُه نب نمحرلا ٍدبع نع ةعيبر نب ٌرفعج ينئّدح : ثيللا لاقو ۹

 نُدَل نم ديدح نم ِناتبُج امهيلع نيلجر ٍلئمك قفنملاو ليخبلا لم : رال هللا لوسر لاق»

eSا لال رو يس دواج زم تماما اع اعنف  

 i E ل



 ۳0۱ قالطلا باتك- ۸

 رح سر هس

 شنا الإ مدهش مه كيلو مهجور ومر بدلو »ل :یلاعت هللا لوقو « ناعللا باب_- ١

 «َنييِدَصلا نم :هلوق ىلإ

 للك ئبنلا نأل « ملكتملاك وهف فورعَم ءاميإ وأ ةراشإ وأ ةباتكب ةتأرما سرخألا فّدق اذإف
 : ىلاعت هللا لاقو « ملعلا لهأو زاجحلا لهأ ضعب لوق وهو « ضئارفلا يف ةراشإلا زاجأ دق

 .ةراشإ : يارا : كاحضلا لاقو ؟4انييَص ِرْهَمْلا ف تاك س ملكت فيك اولا لإ تراش »
 .زئاج ِءاميإ وأ ةراشإ وأ باتكب ٌقالطلا َّنأ معر م“ .ناعل الو دج ال : سانلا ضعب لاقو

 قالطلا كلذك : هل َليق مالكب الإ نوكي ال فّذقلا : لاق نإف . قرف فذَقلاو قالطلا نيب سيلو

 .نعالي مصألا كلذكو .قتعلا كلذكو « فذقلاو قالطلا لطب الإو مالکب الإ زوجي ال

 :ميهاربإ لاقو .هتراشإب هنم ُنيِبَت هعباصأب راشأف ٌقلاط ِتنأ :لاق اذإ :ةداتقو ٌموبعشلا لاقو
 .زاج هسأرب لاق نإؤصألاو سرخألا :دامح لاقو .همزل هديب قالطلا بتك اذإ سرخألا

 كلان نب نينا ةين هنأ يراضنالا قيس نب يجي نع تل اح ا افا ال4

 :لاق . هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟راصنألا رود ريخب مكربخأ الأ : ب هللا لوسر لاق» :لوقي

 « جّررخلا نب ثراحلا ونب مهنولي نيذلا مث « لهشألا دبع ونب مهنولَي نيذلا مث « راجنلا ونب

 ا ا ی علو هضم نير كلوا ةدعاس ونب مهنولُي نيذلا مث

 .«ريخ راصنألا رود لك يفو

 دعس نب لهس نم هّيعمس : مزاح وبأ لاق ٌنايفس انثّدح هللا بع نب ُيِلَع انثّدح ١
 هذه نم هذهك ةعاسلاو انآ ٌتثعب» : ال هللا لوسر لاق : لوقي يَ هللا لوسر بحاص يدعاسلا

 ٤۹۳٩[. :ثيدحلا رظنا] ا ‹ نيتاهك وأ

 a ل 58
 .[191721904 :ثيدحلا رظنا] . (نیرشعو ًاعست :ةّرمو نيثالث :ةَرَم لوقي نيرشعو ًاعست : ينعي

 نع سيق نع َليعامسإ نع ديعس ُنِب ىيحي انئّدح ىنّتملا نب دمحم ينثّدح - ۳

 ناو الأ. نقوم هاه ناميالا :نميلا وحن هديب لَك ئبنلا َراشأو» :لاق ٍدوعسم يبأ
 . (َرَضُمو ةعيبر ٍناَطيشلا انرق علطي ثيح نيداّدفلا يف بولقلا ظلغو ة ةّوسقلا

 ثيدحلا رظنا] : ۳۳۰۲ ۰ ۳٤۹۸ « ٤۳۸۷[.



oYقالطلا باتك- ۸  

orfلاق» : لهس نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انربخأ ةراَرَز نب ورمع انثدح  
 امهنيب ّجَرفو ىطسُؤلاو ةبابسلاب َراشأو « اذكه ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انو : ءال هللا لوسر

 ]10 : يف هفرط_ 0 ٠٤ ثيدحلا] . «ًائيش

 دلولا يفنب ضَرَع اذإ باب 5

o۰6نع بّيَسُملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام انثّدح َةعّرق نب ىبحي انئّدح ۔  

 كل له : لاقف « ُدّوسأ ٌمالغ يل دلو هللا لوسر اي : لاقف ايب يبنلا ىت أ ًالجر َّنأ» : ةريره يبأ

 معن :لاق ؟قَرْوَأ نم اهيف له :لاق « رمح :لاق ؟اهناولأ ام :لاق « معن :لاق ؟لبإ نم

 . (ُهَعّرن اذه كنبا علف : لاق « قرع ُهعّرن لعل : لاق ؟كلذ ىّنَأف :لاق

 1۸٤۷ « ۷۳٠٤[. : يف هافرط_ ٠۳٠١ ثيدحلا]

 ِنِعَالُملا فالحإ باب- ۷

 ّنأ» : هنع هللا يضر هللا دبعزع عفان نع ُةَيريَوُج انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح ۰

 ٤۷٤۸[. :ثيدحلا رظنا] . «اًمهنيب قّرف مث ل ئيبنلا امُهفَلَخأف ُهَتَأرما َفّدق راصنألا نم الجر

 ٍنُئالَّتلاِب ٌلِجَرلا أدبي باب- 8

o۷ٍنع ةمركع انئدح ناّسح نب ماشه نع ّيِدَع يبأ نبا انئّدح راش نب دمحم ينئّدح  

 :لوقي لإ يبنلاو َدهّشف ءاجف هتأرما َفَذق َةْيَمَأ نب لاله ّنأ» : :امهنع هللا يضر سابع نبا

 .«ثّدهشف ثماق مث ؟ ؟بات امكنم لهف بذاك امك َدحأ َّنأ جلعي هللا َّنإ

 ٤۷٤۷[. « 751/1 :ثيدحلا رظنا]

 ناعّنلا دعب َقَّلَط نمو « ٍناَعَّللا باب 4

 ّيدعاسلا دعس نب لهسذأ باهش نبا نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انثّدح _ ۸
 الجر َتْيَأرأ مصاع اي : هل َلاقف ّيراصنألا ٌيِدع نب مصاع ىلإ ءاج َينالجعلا ًارميوع نأ هربخأ

 . ال هللا لوسر كلذ نع مصاع اي يل لس ؟لعفي فيك ْمأ هّنوُلُبقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم َّدِجَو

 ىلع ربك ىتح ؛اهباعو « َلئاسّملا كي هللا لوسر هركف « كلذ نع ةي هللا لوسر مصاع لأسف
 اذام مصاع اي :لاقف :ٌرميّوع هءاج هله ىلإ ٌمصاع عجر املف كي هللا لوسر نم عمس ام مصاع
 ةلأسملا ل هللا لوسر هرك ذق « ريخب ينيأت مل : رميوعل مصاع لاقف كِل هللا لوسر كل لاق

 ءاج ىتح ٌدميَوَع لبقأف .اهنع هلأسأ ىتح يهتْنأ ال هللاو :ًرميوع َلاقف « اهنع ُهتلأس يتلا



 سو قالطلا باتك- ۸

 ةلتقيأ الجد هتأرما عم دجو الجر تيرا هللا لوسر اي :لاقف « سانلا طسو ةا هللا لوسر

STِتئاف بهذاف َكِتَبحاص يفو كيف هللا لنآ دق  

 لاق امهنغالت نم اغرف املف كي هللا لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتف :ٌلهس لاق ٠
 م ل و ل

 .[8109 ۰ 0745 ٤۲۳ 2 ٤۷٤٥ :ثيدحلا رظنا] . نيّتعالتملا َةنّس تناكف : باهش نبا لاق

 ٠ ٍدجسملا يف نُئالتلا باب

 نع باهش نبا ينربخأ :لاق جيرج نبا انربخأ قازرلا دبع انربخأ ىيحي انثّدح- ۹

 ءاج راصنألا نم الجر َّنأ ةدعاس ينب يخأ دعس نب لهس ثيدح نع اهيف ٍةنِّسلا نعو ةتَعالملا
 ؟لعفي فيك مأ هلتقيأ الجر هتأرما عم جو ًالجر َتيأرأ هللا لوسر اي : : لاقف ةي هللا لوسر ىلإ

 يفو كيف هللا ىضق دق : الب يبنلا لاقف « نينعالتملا رمأ نم نآرقلا يف ركذ ام هنأش يف هللا لزنأف

 ْنإ هللا لوسر اياهيلع ُتْبَدك : لاق اغَرف املق « ٌدهاش انأو دجسملا يف انعالتف :لاق « كأما

 دنع اهقّرافف : نعالتلا نم اغَرف نيح ةي هللا لوسر هّرْمأي نأ لبق ًاثالث اهقلطف «٠  اهتكسمأ

 ةنسلا تناكف : باهش نبا لاق : جيرج نبا لاق « نيتعالتُم لک نيب قيرفت كاذ :لاقف ايب ئبنلا

 ٌةنَسلا ترج حث :لاق .ِهّمأل ىعدُي اهْنبا ناكو « ًالماح تناكو «نينعالتملا نيب ٌقّرفي نأ امهدعب

 نب لهس نع باهش نبا نع جيرج نبا لاق .هل هللا ضّرف ام اهنم ٹرَيو ُهئرت اهنأ اهڻاريم يف
 الف ةَرَحَو هنأك ًاريصق َرمحأ هب تءاج نإ :لاق يب ىبنلا َّنأ ثيدحلا اذه يف يدعاسلا دعس
 قّدص دق الإ ُهاَرَأ الف نيتيلأ اذ عآد هياضءاج تان « اهيلع بّدكو تقّدص دق الإ اهارأ

 ٤۲۳ , 417/46 5109:4145 ٥۳۰۸[. :ثيدحلا رظنا] . (كلذ نم هوُركملا ىلع هب تءاجف « اهيلع

 ٍةنِّيَب ريغب ًامجار تنك ول :ِةِكَب يبنلا لوق باب ١"

 نيو مرلا هيف رع اتسم نب ضر نع لا نايس نب يم اكد تفل
 نب مصاع لاقف الب يبنلا دنع ُنعالتلا ٌركُذ هنأ سابع نبا نع دمحم نب مساقلا نع مساقلا

 « الجر هتأرما عم دَّجَو دق هنأ هيلإ وكشي هموق نم لجر ُهاتأف « ٌفرصنا مث ًالوق كلذ يف يدع

 هيلع دجو يذلاب هربخأف ايب يبنلا ىلإ هب بهذف . يلوقل الإ اذهب ثيلتبا ام :مصاع لاقف

 هَّدِجَو هنأ هيلع ىعدا يذلا ناكو « رعشلا طبس محللا َليلق ًاًرْفصُم لجرلا كلذ ناكو « ُهَتأرما
 ركذ يذلا لجرلاب ًاهيبش تءاجف « ْنّيَب مهللا : لي ئبنلا لاقف « محللا ٌريثك ًالدَح َمدآه لهأ دنع
 لاق يتلا يه : سلجملا يف سابع نبال لجر لاق .امهنيب لي ئبنلا نعالف « هدّجو هنأ اهججوز



 يف ُرهظُت تناك ةأرما كلت ءال :لاقف ؟هذه ُتمجر ِةَنّيب ريغب ًادحأ ٌتمجَر ول ةي عيبنلا
 . ًالدَخ مدآ» تفسوي ْنب هللا دبعو حلاص وبأ لاق « ةويلا مالابمإلا

 .[۷۲۳۸ « 1۸٥٦ « 5400 , 0717 : يف هفارطأ_ 07٠١ ثيدحلا]

 ةنعالملا قادّص باب_-؟

 تلق قا لاق يتم وب ا ا ا ا قا وزع قلعت ۱۱
 | :لاقو « نالجّعلا ينب يَوَخَأ نيب ةَ عيبنلا قرف :لاقف .ةتأرما فذق لجر :رمع نبال

 لهف بذاك امكدحأ نآ علمي لا :لاقو « اًيَبأف ؟ُبت ات امكنم لهف ٌبذاكل امكّدحأ َّنأ ٌملعي

 . امهنيب قفف < ايبأف بئات امكنم لهف ٌبذاكل امكدحأ نأ ملعي هللا : لاقف « ايبأف ؟بئات امكنم
 : لجرلا لاق : لاق « ُهُنَدَحُت َكارأ ال اعيش ثيدحلا يف َّنِإ : رانيد نب وُرمع يل لاقف :بويأ لاق
 ُدعبأ وهف ًابذاك تنك نإو « اهب ٌتلخد دقف ًاقداص تنك نإ « كل لام ال :َليق :لاق « يلام

 ٥٩٥۰[. « 5494 ۵۳۱۲ :يف هفارطأ_ ٥۳۱١ ثيدحلا] . «كنم

 بئات نم امكنم لهف ٌبِزاك امكّدحأ َّنِإ :نْيَدِعالَتملل مامإلا لوق باب

 : لاق ريبُج نب ديعس ٌتعمسو :ورمَع لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب يلع انئّدح 5
 امكّدحأ هللا ىلع امكباسح : نيتعالتملل كي ىبنلا لاق :لاقف نيتعالتملا نع َرمُع نبا ٌتلأس
 ابر اهبلع ےب كنك نإ كلل لام آل : لاف لاه »لاق« الع كل ليس ا كذاك
 .ورمَع ني ةةظؤح :ُئايفس لاق كل دعب كاذف اهيلع َتبذك تنك نإو « اهجرف نِ َتللحتما
 لاقف .هتأرما نعال لُجر :َرمُع نبال .تلق :لاق ريبج نب ٌديعس هس تولار
 يِنَب يّوخأ نيب ايم يبنلا قرف :ىطسولاو ةئبابسلا هيعبصإ نيب ناف قّرفو « هيعبصإب

 :ٌنايفس لاق . ارم ثالث ؟ٌبئات امكنم لهف ٌبذاك امكَدَحأ نإ ملعي هلا :لاقو « نالجعلا اس سس ع
 ٥١١١[. :ثيدحلا رظنا] . ٌكتربخأ امك بويأو ورمَع نم ُهتظْفَح

K7نْينِعالتملا نيب قيرفتلا باب  

o1۳َرمع نبا َّنأ عفان نع هللا ديبُع نع ضايع نب نأ انتَدح رذنملا نب ٌميهاربإ ينثّدح-  

 .«ًمهقلحأو « اهفّدق ةأرماو ٍلجر نيب قرف ةا هللا لوسر َّنأ» :ةربخأ امهنع هللا يضر
 ثيدحلا رظنا] : ٤۷٤۸ ٠ 907505[.

 َنَعال» :لاق ٌرمع نبا نع عفان ينربخأ هللا ٍديَبع نع ىيحي انثدح ٌدَّدسُم ينثّدح هال
 ٠۳١١[. , 507: 407/48 :ثيدحلا رظنا] . (امهتيب ٌقَرفو راصنألا نم ةأرماو لجر نيب كي عيبنلا



 11ه قالطلا باتك - ۸

 0 ٌدلولا ّقحلَي باب_"ه

 الك يبنلا َّنأ» : ٌرمع نبا نع عفان ينث ّدح :لاق كلام انثدح ريكُب نب ىيحي انثّدح دس ٥
 :«ةأرملاب كلولا ىحلاو ئ امهنيب ٌقَوفف ٠ اهدلو نم ىفتناف 2 هتأرماو لجر نيب نعال

 ٥۳۱۳ , ٥۳۱٤[. ه0" « ٤۷٤۸ : ثيدحلا رظنا]

 ْنّيَب ٌمهّللا :مامإلا لوق باب 5
E 01ليعامسإ  Eنب يحي نط  O 

 هلركذف موق نم لج ااف « فرصت لق كلذ يف دع نب مصاح لاقف ا ها وسر

 ىلإ هب بهذف . يلوقل الإ رمألا اذهب ٌثيلتبا ام : مصاع لاقف « ًالجر هتأرما عم َّدجَو هنآ

 ًادْعَج محللا ليلق ًارفصُم م لجرلا كلذ ناكو - ةتأرما هيلع دجو يذلاب ةَربخأف لكي هللا لوسر

 لاقف « أططق ًادعَج محللا َريثك ًالدَحخ ّمدآ هلهأ دنع هَدِجَو يذلا ناكو لا طش

 س

 نعالف < « اهّدنع جَو هنأ اهج وز ركذ يذلا لجرلاب ًاهيبش تعضّوف . نّيب مهللا : ب هل هللا لوسر

 ول : يب هللا لوسر لاق يتلا يه : سلجملا يف سابع نبال ُلجر لاقف .امهنيب كك هللا لوسر
 يف َءوسلا ٌرهظُت تناك ةأرما كلت « ال : سابع نبا لاقف ؟هذه ُتمجرل ٍةنِّب ريغب ًادحأ ٌتمجَر
 0731١[. :ثيدحلا رظنا] . «مالسإلا

 اهسمَي ملف هّريغ ًاجوز ٍةَّدعلا دعب تّحوزت ّمث ًاثالث اهَقّلط اذإ باب
o۱۷حا .ةكلكو يلا نع ةشئاع نع يآ ينثّدح :لاق ٌماشه انئّدح ولع نب ورمع ينئّدح -  

 ةعافر نأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةدبع انثّدح ةبيش يبأ نب نامثع انئّدح

 ةنأو ٠ اهيتأي ال هنأ هل تركذف كي يبنلا ٍتتأف «٠ رخآ تجوزتف < اهقلط مث ةأرما جّوزت َيظّرقلا

 .(كئليَسُع ٌقوذّيو ُهَتليسُع يقوذت ىتح « ال :لاقف . ةبدُه لثم الإ هعم سيل

 .[2556 ٥۲١۱١ 21759 2 ۲۹۳۹ :ثيدحلا رظنا]

 4 درا نإ کیان نم ٍضِحمْلاَن يني یل باب۸
 مل يئاللاو ضيحلا نع َندعق يئاللاو نضح ال وأ نضج اوملعت مل نإ : دهاجم لاق

 . رهشأ ةثالث رهتدعف نضحي

 4 نل نصي نأ نلجأ لاما وأو باب 9
REE a SS ER a 



 قالطلا باتك - ۸ 1105

 ةملس ٌمأ اهّمأ نع ةتربخأ ةملس يبأ ةنبا بنيز َّنأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق جرعألا
 يهو اهنع يفوت اهجوز تحت تناك ةعيَبس :اهل لاقي ملسأ نم ةأرما نأ : للك عيبا جوز
 هيحكنت نأ ٌحلصي ام هللاو :لاقف « هحكنت نأ تّيأف « ِككعَب ُنِب لبانسلا وبأ اهبطخف « ىلبح
 . «يحكنا :لاقف ب عوبنلا تءاج مث ٍلايل رشع نم ًابيرق تّدكمف « نيلجألا ٌرخآ يّدتعت ىتح

 .[4909 :ثيدحلا رظنا]

 نب هللا َديَبُح َّنأ هيلإ ّبتك باهش نبا َّنأ ديزي نع ثيللا نع ريكُب نب ىيحي انثّدح 4
 اهاتفأ فيك ةيملسألا ةعيبُس َلأسَي نأ مقرألا نبا ىلإ بتك» :هنأ هيبأ نع ٌةربخأ هللا دبع

 .[۳۹۹۱ :ثيدحلا رظنا] . (ّمكنأ نأ ٌتعْضَو اذإ يناتفأ :تلاقف « ب يبنلا

 نب روسملا نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام اَنّنَّدح ةعّرق نب ىيحي انثّدح

 نأ ةتنذاتساف لكي ءربنلا تءاجف .« لايلب اهجور ةافو دعب تسمن ةيملسألا ةعيبس َّنأ» ةمّرخَم

 .«تحكتف « اهل َنذأف <« حكت

 وورد هك ٌنهييمنأي يري تنقلطمْلاَو ل :ىلاعت هللا لوق باب ٠

 « لوألا نم ْتّناب :ضّيح ثالث ٌهَدنع تّضاحف ةّدعلا يف َجَّوزت نميف ميهاربإ لاقو

 . ّيرهزلا لوق ينعي َنايِفُس ىلإ بحأ اذهو بسّتحت : يرهزلا لاقو . هدعب نمل هب بستحت الو

 ثأرق ام :لاقيو .اهذهط اند اذإ تأرقأو « اهضّيح اند اذإ ةأرملا ِتأَرَقأ : لاقي : رمعم لاقو

 . اهنطب يف ًادلو عمجت مل اذإ طق ى لسي
 او نهو نم ترهوجرخم ال مڪر هللا اوقتاو » :هلوقو سيق تنب ةمطاف ةصق باب - ١ 2 ےک 2 0 ا ا 4 ٠ 2 ه0 هم 5 0

 مخ

 lG ع سي 11 aL همس رع هدد و وو معرس کوے يا 2 قع ا و F3 ص حس ل سمس ص م ل ص رر اتے
 ىردتال مسفن ملظ دقف و أ دودح دعتي نمو هللأ دودح كليو ةف ةّمحافي نيتأي نأ الإ رع

 ٍدمحم نب مساقلا نع ٍديعس نب ىيحي نع كلام ينّثَدح ٌليعامسإ انثّدح ه7 ١

 ّتنب قلط صاعلا نب ديعس نب ىيحي نأ ناركذي امهعمس هنأ» راسي نب َناميلسو
 ٌناورم ىلإ نينمؤملا مأ ةشئاع تّلسرأف « نمحرلا دبع اهلقتناف < مكحلا نب نمحرلا دبع
 نإ ناما ترد داور لا ای ىلإ اھو ا د ةيمأ قهر
 ؟سيق ِتنب ةمطاف ُنأش ِكّملب ام وأ :دمحم نب مساقلا لاقو . ينبلغ مكحلا نب نمحرلا دبع



 ”١ قالطلا باتك- ۸

 كبسحف وش كي ناك نإ : مكحلا نب ٌناورم لاقف . ةمطاف ثيدح َرّكذت ال نأ كّرضي ال : تلاق
 . (ًرْشلا نم نيذه َنيِب ام

 ثيدحلا] ٥۳۲۱ يف هفارطأ_ : ٥۳۲۴ , ٥۳۲۰ , 073177 [.

 ٥۳۲۸[. 2 57355 51375 : يف هفارطأ_ 57757 ثيدحلا]

 مساقلا نب نمحرلا دبع نع ٌةبعش انثدح ٌرَدنغ انّئَّدح راشب نب ٌدمحم انثّدح _ ٥۳۲ ع _ ۳

 . «ةقفن الو ىنكس ال :اهلوق يف ىنعي ؟هللا ىقتت الأ «ةمطافل ام» : تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع

 ل و ثيدحلا] .[| 671١ :ثيدحلا رظنا][07377 : ثيدحلا]

oY“_orYoنمحرلا دبع نع نايف انثدح يدهم نبا انئدح سابع نب ورمع انئدح  

 E e ةشئاعل ريزلا نب ةورع لاق» : ا

 بيعلا دشأ ةشئاع تباع : هيبأ نع ماشه نع دانزلا يبأ نبا دازو . ثيدحلا اذه ركذ يف ريخ اهل سيل

 . لك غبنلا اهل صخرأ كلذلف اهتيحان ىلع فيخف شحّو ناكم ىف تناك ةمطاف نإ :تلاقو

 :ثيدحلا] ١ ٥۳۲[ ثيدحلا رظنا] : ٥۳۲۳ » 077١[. ثيدحلا رظنا] [ 0775 : ثيدحلا] : ٥۳۲۲ . ٤١ ٥١۲[.

 اهلهأ ىلع َوُدِبَت وأ < اهيلع ّمحتقُي نأ اهجوز ٍنكسَم يف اهيلع ّيشْخ اذإ ةقلطملا باب - 4۲

 ةشحافب

oY 09۷ةورُع نع باهش نبا نع جيرُج نبا انربخأ هللا دبع انربخأ ناب ينثّدح_ : 
 . «ةمطاف ىلع كلذ ثّركنأ ةشئاع َّنأ»

 .[ة7176 . ٥۳۲۴۳ 2م ١ : ثيدحلا رظنا][ ٥۳۲۷ : ثيدحلا]

 ٠١۲١[. 0 ه7 5 , ۵۳۲۲ : ثيدحلا رظنا][۳۲۸٥ : ثيدحلا]

 «َنهماَحرأ ف هَل لح ام ننک نأ ی لع الو ل :ىلاعت هللا لوق باج - ۳

 ليحل و نجلا نه
 نع دوسألا ٍنع ميهاربإ نع مكحلا نع ةبعش انثدح برح نب ٌناميلس انثدح _ ۹

 اهئابخ باب ىلع ٌةيْفَّص اذإ ‹ َرْفنَي نأ هي هللا لوسر دارأ امل» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 . معن :تلاق ؟رحنلا موي تضفأ ٍتنكأ « انّئسباحل كنإ- ىقلَح وأ  ىرقَع : اهل لاقف « بيث

 10011004 1017۳۲4 ۱۹ ۳1۷ علك نسم ۲۹6 :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟ًاذإ يرفناف : لاق

 ءكالالا CIV CNVAY cC NVOV قالا“ CVT كالا التمر CITA CNONY COUN علمكم

LE Ac C1 ETO (O YTAAE ”729م < 1VAA «O 1VAY o VAT « 1VAY 



 قالطلا باتك - ۸ ش 0۸

 .نيتنث وأ ٌةدحاو اهقّلط اذإ ةارملا ٌعجارُي قيكو .ةّدعلا يف يًدهَدر ْنحَأ نلوم » باب - ٤
 يارب و رسم مد

 «نهولضع الف »© :هلوقو

or:لقعَم جَّوْز١ :لاق نسحلا نع سنوي انثَّدح باهولا دبع انربخأ دمحم ينثّدح -  

 01٠١[. « 5679 :ثيدحلا رظنا] . «ةقيلطت اهقّلطف ةت

 اند داق نع دعس نكد ىلعألا دخ اخ ىّنثملا نب دمحم ينثّدحو 9 ١

 تّضَقنا ىتح اهنع ىلخ ّمث « اهقلطف لجر تحت ُهتخأ تناك راسي نب لقعَم نأ» : نسحلا

 رول : لاقف ًافنأ كلذ نم ّلقعَم يوَحف « اهبطخ مث <«  اهتّدِع
 رخآ ىلإ هول ضس الف َنِهْلِجُأ ضم هايل قلط الو # : هللا لزنأف « اهنيبو ةنيب لاحف < اه

SS 

 :ثيدحلا رظنا] ٤٥۲۹ « ٥۱۳۰ . ٥١٣١[,

 قلط امهنع هللا يضر باطخلا نب مع نبا نأ» : عفان نع ُثيللا انثدح ٌةبيتق انئدح - ۲

 ىتح اهكسمُي مث اهعجاري نأ ی هللا لوسر ماف « ةدحاو ًةقيلطت ضئاح يهو هل ةأرما

 نأ ٌدارأ نإف « اهتضيُح نم رهطت ىتح اهلهمُي مث « ىرخأ ةضيح هدنع ضيحت مث <  رهطت

 . ءاسنلا اهل قّلطي نأ هللا َرمأ يتلا ٌهَدعلا كلتف « اهعماجُُي نأ لبق نم رهطت َنيح اهقّلطُيلف اهقّلطُي

 ىتح كيلع ْتَمْرَح دقف ًاثالث اهتقلط تنك نإ : مهدحأل لاق كلذ نع َلئس اذإ هللا دبع ناكو

 ةّرم تقلط ول :ّرمع نبا لاق عفان ينثّدح :ثيللا نع ُهُريغ هيف دازو . كريغ ًاجوز حكت
 .[0574 ٥۲۰۳ ( ٥۲۵۸ ١ 0567 , 5101 , 2۹۰۸ :ثيدحلا رظنا] . اذهب ينّرمأ لكك ئبنلا نإف نيتّرم

 ضئاحلا ةعجارم باب - 5

 نب سنوي ينثّدح َنيريس نب دمحم انئَّدح ميهاربإ نب , ديزي انئّدح ٌجاَجح انثّدح 5 فشلا

 لاق لك ئبنلا ٌرمع لأسف < ضئاح يهو ُهتأرما ٌرمع نبا قلط : لاقف رمع نبا لاس : : ريب
 رجع نإ تيأرأ : لاق ؟ةقيلطتلا كلتب ٌدتعتفأ تلق اهتّدع لبق نم قّلطُي مث اهعجارُي نأ ُهْرُم

 .]0۳۳۲ 0۲1٤ 0۲0۸ 207807 « 0۲0۲ , 0۲۰۱ ‹ 49408 :ثيدحلا رظنا] . كقمحتساو

 ًارشعو ٍرهشأ ةعبرأ اهنع ىفوتملا ٌدحَت باب- 45
 َفسوي نب هللا دبع انثدح .ةدعلا اهيلع نأل بيلا ُهّيَِّصلا َبَرقت نأ ىرأ ال : ُيَرهّزلا لاقو

 َبنيز نع عفان نب ٍديمح نع مزَح نب ورمع نب دمحم نب ركب يب نب هللا دبع نع كلام انربخأ

 : ةثالثلا ثيداحألا هذه هتربخأ اهنأ ةملس يبأ ةنبا



 ۳0۹ قالطلا باتك- ۸

 اهوبأ يفوت َنيح لكي يبنلا جوز ةبيبَح ٌّمأ ىلع ثلخد» :تنیز تلاق 5705

 ةيراج هنم تنهدف ريغ وأ ٌقولَخ  ةرفُص هيف بيطب ةبيبح ٌمأ تعّدف « برح ْنب نايس وبأ

 لكي هللا لوسر تعمس ينأ ريغ « ةجاح نم بيطلاب يلام هللاو :تلاق مث اهيضراعب تَّم مث
 ىلع الإ « ٍلايل ثالث قوف ِتِّيم ىلع َّدِحُت نأ رخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤُت ةأرمال لحي ال :لوقي
 .[1181 0118 :ثيدحلا رظنا] . «ًارشعو ٍرهشأ ةعبرأ جوز

 بيطب تعّدف « اهوخأ يفوت ّنيح شحج ةنبا َبنيز ىلع ٌتلخدف» :ٌبنيز تلاق-

 نور الرجز مس یا ريع ٭ اج نما نيطلا ب یا الو امأ“ تلاق مث هنم تسمف

 جوز ىلع الإ « لايل ثالث قوف دج نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال ٌلِحَي ال :ربنملا ىلع
 .[1187 :ثيدحلا رظنا] . (ًارشعو رهشأ ةعبرأ

 : تلاقف هِي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج : لوقت : ةملس مأ ٌتعمسواا : ٌبنيز تلاق 75

 لاقف ؟اهلحكنفأ « اهئيع تكتشا ٍدقو « اهججوز اهنع يفوت يتتبا َّنِإ هللا لوسر اي

 ةعبرأ يه امنإ : لكي هللا لوسر لاق مث ال :لوقي كلذ لك ًاثالث وأ نيترم ال : لب هللا لوسر
 .«لوحلا سأر ىلع ةرعّبلاب يمرت ةيلهاجلا يف ّنكادحإ تناك دقو « رشعو رهشأ

 01١56[. 2 5778 : يف هافرط_ ٥۳۳۹ ثيدحلا]

 :ٌبنيز تلاقف ؟لوحلا سار ىلع ةرعبلاب يمرت امو : تبنيزل ُتلقف» :ديمح لاق ه1

 اهب رمت ىتح ًبيط سمت ملو اهبايث رش تميل اشف تلخد اهجوز اهنع يفوت اذإ ةأرملا تناك
 مث « تام الإ ءيشب ضتفت املقف « هب ٌضتفتف - رئاط وأ ةاش وأ رامج - ةبادب تؤ مث « ةنس

 : كلام َلئُس «هريغ وأ بيط نم تءاش ام دعب عجارت مث < اهب يمرتف ةرعب ىطعتف جرخت
 . «اهدلج هب حسمت : لاق ؟هب ٌضتفت ام

 ةّداحلل لحكلا باب ۷

 ةملس ّمأ ةنبا َبنيز نع عفان نب ٌُديمح انثّدح ةبعش انئَّدح سايإ يبأ نب مآ انثّدح 8
 ةونذأتساف الڳ هللا لوسر ىلع اوتأف « اهیتيَع ىلع اوشخف « اهججوز يفوت ةأرما َّنأ» :اهّمأ نع

 ا ا اهسالحأ رش يف ثكمت نكادحإ تناك دق « لحّتكت ال :لاقف « لحكتلا يف

 .«رشَعو رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح الف . ةرعبب تّمر ٌبلك َرمف لوح ناك اذإف

 ٥۳۳١[. :ٹیدحلا رظنا]

 و
 أ ةر

 بأ «بئيز ٌتعمسولا ۹ لحي ال» : لاق لكي عيبنلا نأ ةبيبَح مأ نع ُتّدحت ًةملس م



 رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ « مايأ ةثالث ّقوف َّدِحُت نأ رخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤت ةملسم ةأرمال
 ٥۳۳٤[. ۰ ۱۲۸۱ « ۱۲۸۰ :ثيدحلا رظنا] . (ًارشعو

 تلاق» : ّنيريس نب دمحم نع َةمقلع نب ةملّس انئثّدح س اقدح داماد 654“

 ۱١۷۹[. 2 ۱۲۷۸ « ۳۱۳ :ثيدحلا رظنا] . «جوّرب الإ ثالث نم رثكأ دحن نأ انيمت : : ةيطع هم

 رك ا

 eS : تلاق ةيطع م

 اذإ رهّطلا دنع انل صخر دقو . بْضَع َبوَن الإ ًاغوبصم ًابوث َنسبلن الو َبّيطَن الو لحتکن الو

 . «زئانجلا عابتا نع ىهنُن اًنكو « رافظأ تسك نم ةذبُت يف اهضيحم نم انادحإ تلستغا

 ٥۳٤١[. 111/4 1717/4 211 : ثيدحلا رظنا]

 بُصقلا َبايث ٌةَّداحلا ُسَيلَت باب ٩۹

 نع ةصفح نع ماشه نع برح ُنِب مالسلا دبع انئّدح نيگد نب , لضفلا انثّدح - ۲
 « ثالث ٌقوف َّدِحَت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال : ال عيبنلا لاق» : : تلاق ةيطع م

 .«ِبْضَع بوث الإ ًاغوبصمم ًابوث ُسِبِلَت الو ٌلجتكت ال اهنإف ‹ جوز ىلعالإ
 ّْ .[ة١71 ٥۳٤۰١ ۱۲۷۹ ۰ ۱۲۷۸ ۰ ۳۱۴۳ : ثيدحلا رظنا]

De 
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 اب ئبنلا ىهن» : ةبطع 6أ ينتثدح ةصفح انتثدح ٌماشه انثدح : ٌيراصنألا لاقو - ۳

 طلا لا هبغوبآ لاق + «رافظأو طسق نم ٌةذبن ترُهَط اذإ اهرهط ىنذأ الإ آبيِط سمت الو
 oY] لا cote CITY ل : :ثيدحلا رظنا] . روفاقلاو روفاكلا لثم ت کلاو

 ريخ ولمن امب ل :هلوق ىلإ اجرا نوردی مکنم نووي َندَلاَو »9 باب - ۰

 : يجن يبأ نبا نع ليش انئّدح ةدابُ نب ځور انربخأ ٍروصنم نب قاحسإ ينئدح - 5

 اهجوز لهأ دنع ٌدّبعت ةَّدعلا هذه تناك : لاق «اًجوُرَأ َنوُرَدَيَو مکن و َنوفوَتُي َنذَلَأَو 8 دهاجم نع»

 لول ل مَعَ مهجورة دو ڪن ترو راو 3 هللا لزنأذ ٠ آبجاو
 لعَج : لاق 4 فوُرْعَم نم يرهسمنأ ف لَ عف ام يف مڪي حا ج الق َنَجْرَخ نإ جارح ريغ
 تءاش نإو اهتّيصو يف تنكس ثءاش نإ « ةيصو ةليل نيرشعو ٍرهشأ ةعبس ةنسلا مامت اهل هللا



 ۳۱ قالطلا باتك- ۸

 ا ر س سرس اا ج مھر

 يه امك ةدعلاف 4 مّ انج اق نح نإ جارح ريع # : ىلاعت هللا لوق وهو « تجرخ
 اهتّدع ٌةيآلا هذه تست : سابع ُنبا لاق ٌءاطع لاقو .دهاجم نع كلذ معز « اهيلع ٌبجاو

 تءاش نإ :ءاطع لاقو . 4جاَرإ يع $ : ىلاعت وللا لوقو . تءاش ُثيح ُدتعتف ٠ اهلهأ دنع

 حاس الق هللا لوقل « تّجَرخ تءاش نإو « اهتّيصو ىف تنكّسو اهلهأ دنع تّدتعا
 دتعتف « ىنكُسلا خسّتف ثاريملا ءاج مث :ءاطع لاق 4 رها ف تف ام يف مَ

 ٤٥١١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهل ىنكُس الو تءاش ُثيح

 مزح نب ٍورمع نب ركب يبأ نب هللا دبع نع َنايِفُس نع ريثك نب دمحم انئّدح - 9
 يمن اعماج امل نايفس يبأ نبا ةيحّمأ نعد :ةملس مآ ةنبا َبنيز نع عفان نب ٌديَمح ينثّدح

 تمس ينأ الول . ةجاح نم بيطلاب يل ام :تلاقو اهيعارذ تَحّسمف ٍبيطب تعد « اهيبأ

 ىلع الإ « ثالث ٌقوف تيم ىلع ٌدَحُت رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لح ال : : لوقي دي يبنلا

 ٠۳۳۹[. ۰۰۳۳۴۲ ۰ ۱۴۸۱۰ ۱۲۸۰ :ثيدحلا رظنا] . «ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز

 دسافلا حاكنلاو ّيغبلا رهَم باب-«١

 اهل سيلو « تذخأ ام اهلو « امهنيب قرف رعشي ال وهو ةمّرحم ورت اذإ :نسحلا لاقو م ع 0 58 2 ا 5
 .اهقادّص اهل :ٌدعب لاق مث .ٌةريغ

 نع نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ٌيرهّزلا نع ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب مولع انثڌح- 1
 رهَمو « نهاكلا ناولخو ‹ بلكلا نمث نع ةَ ئبنلا ىهن» :لاق هنع هللا يضر دوعسم يبأ
 .[۲۲۸۲ « ۲۲۳۷ :ثيدحلا رظنا] . «هرغبلا

 س ا 5 م ر 4 و 4-0 2 50 رسا ا 1

 الب ئبنلا َنعَل» : لاق هيبأ نع ةفيَحج يبأ نب نوع انئّدح ٌةبعش انثّدح ٌمَدآ انثدح - ۷
 َنعلو ¢ ّيغبلا بسكو 4 بلكلا نمث نع ىهنو .هلكومو ابرلا لكآو ةمشوتسملاو ةمشاولا

 .[۲۲۸۳ 235085 :ثيدحلا رظنا] .«نيرٌو هملا

 نع مزاح يبأ نع ةداحج نب دمحم نع ةبعش انربخأ دعجلا نب مولع انثّدح - ۸
 .[۲۲۸۳ :ثيدحلا رظنا] . «ءامإلا ب ك نع ةا ٌيبنلا ىهنا : ةريره يبأ

 سيسملاو لوخدلا لبق اهَقَّلط وأ « لوخدلا فيكو « اهيلع لوخدملل ٍرهملا باب- ۲

 ُتلق» :لاق ريج نب ديعس نع بويأ نع ليعامسإ انربخأ ةرارُز نب وُرمع انثڌح- ۹
 ملعي هللا : لاقو نالجعلا ينب يّوَحأ َنيِب يب اک هللا عوبن قرف : لاقف . هتأرما فذق ٌلجر :َرمع نبال



 قالطلا باتك- ۳۹۲

 امكنم لهف « بذاك امكدحأ َّنأ ملعي ُهللا :لاقف . ايبأف ؟بئات امكنم لهف « بذاك امكدحأ َّنأ
 كارأ ال ءيش ثيدحلا يف :رانيد نب وُرمع يل لاقف :ٌبويأ لاق .امهنيب قّرفف .ايَبأف ؟بئات

 نإو « اهب ٌتلخد دقف ًاقداص تنك نإ . كل لام ال :لاق .ىلام :لجرلا لاق :لاق .هئّدحت
 ` .«كنم ُدَعِبَأ وهف ًابذاك تنك

 1١471١ ١555[. ¢ ۹ قالا قالال ۰ ۹۷0 ‹ 414 لكلا ‹ ۸7۳ « ٩۸ : ثيدحلا رظنا]

 اهل ضّرفُي مل يتلل ةعتملا باب ۳

 : هلوق ىلإ 4 ةَ هَل اوُسْفَت وأ هوست ل ام اسلا مقلع نإ یکی حاکج ا :  ىلاعت هلوقل

 .اهجوز اهقلط نيح ٌةعتُم ةنعالملا يف ك عيبنلا ركذي ملو دولق مكمل وديا مك
 َّنأ» :َرمع نبأ نع ريبج نب عم نع ورع نط نا اک قع نر دعت اكو جلال

 :لاق .اهيلع كل َليبس ال « بذاك امكّذحأ « هللا ىلع امكباسح : نيتعالتملل لاق هيي َيبنلا

 نم تللحتسا امب وهف اهيلع تقَّدَص تنك نإ « كل لام ال :لاق . يلام « هللا لوسر اي

 ٩۳۱۱ « ٥١۱۲[. :ثيدحلا رظنا] اهن كل دحر دا كاذف اهيلع تيذك تنك َنإَو ‹ اهجرف



 ET تاقفنلا باتك - 4

 تاقفنلا باتك- 1۹

 وطلا لق دوغ دام کولی ل : لجو رع هللا لوقو , لهألا ىلع ةقفنلا لضف باب ١

 رخال نول دورت ڪمن تايآلا کک کا یب دك
 . لضفلا : وفعلا : نسحلا لاقو

 نب هللا دبع تعمس : لاق تباث نب ٌيدَع نع ُةبعش انكَدح سايإ يبأ نب ٌمدآ انثّدح - 0١
 : لاق ب ئبنلا نع :لاقف هلك يبنلا نع :تلقف ٌىراصنألا دوعسم ىبأ نع يراصنألا ديزي

 ٠١ ٤٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةقدص هل تناك - اهبِسّتحَي وهو -هلهأ ىلع ٌةقفن ملسملا قفنأ اذإ»

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبآ نع كلام ينثدح : لاق ٌليعامسإ انثّدح _ ۲

 .[4584 :ثيدحلا رظنا] . «كيلع قف مدآَنباي قفنأ :هل هللا لاق» : لاق ی هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر

 ةريره يبأ نع ثيَّعلا ىبأ نع ديز نب روث نع كلام انّنَّدح ةعّرق رب ىبحي انثّدح ۔ ۴۳

 + هللا ليبس ىف هاج لاك كسلا و ةلمرألا ىلع يالا لا لاف لا هغ لا يضر

 ]¥1 °1 : يف هافرط_ 0107 ثيدحلا] . «راهثلا مئاصلا ليللا مئاقلا وأ

 ن ھه ی راع رع ار نب د نع ا ارا ويلك ی انكذخ _
 يصوأ « لام يل : ٌتلقف < ةكمب ضيرم انأو يندوعَي كك ئيبنلا ناك : ا يضر دعس

 « ريثك ُثلثلاو « ثلثلا :لاق ؟ثلثلاف :ٌثلق .ال :لاق ؟رطشلاف :ٌتلق .ال : لاق ؟هّلك يلامب
 وهف تنا اينو. . مهيديأ يف سانلا َنوففكتي ةلاع مهعّدت نأ نم ٌريخ َءاينغأ كتثرو عدت نأ

 كب ُرضْيو ٌسان كب عفتني « كُعفري هللا لعلو « َكِتَأرما يف يف اهعفرت ةمقللا ىتح « ةقّدص كل
 .[1105 ۲۷٤۲ 2 ۲۷٤٤ ۳۹۳٦ ‹ ۱۲۹۵ , 25 :ثيدحلا رظنا] . (نورحخا

 لايعلاو لهألا ىلع ةقفذلا بوج باب۲

 ينثّدح :لاق حلاص وبأ انثّدح شمعألا انثّدح يبأ انَتَّدح صفح نب دمع انثّدح _- ٥
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 ٌريخ ايلعلا ٌديلاو « ”ىنغ كرت ام لا لضفا : لَك عيبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضر ةريره وبأ

 لوقيو . ينَمَلطث نأ امإو ينمعطت نأ امإ : ةأرملا لوقت .لوعت نمب أّدباو ٠ ىلفسلا ديلا نم

 0 TS نبالا لوقيو . ينلمعتساو ينمعطأ :ٌدبعلا

 ١475[. :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ةريره يبأ سيك نم اذه .ال :لاق ؟ِهِكَي هللا لوسر نم اذه تعمس

o0نب دلاخ نب نمحرلا دبع انئّدح : لاق ثيللا ينثدح : لاق ریفع نب ٌديعس انثّدح _ ٦ 

 ةقدصلا يا : لاق ال هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع بّيسملا نبا نع باهش نبا نع رفاسم

 .[ه8هه , 1455 :ثیدحلا رظنا] . ؟لوعت نمب أدباو « ”ىنغ رهظ نع ناك ام

 ؟لايعلا ُتاقفن فيكو « هله ىلع ٍةنس ٌتوُق لجرلا سبح باب -

o۷يل لاق :رمعَُم يل لاق : لاق َةنييُع نبا نع ٌعيكَو انربخأ مالس نب ٌدمحم ينئّدح  
 ملف :رمعم لاق ؟ةنسلا ضعب وأ مهتنس توق ملهأل عمجي لجرلا يف ٌتعمس له :يروثلا
 هللا يضر ٌرمع نع سوأ نب كلام نع يرهُزلا باهش ُنبا ُةانثدح ًاثيدح ُثركذ مث . ينرضحي
 . مهس توق هلهأل سبحيو « ريضُنلا ينب لخن عيب ناك ة4 جيبنلا َّنأ هنع

 ثيدحلا رظنا] : 25905 ۳۰۹٤ ٤۹۳۳ , ٤۸۸۵[,

 : لاق باهش نبا نع ليقع انئّدح : لاق ُثيللا ينئّدح : لاق ریفع نب ٌديعس انثّدح _ ۸

 .ئيدح نم ًاركذ يل َركذ معطُم نب ريج نب ٌدمحم ناكو نائدَحلا نب سوآ نب كلام ينربخأ

 ىلع لخدأ ىتح تقلطنا : كلام لاقف « ةتلأسف سوأ نب ب كلام ىلع ثلخد ىتح ٌتقلطناف

 :لاق ؟نونذأتسي ٍدعسو ٍريبّزلاو نمحرلا ٍدبعو نامثع يف كل له : لاقف ًافْرَي هبجاح هاتأ ذإ رمع

 يف كل له : رمعل لاقف ًاليلق أفري ثب مث .اوسلجف اوملسو اولخّدف :لاق . مهل نذأف « معن
 ريمأ اي : سابع لاقف .اسْلَجو املس الخ املف .امهل َنذأف « معن :لاق ؟ساّبعو يلع

 ضقا ٠ نينمؤملا ريمأ اي :- ةباحصأو ُنامثع طهكلا لاقف . اذه نيبو ينيب ضقا ٠ نينمؤملا
 ءامسلا موقت هب يذلا هللاب مكُدشنأ . اودّتا :ٌرمع لاقف .رخالا نم امهدحأ حرأو امهنيب

 در ا ا ترون :لاق ال هللا لوسر َّنأ نومّلعت له « ضرألاو

 امكُدُشنأ : : لاقف سابعو مولع ىلع ُرمع لبقأف . كلذ لاق دق : طع لا لاف ف هلو هللا لوس
 مكثدحُأ ينإف :رمع لاق . كلذ لاق دق : الاق ؟كلذ لاق لي هللا لوسر َّنأ ناملعت له « هللا
 هول حو ا رس ا ا ومالا اذه نع

 تناكف . 4یف 3 : هلوق ىلإ بار الو لی نمی َرسْفَحبْوأ ام هن وِلوُسَر لع ل ءا امو »
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 دقل « مكيلع اهب َرثأتسا الو « مكنوُد اهزاتحاام هللاو .ِِلك هللا لوسرل ةصلاخ هذه

 ةقفن هلهأ ىلع فني لو هللا لوسر ناكف « لاملا اذه اهنم قب ىتح مكيف اهئبو اهومكاطعأ
 كَم هللا لوسر كلذب َلمعف . 0 ل

 « هللاب امكذشنأ :سابعو ئلعل لاق . معن :اولاق ؟كلذ ٌنوملعت له « هللاب مكُدشنأ .ُهَن

 ل

 يلع ىلع َلبقأو  ذئنيح امتنأو ةي هللا لوسر اهيف هب لمع امب اهيف لمعف ركب وبأ اهضبقف
 مث .قحلل عبات شار اب ٌقداص اهيف هنأ ُملعي ُهللاو « اذكو اذك ركب ابأ َّنأ نامعزت - سابعو

 امب اهيف لمعأ نيتتس اهتضبقف « ركب يبأو اب هللا لوسر يلو انأ :ُتلقف « ركب ابأ هللا ىفَوَت
 ينلأست ينتئج . عيمج امكرمأو ةدحاو امكتملكو ينامتئج مث . ركب وبأو ةه هللا لوسر لمع

 ةتعفد امتئش نإ :ٌتلقف « اهيبأ نم هتأرما بيصن ينلأسي اذه ىتأو ٠ كيخأ نبا نم كتيصن

 امبو « ل هللا لوسر هب َلمَع امب اهيف نالمعتل قاثيِو هللا دهع امُكيلع َّنَأ ىلع < امكيلإ

 اهْعفدا : امتلقف . اهيف يناملكت الف الإو « اهثيلو ُذنُم اهيف هب تلمع امبو « ركب وبأ اهيف هب لمع
 معن :ّطهؤلا لاقف ؟كلذب امهيلإ اهتعفد هللاب مكدشنأ .كلذب امكيلإ اهتعفدف . كلذب انيلإ

 :الاق ؟كلذب امكيلإ اهتعفد له « هللاب امكدشنأ :لاقف سابعو يلع ىلع َلبقأف : لاق
 اهيف يضقأ ال ضرألاو ٌءامسلا موقت هنذإب يذلاًوف ؟كلذ َريغ َء ءاضق ينم ناسمتتلتفأ : لاق

 . اهامكيفكأ انأف اهاعفداف اهنع امتزَجع نإف « ةعاسلا ٌموقت ىتح كلذ ريغ ًءاضق

 .[ةللهال قذف ‹ 24۳۳ “0:95 259٠١5 : ثيدحلا رظنا]

 دلولا ةقفنو « اهّحوز اهنع باغ اذإ ةأرملا ةقفن باب - ؛

 نع ةورع ينربخأ باهش نبا ٍنع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نبا انثّدح _ ۹

 لجر نايفس ابا نإ ا ل وشر ا تلاقف ةبتع نب دنه تءاجا : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .«فورعملاب الإ ال : لاق ؟انلايِع هل يذلا نم َمعطأ نأ ٌيَرَح يلع لهف «٠ كس

 :ثيدحلا رظنا] 271751١١ 275596 ۳۸۲٣١[.

 ًةريره ابأ ُتعمس :لاق مامه نع ٍرَمعَم نع قاّزرلا دبع انئَّدح ىيحي انثّدح "6
 ٌفصن هلف هرمأ ريغ نم اهجور بسك نم ةأرملا ِتََمنَأ اذإ» :لاق ل ئبنلا نع هنع هللا يضر

 .[0196 ۰ ۵۱۹۲ ‹ ۲۰٦۲ :ثيدحلا رظنا] . (هرجأ
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 مضر حرس نإَو » :لاقو رک نلت مصفر ملم :لاقو 4رب نصت ل :هلوق ىلإ
 اس رع رع دعب ل : :هلوق ىلإ مف يلع َرِرُ سو دعس نو ٍةَعَس وذ قفل (ج) رخأ هه

 : ةدئاولا لوقت : نأ كلذو « اهدلّوب ةدلاو راضت نأ ىلاعت هللا ىهّن : ٌيرهُزلا نع سنوي لاقو

 دعب نات نأ اهل نلف + اهريغ رمادي قرار هيلع ىف قفشأو َءاذغ هل لثمأ يهو « هّبعضرُم تسل

 نأ اهَعَتميف هتدلاو هدلاوب ٌراضُي نأ هل دولوملل سيلو « هيلع هلل هللا لعج ام هسفن نم اهّيطعُي نأ

 « ةدلاولاو ٍدلاولا سفن بيط نع اعضرتسُي نأ امهيلع حانُج الف « اهريغ ىلإ اهل ًارارض ُةَعضرت
 ضارت نع كلذ نوكي نأ دعب امهيلع حانج الف ٍرواشتو امهنم ٍضارت نع ًالاصف ادارأ نإف
 . هماطف :ةلاصف .رواشتو « امهنم

 اهجوز ٍتيب يف ةأرملا لمع باب ١

 انّثدح ئليل يبأ نبا نع محلا ي دب لاق ةد نع يحن نزح داس انتزع ح1
 E ىحّلا نم اهدي يف ىقلت ام هيلإ وكتب يبا ِتنأ ٌمالسلا اهيلع ةمطاف نأ" : يلع

 انءاجف لاق . ةشئاع ١ ةتربخأ ءاج املف « ةشئاعل كلذ تركذف « ُهفِداصُت ملف - قيقَر ٌءءاج هنأ

 تاجو ی اهلييو تيب دمت ا امکناکَم ىلع : لاقف ٌموقن انبهَدَف « انعجاضم انّذَحَأ دقو

 ا ا ام تد اذإ ااش امه عال آلا : لاقف . ينطَي ىلع هيّمّدق َدْرَب
 ل ثالث ادمحاو « نيثالثو ًاثالث احّبّسف  امكشارف ىلإ امتيّوأ
 ۳۷٠١[. 271177 :ثيدحلا رظنا] . «مداخ نم امكل ٌريخ وهف

 ةأرملا مداخ باب-۷

 ُتعمس ًادهاجم عمس ديزي يبأ نب هللا ُديِبُع انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمُحلا انثدح 5
 ِتَنَأ ٌمالسلا اهيلع ةمطاف َّنأ» : بلاط يبأ نب يلع نع ُْتّدَحُي ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 اثالث ِكمانَم دنع هللا ّنيحّبست « هنم ِكل ريخ وه ام ربحا الآ : لاقف « ًامداخ ةلأست كي ئيبنلا
 ّنهادحإ :ٌنايفس لاق مث . نيثالثو ًاعبرأ هللا نيربكتو « نيثالثو ًاثالث هللا ّنيدمحتو « نيثالثو

 .«نيفص ةليل الو :لاق ؟نيفص هليل الو :ليق .ٌدعب اهتكرت امف « نوثالثو عبرأ

 ,[ة3531 العمه ۳۱۱۳ :ثيدحلا رظنا]
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 هلهأ يف لجرلا ةمدخ باب -/

 نع ميهاربإ نع َةبيَتَع نب مكحلا نع ٌةبعش انثّدح َةَرَعْرَع نب دمحم انثّذح ل ۳

 : تلاق ؟تيبلا يف عنصَي ايب ئيبنلا ناك ام :اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتلأس» : ديزي نب دوسألا

 :[ 9 تيدا رظنا] .«جرخ َناذألا عمس اذإف ‹ هله ةنهم ىف نوكي ناك

 فورعملاب اهَدَلَوو اهيفكي ام هملع ٍريغب َذخأت نأ ةآرمللف « ٌلجرلا ٍقِفنُي مل اذإ باب- 4
 :ةشئاع نع يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع ىيحي انثدح ىنثملا نب دمحم ينثّدح 64

 ینیفکی ام ىنيطعُي سيدو ‹« حيحش ٌلجر َنايفس ابأ نإ « هللا لوسر اي : تلاق ةبتع َتنب ًادنه َّنأ»

 .«فورعملاب ِكَدَّلَوو كيفكي ام يذُح :لاقف . ملعي ال وهو هنم ثذخأ ام الإ يدّلَوو

 .[0709 74580 2175596 ۰ ۲۲۱۱ :ثيدحلا رظنا]

 ةقفنلاو هدي ٍتاذ يف اهجوُز ٍةأرملا ظفح باب- ٠
 نع دانّزلا وبأو هيبأ نع سوواط نبا انثّدح ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح _ ٥

 لاقو - شيرق ًءاسن لبإلا َنْبكَر ٍءاسن ٌريخ» :لاق ب هللا لوسر َّنأ ةريره يبأ نع جرعألا

 ٌركذُيو «هدي ٍتاذ يف جوز ىلع ٌءاعرأو . هرْعِص يف ٍدلَو ىلع هانحأ - شيرق ءاسن ٌحلاص :ُرخآلا

 .[9 087 23747 :ثيدحلا رظنا] . لَك يبنلا نع سابع نباو ةيواعم نع

 فورعملاب ةأرملا ةوسك باب ١١
 : لاق ةرسيَم نب كلملا دبع ىنّربخأ : لاق ٌةبعش انثدح ٍلاهنم نب حاَجح انثّدح ۔

 ‹ اهتسيلف ًءاريس ةلخ اب ئبنلا ىلإ ىتآ» : لاق هنع هللا ىضر ولع نع بهَو نب َديز ٌتعمس

 .[7515 :ثيدحلا رظنا] . «ىئاسن نيب اهتققشف < ِهِهِحَو يف ٍبَّضَعلا ٌتيأرف

 هِدَلَو يف اهَجوَر ةأرملا نوع باب- 5
 امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ورمع نع ديز نب دامح انئّدح ُدَّدسم انثّدح _ ه"1/

 : اک هللا لوسر یل لاقف .ًابيث ةأرما ثجّوزتف  ٍتانب عست وأ - ٍتانب عبس كرتو يبأ َكله» :لاق

 اهبعالت ةيراج الهف : لاق .ًابيث لب : تلق .ًابیث مأ اركب :لاقف .معن :تلقف ؟ٌرباج اي تجّوزت

 تهرك ينإو « ِتانب كرتو كله هللا دبع َّنِإ :هل تلقف :لاق ؟ككحاضتو اهكحاضتو « كثعالتو

 . «ًاريخ وأ . كل هللا كراب :لاقف . نهُحِلِصَتو نهيلع موقت ةأرما تجوزتف « نهلثمب َّنهئيجأ نأ

 21515 275 ملا CTE ل55 CYTAO CTT CTV نكمل عع عال :ثيدحلا رظنا]
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 ملصق :لاق . يدنع سيل : لاق . ةبقز 8 قتعأف : لاق . ًناضمر يف يلهأ ىلع تعقَو : لاق ؟ملو

  eلاق عسا : لاق :  eيتأف .دجأ ال : لاق

 ل راج ا لا ا ول
 :ثيدحلا رظنا] . «ًاذإ متنأف : لاق . هباينأ تدب ىتح ب ئبنلا 1989/1995 ۲٠۰۰[.

 :١ اجرام نا برو » ؟ءيش هنم ةارملا ىلع لهو كِل ثول لع ط باب-

2 EKÎ ر شاری و :هلوق ىلإ (ْمَكحْبأآَمُه) 
On 

  0تقفنأ ام وجأ كل . ا 7 هاا ءاذكهو اذكه مهتكراتب تل

 :ثيدحلا رظنا] .«مهيلع ۱٤١۷[.

 ةشئاع نع هيبأ نع َةورُع نب ماشه نع ُنايفس انئَّدح فسوي نب دمحم انثّدح - 27
 ٌدخآ نأ ٌحانُج يلع لهف « حيجش لجر َنايفس ابأ َّنِإ هللا لوسر اي :دنه تلاق» : اهنع هللا يضر
 .«فورعملاب يذخ : لاق ؟ع ينبو ينيفكي ام هلام نم

 ۔[٤٦۳٥ ٥۳۰۹ ۳۸۲۰۵ ل1596 2 ۲۲۱۱ :ثيدحلا رظنا]

 «ّيلإف ًاعايَض وأ ًالك كرت نَم» :ايب يبنلا لوق باب-

 نع ةملس يبأ نع باهش نبا نع ٍليِقُع نع ثيللا انّثَّدح ٍريكُب نب يخي اند 0
 :لاسف نيدلا ةيلع نفوتملا لجرلاب نت دوي ناك ةا هللا وسو نا ل يبأ

 ىلع اولص :نيملسملل لاق الإو « ىلص َءافَو كرت هنأ َتدُح نإف ؟ًالضف ِهنيَدِل كرت له
 نم يفوت نمف « مهيفنأ نم َنينمؤملاب ىلوأ انآ :لاق حوتفلا هيلع هللا حسف املف . مكبحاص
 . (هتئَرَوِلِف الام كرت نمو « هؤاضق َيلعف ًانيد كرتف نينمؤملا

 ٤۷۸۱[. « ۲۳۹۹ « ۲۳۹۸ 251794 :ثيدحلا رظنا].



 ۱۳۹۹ تاقفنلا باتك_ ۹

 َنهريغو ٍتايلاوملا نم عضارملا باب- 75

 نأ ور يا اف نا نع لبق نع ثيللا ااه رك نا ی كاع ضف

 حكنا « هللا لوسر اي :ٌتلق : تلاق ل ئينلا جوز ةبببح مآ نآ»

SIنَم بَحأو « ةّيِلْخُمِب كل تسل « معن : : تلق ؟كلذ َنيّبحت  

 ُثّدحتت انإ هللاَوف هللا لوسر اي : تلقف . يل لسي ال كلذ نإ : 3 عا ريخلا يف کراس

 مل ول هللاوف :لاقف . معن : : تلقف ؟ةملس ٌمأةنا : لاقف « ةملس يبأ تنب ةر حكنَت نأ ٌديرت ٌكنأ

 ةملس ابأو ينتَعضرأ « ةعاضّلا نم يخأ نبا اهنإ « يل تلح ام يرجح يف يتبيبَر نكت

 .«نكتاوخأ الو ٌنكيانب يلع َنْضِرعَت الف « هبي
 .بهل وبأ اهّقتعأ ةبيوث :ةورع لاق ٌيرهُرلا نع بيش لاقو

 ثيدحلا رظنا] : 2659١١١ ٥۱۰٦ ١۱۰۷ ۰ ١ "١ 7ة[.
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 ةمعطألا باتك ۷۰

 م

E TEESا ےڑکیلا  

 ةمعطألا باتك- 07

 ام تبي نم وقفنا » :هلوقو :ةيآلا يكف را تبي نوال » :ىلاعت هللا لوق باب - ١

 لع َنوُلَمَعتاَمي نإ اع أوما تبطل نوط ط :هلوقو 4 ْمْثَبَسح

 ىسوم يبأ نع لئاو يبأ نع روصنم نع نايفس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح _- ۳
 اوكفو < ّضيرملا اودوعو « مئاجلا اومعطأ :لاق لكي يربنلا نع» : هنع هللا يضر ٌيرعشألا
 ١۱۷٤[. , 3047 :ثيدحلا رظنا] .ريسألا : يناعلاو :ٌنايفس لاق «يناعل

 نع مزاح يبأ نع هيبأ نع يضف نب دمحم انّددح ىسيع نب ُفسوي انثّدح - هالا/ 5

 . "ضيف ىتح مايأ ثالث ماعط نم لكي ٍدمحم لآ عش اما : لاق ًةريره يبأ

 نب َرمع اف د ده ينباصأ» :ةريزه یا نع مزاح يبأ نعو 9 6

 ُتْرِرْحَف دعب ريغ تيشمف « يلع اهحّتو ُهَراد لخّدف « هللا باتك نم َةيآ ةتأرقَتساف ٠ باطخلا

 :تلقف « ةريره ابأ اي :لاقف يسأر ىلع ئاق ةي هللا لوسر اذإف ‹ عوجلاو ٍدهجلا ّنم يهجول

 رمأف هلحَر ىلإ يب قلطناف « يب يذلا ّفرعو ينماقأف يديب ذخأف « كيَدعَسو هللا لوسر كيبل
 دع :لاق مث « تبرشف ُتدْعف « ّرِهابأ اي برشاف دُع :لاق مث « هنم تبرشف نبل نم سعب يل

 نم ناك يذلا هل ٌثركذو رمع تيقلف لاق . حدقلاك راصف ينطَب ىوتسا ىتح تبرشف تدعف
 ٌأرقأ انألو هيلا ٌكتأَرقتس ا دقل هللاو « رمع اي كنم هب ًّقحأ ناك نم َكلذ ىّلوت : هل تلقو يرمأ

 . معّنلا رمح لم يل وكي نأ نم َيلإ | ُتحَأ كئلخدأ نوكأ نأل هللاو : رمع لاق . كنم اهل
 .[14617 , 5745 : يف هافرط_ ٥۳۷١ ثيدحلا]

 نيميلاب لكألاو ‹ ماعطلا ىلع ةيمستلا باي - "

 عمس هنأ ينربخأ : ريثك نب ٌديلولا لاق ٌنايفس انربخأ هللا دبع نب ٌجلع انثّدح _ ۹

 ‹ كب هللا لوسر رجح يف ًامالغ تنك :لوقي ةملس يبأ نب ٌرمع عمس هنأ ناسيك نب بهو

 « كنيميب لكو 2 هللا مس < مالغ اي : ال هللا لوسر يل لاقف )0 ةفحصلا يف شيطت يدي تناكو

 ٥۳۷۷ « ٥۳۷۸[. : يف هافرط 01/7 ثيدحلا] .(دعب ىتمعط كلت تلاز امف . كيلي امم لکو



 ۳۷۱ ةمعطألا باتك-

 هيلي امم لكألا باب ©

 . ؟هيلي امم لجر لك لكأيلو « هللا مسا اوركذا» : كك ئبنلا لاق :ٌنسنأ لاقو

 TT ك ا ۷

 orv1: a]. «كيلي امم لك : ا

 يتأ» : لاق ميعُت يبأ ناسيك نب بهو نع كلام انربخأ تفسوي نب هلا دبع انئذح 5 ترض

 .«كيلّيامم لكو « َهَللاَمَس :لاقف « ةملس يبأ نب رمع بيبر هعمو ماعطب ةي هللا لوسر

.[orv¥ < o1 : [ثيدحلا رظنا 

 ةيمارك ةنم فرعي مل اذإ هبحاص عم ةعصقلا يلاوخ عت نم باب - ٤

 : لوقي ِكلام نب َسنأ عمس هنأ ًةحلَط يبأ نب قاحسإ نع ِكلام نع ُةبيتق انثدح- ۹

 ةتيأرف « اب هللا لوسر عم ُثبهذف :ُسنأ لاق . ةعنص ماعطل ب هل هللا لوسر اعد ًاطاّيخ َّنِإ»

 ۲٠۹۲[. :ثيدحلا رظنا] . «ذئموَي نم ءاّبدلا حا لَآ ملف : لا ةعْصَملا يلاوح نم َءاَبَّذلا عّبَتَسَي

 هريغو ٍلكألا يف ِنُميَّشلا بابه
 كنيميب لك : يب ئيبنلا يل لاق» : ًةملس يبأ نب ُرمع لاق
 نع ٍقورسَم نع هيبأ نع ٌتَعشأ نع ٌةبعش انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبع انئّدح_- ۰

 هلعتتو هروهط يف ٌعاطتسا ام َنْميتلا بحب ب دايو ئبنلا ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[477 2154 :ثيدحلا رظنا] . هلك هنأش ىف» اذه لبق طساوب لاق ناكو .اهلُجّرتو

 عيش ىتح ّلكأ نم باب - 5

 عمس هنأ ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام ي ىنثّدح ٌليعامسإ انثّدح 0١

 ًافيعض ةا هللا لوسر ٌتوص ٌتعمس دقل * ياش أل ةحلط و بأ لاق :لوقي كلام نب َسنأ

 اهل ًارامخ ٍتّجرخأ مث « ريعش نم ًاصارقأ ثَّجَرحأف ؟ءيش نم ِكَدنع لهف < , عوجلا هيف فرعأ

 « لك هللا لوسر ىلإ يلسرأ مث « هضعبب ينتّدرو يبوث تحت هتد مث « هضعبب ٌربخلا ٍتفلف
 يل لاقف « مهيلع ُتمَّقف « سانلا ةعمو ٍدجسملا يف ةي هل هللا لوسر تدَجّوف هب ٌتبهذف :لاق

 لاقف .معن :تلقف :لاق ؟ماعطب :لاق .معن :ُتلقف ؟ةحلط وبأ َكّلسرآ : ةي هللا لوسر



VYةمعطألا باتك-  

 لاقف « ًةحلط ابأ ٌتنج ىتح مهيديأ َنيِب ُتقلطناو قلطناف .اوموق :ُهَعم نم لكي هللا لوسر
 ماعطلا نم انّدنع سيلو « سانلاب ةي هللا لوسر ءاج دق ا :ةحلط وبأ

 كك للا لوسر يقل ىتح ةحلط وبأ قلطناف لاق ملعأ هلوسرو هللا : 0

 ميَلُس مَا اي يله : ا هلل هللا لوسر لاقف « الَخَد ىتح لي هللا لوسرو ةحلط ةحلط وبأ لبقأف

 مث « هتف هل ةك ميل م يلع ْتَرَصَعو « تقف وب رمأف « زيخلا كلذب ثنأف ٠ ا

 ىتح اولكأف « مهل َنذأف « ةرّشعل نّدئا : لاق مث « لوقي نأ هللا ءاش ام كي للا لوسر هيف لاق

 ا مهل َنذأف « ةرشعل نذئا :لاق مث .اوجرخ مث اوعيش

 موقلا لكأف « ةرشعل نذأ مث « اوجرخ مث اوعبش ىتح اولكأف ؛ مهل َنذأف « ةرشعل نّدئا :لاق

 ٤۲۲ « ۳١۷۸[. :ثيدحلا رظنا] . «الجر نونامث ٌموقلاو « اوعبشو مهلك

 نع ًاضيأ َنامثع وبأ ٌثَّدحو :لاق ‹ هيبأ نع دمتعُم ا اسوم انثّدح - ۲

 لاقف « ةئمو َنيثالث كي يبنلا عم اًنك» :لاق امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا ٍدبع

 هاج مث ٠ نيف «رؤحن اعط نم عاص ينجو اذ ؟ماحط مكن دحأ م له ل ينا

 ؟_ ةه :لاق وأ ٌةَيِطَع مأ عيب | للي خلا لاقف « اهقوسي منغب ٌليوط ٌثاعشم ٌكرشُم م لجر

 ١ E RE تحرش هان ع نر شاف :لاق « عيب لب « ال :لاق

 « هايإ اهاطعأ ًادهاش ناك نإ « اهنطب داوس نم ةَّزَح هل َّرَح دق الإ ٍةئمو َنيثالثلا نم ام هللا ُمياو

 يف ّلضفو « انْعِبّشو َنوعمجأ انلكأف « نيتَعصق اهيف لعج مث « هل اهأَبَح ابئاغ ناك نإو
 ۲٠۱۸[. « 5715 :ثيدحلا رظنا] . «لاق امك وأ « ريعبلا ىلع ةهتلمحف نيتعصقلا

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع همأ نع ٌروصنم انئّدح ٌبيِهُو انئّدح ملسُم انثّدح 5 ۳

 ٠٤٤١[. : يف هفرط_ 61847 ثيدحلا] . «ءاملاو رمتلا نيَدَّوْسَأْلا نم انعبش َنيح كي عوبنلا يِفْون»

 (تينت ڪک ۾ :هلوق ىلإ يحيل كَل و باب -۷
 ماعطلا ىلع عامتجالاو دهّتلاو

 زانت نب ریشب ثعمس ديعس نب ىيحي لاق ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب يلع انثّدح - ٤
 ءابهصلاب اتك املف « َربيَخ ىلإ كو هللا لوسر عم انجرخ : لاق نامعنلا نب ٌديَوُسانثَّدَح» :لوقي

 « قيوَسب الإ يأ امف « ماعطب كي هللا وسر اعد  ةحوّر ىلع ربح نم يهو : ىيحي لاق

 لاق .أَّضَوَتي  ملو برغملا انب ىّلصف « « انضمضّمو ضمّضمف ءامب اعد مث « هنم انلكأف ةانكلف
 .[4190 « ٤۱۷٥ و1 ۰ ۲۱۰ ‹ ۲۰۹ :ثيدحلا رظنا] . (ًاءْذَبَو ًادوَع هنم ةتعمس : نایفس



 ۱۳۷۲۳ ةمعطألا باتك

 ةرْفّسلاو ناوخلا ىلع ٍلكألاو , ققرملا ٍزِبْخلا باب-۸

 « ل زاب هَدنعو ٍسنأ دنع اتك : لاق َةداتَق . نع مامه انئّدح ٍنانس نب دمحم انثّدح -0

 . «هللا يقل یتح « ةطوُمْسَم ا ًاققَرُم ًازبخ اي ئبنلا لكأ ام :لاقف

 047١[. : يف هفرط_ 5785 ثيدحلا]

 لاق - سنوي نع يبأ ينثّدح :لاق ماش نب اعم انثّدح هللا دبع نب ٌئيلع انئّدح - 7
 ىلع لكأ يب يبنلا ثملع ام» : لآق هنع ُهللا يضر سنأ نع ةداتق نع - ٌفاكسإلا وه ٌحيلع

 2000 : ةداتقل َليق « طق ناوخ ىلع لكأ الو « طق ٌققَرُم هل رخ الو « طق ٍةجْوَكس

 ٥٤۱٥١ « 149٠[. : يف هافرط_ 5185 ثيدحلا] . (رْفَّسلا ىلع : لاق ؟نولكأي

 :لوقي أ اننا ا ا ھا مج وب اا ميزت يل نيل الذخ -
 ىقلأف 2 طف عاطنألاب رم ‹ هتميلَو ىلإ َنيملسملا ٌثوعّدف < ةيفصب يني لَو ئيبنلا ماق»

 .¿ او طق ألاو االغ

 . «عطن يف ًاسيح عنص مث « ي ئيبنلا اهب ىن سنأ نع وٌرمع لاقو
YAO لقت 27951“ CYAAYT «YAAA oTO كالا «QEY ¢ 1° e : [ثيدحلا رظنا 

CEY CEY E144 o EIA CEVAV قدرت EAT CTTEY CTTIY CTA (TAO ا 

. [014.0104 O AO CET CTT E1! 

 : لاق ناسيك نب بهو نعو هيبأ نع ٌماشه انئّدح ًةيواعُم وبأ انربخأ محم انتدح -
 مهّلِإ ينب اي :ٌءامسأ هل تلاقف .نيقاطُتلا ِتاذ َنباي :نولوقي ريبٌرلا نبا َنورّيعُي ماشلا لهآ ناك
 ُتيكْوأف : نيفصن هّتَقَمَش يقاطن ناك امنإ ؟ناقاطُتلا ناك ام يرذت لهو « نيقاطتلاب َكنورّيعُي
 هورّيَع اذإ ماشلا لهأ َناكف :لاق .َرَخآ هترفس يف ُتلعَجو « امهِدَحأِ لب هللا لوسر ةبرق

 .[۳۹۰۷ ۰ ۲۹۷۹ :ثيدحلا رظنا] . «اهذاع ٌكنع *هاظ ٌةاكش َكِلت١ : هلإلاو اهيإ : لوقي نيقاطتلاب
 نع ريَبْج نب ٍديعس نع رشي يبأ نع ةناوَع وبأ انثَّدح نامعّتلا وبأ اشرح ل

eوو  
 ًانمَس هك عوبنلا ىلإ ثّدهأ سابع نبا ةلاخ - ٍنْرَح نب ثراحلا َتنب ٍديَمُح َّمأ َّنأ» : سابع نبا 1 :

 قولو نمل ردنتملاك لئن ؛ نك أ ل ابشر اطفاو

 قيوئملا باب-*

 نب ديوس نع راسي نب رسب نع ییحی نع ٌداَمَح انئَّدح برَح نب ٌناميلس انثدح - ۰



 ةمعطألا باتك 1

 ترشح َربيَخ نم ٍةحَوَر ىَلَع يهو - ِءابهَّصلاب كو يبنلا عم اوناك مهنأ» :ٌةَربخأ هنأ نامعُتلا

 « ضمضمق ءامب اعد مث . هعم انكلف « ُهنم َكالف « ًاقيوس الإ ُهْدِجَي ملف « ماعطب اعدف ءةالصلا

 ۲۱١ ۰ ۲۹۸۱ ۰ ٤۱۷٥ 1۱۹٩ ١ ٥۳۸٤[. ۰ ۲۰۹ :ثيدحلا رظنا] . «أضوتي ملو < انيلصو ىلص مث

 وهام ملعيف هل ىَّمسُي ىتح ٌلكأَي ال لَ ٌيبنلا ناك ام باب ٠

 sS وبأ ٍلتاقُم نب دمحم انثّدح ه9
 ا_ديلولا نب ؛ دلاخ نأ ٌةَربخأ سابع نبا َّنأ يراصنألا فيتح نب ٍلهس نب ةمامأ وبأ ينربخأ
 ل ةنومي ىلع ال هللا لوسر حم لخد هنأ هربخأ - هللا فيس :ُهل لاقي

 ٍتمّدقف « جَن نم ِثراحلا نب ةديفُح اهّمخأ هب تّمدق ًاذونحم ًاَبض اهّدنع دجَوف سابع

 ىّوهَأَف « هل اى یکسیو هب تحب ىتح ماعطل هدي مدي املق ناكو « و هللا لوسرل ٌبضلا

 نتمّدق ام لب هللا لوسر َنزبخأ :روضُحلا ةوسشلا ّنم ٌةأرما ٍتلاقف ٌّبْضلا ىلإ هدي كب هللا لوسر
 وو ب دلاخ لاقف « ٌبضلا نع هدي ةي هللا لوسر عفَرف « هللا لوسر اي بضلا وه « هل

 لاق . هفاعأ يندجأف « يموق ضرأب نكي مل نكلو « ال :لاق ؟هللا لوسر اي بضلا مارخأ

 25٠٠, ٥٥۳۷[. : يف هافرط_ 5191 ثيدحلا] . «عيلإ رظنَي ال هلل لوسرو « هتلكأف ةتزّرَتجاف : دلاخ

 ٍنيْنئالا يفكَي ٍدحاولا ٌماعط باب - ۱۱
 نع كلام ينثّدح ليعامسإ انثّدحو .ح . كلام انربخأ َفُّسوي نب هللا دبع انثًدح_ ۲

 نیتثالا اعط: نكي هللا لوسر لاق» : لاق هنأ هنع هللا يضرّةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ

 .«ةعبرألا يفاك ةثالثلا ماعطو « ةثالثلا يفاك

 ٍدحاو َىعم يف لكأي ُنِمؤملا باب- ١
 . لك يبنلا نع ةريره وبأ هيف
 عفان نع ٍدمحم نب ٍدقاو نع ٌةبعش انثدح دّمَّصلا دبع انثّدح ٍراَشَب نب دمحم انثّدح_ ۳

 لكأف « هعم لكأي الجر ُتلخدأف « هعم لكأي ٍنيكسمب ىتْؤُي ىتح لكأَي ال رمع نبا ناک : لاق

 عم يف لكأي نمؤملا :لوقي لي ئبنلا ُتعمس « يلع اذه لد ال « عفان اي :لاقف .ًاريثك
 ٥۳۹۵[. « ۵۳۹۲ :يف هافرط_ 5197 ثيدحلا] .«ءاعُمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو « دحاو

 هللا يضر ّرمع نبا نع عفان نع هللا ٍديِبُع نع ةدبع انربخأ مالّس نب دمحم انثّدح_ 1

 الف « ٌقِفانملا وأ ٌرفاكلا نإو « دحاو”ىعم يف ٌلكأي َنمؤملا نإ : ل هللا لوسر لاق» :امهنع

 ٠۳۹۳[. :ثيدحلا رظنا] . «ءاعمأ ةعبس يف لكأي- هللا ديبع لاق امهّيأ يردأ



 ۷0 ةمعطألا باتك

 . هلثمب . . ايب يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع كلام انّّدح : ريكُبُنب ءا لاقو

 « ًالوكأ الجر ِكيِهَنوبأ ناک : لاق ورمع نع ٌنايفُس انثّدح هللا ٍدبع نب ئملع انثّدح _ هموم

 هللاب ُنِموأ انأف : لاقف . ءاعمأ ٍةعبس يف ٌلكأي رفاكلا نإ :لاق لي هللا لوسر نإ : َرمع نبا هل لاقف

 .[0744 « 5897 :ثيدحلا رظنا] . «هلوسرو

 هللا يضر ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثّدح ٌليعامسإ انثّدح _ 5

 . «ءاعمأ ةعبس يف لكأي ٌرفاكلاو « دحاو”ىعم يف ملسملا ٌلكأي : ال هللا لوسر لاق» : لاق هنع

 ٥۳۹۷[. : يف هفرط_ 6747 ثيدحلا]

 E لأ لح الا وو ميغ e وب نود كاع - ها

 كلذ َرِكَّذَف « ًاليلق ًالكأ لكأي ناكف ملسأف . ًاريثك داكا لأي ناك الجر نأ» :ةريره يبأ

 . «ءاعمأ ةعبس يف لكأي فاكلاو « دحاو<ىعم ىف لكأي ّنمؤملا نإ : لاقف لكي عوبنلل

 .[0795 :ثيدحلا رظنا]

 ًائكّتُم لكألا باب ٠١

 لاق» :لوقي ةفيحج ابأ ثعمس رمقألا نب ىلع نع ْرَعْسِم انئّدح ميعُن وبأ انثّدح _ ۸

 .[ 4: يا «ًائكَتُم لکا ال ين : ةا هللا لوسر

 نع ٍرمقألا نب يلع نع ٍروصنم نع ٌريرج انربخأ بيش يبا نب نامثع ينئّدح 64
 «ءىكتم انأو لكآ ال : دنع لرل لاقف ءا جيلا ةنع ثك : لاق « ةفيَحُج يبأ

 . o4۸] : ثيدحلا رظنا]

 قوش: کک ا اود اخ

 0 : لاق ديلولا نب ل

 « ال :لاق ؟َوه مارحأ :ٌدلاخ لاقف .هدّي َكسمأف « ّبْض نإ : هل ليقف < ؛ لال هلا قرهأت

 كلام لاق «رظنَي كي هللا لوسرو ٌدلاخ ّلكأف .هفاعأ ىتُدَجَأف. ٠ ىموق ضرأب نوكي ال ُهّنكلو
 .[07941 :ثيدحلا رظنا] . (ذونحُم ٌبضب» : باهش نبا نع

 ةريزّخلا باب 6

 :هربللا نم ةريوسلاو: ةلاختلا وم ةريرخلا لالا



 ةمعطألا باتك-١ ۳۷٦1

 ينربخ أ :لاق باهش نبا نع ٍليَقُع نع ثيللا انثّدح ٍريكُب نب ىبحي ينئّدح _ 041

 َدهّش نم ايب يبنلا باحصأ نم ناكو - كلام نب َنابتِع َّنأ» : يراصنألا عيبرلا نب دومحم

 انأو « يرصَب تركت ينا « هلا لوسر اي :لاقف هلي هللا لوسر ىتأ هنآ - راصنألا َنم ًارْذب

 ين نأ عطتسأ مل < مهنیبو ينيب يذلا يداولا لاس ٌراطمألا ِتناك اذإف < يموقل يّلصأ

 Bz هداف يتيب يف يّلصتف يتأت كنأ هللا لوسر اي ُتذِدَوف « مهل يصف مهّدجسم

 « ٌراهنلا حفتر َنيح ركب وبأو ال هلا لوسر يلع ادغف : نابتع لاق . هللا ءاش نإ ٌلعفأس :لاقف

 يلصأ نأ بحُ نبأ : يل لاق مث « تيبلا لخد ىتح ْسِلِجَي ملف < « هل ٌتنذأف لكي يبنلا َنّدأتساف
 مث نیتعکَر ىَلصف ٠ اًنَفْفَصف ٠ رّبكف لَك ئبنلا ماقف « ِتيبلا نم ةيحان ىلإ ُترشأف ؟كتيب نم
 e اا لا الاجر لا يف تاق ا ورک ىلع هاجر :ملس

 هللا بحي ال ۽ قفانم كلذ : 0 ا مهنم لئاق لاقف . اوعمتجاف

 هللا :لاق ؟هللا هجو كلذب ديري هللا الإ هلإ ال : لاق هارت الأ . لقت ال / :4لک يتلا لاق . هلو

 ا .نيقؤانملا ىلإ ةّتحيصنو هَهَجَو زن انإف : انلق :لاق . ملعأ هلوسرو

 نب َنيصُحلا تلأس مث :باهش نبا لاق .«هللا هجو كلذب يبي هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا
 قالا ی و ی ا

[E1 cf 145ل AE* «AFA < 1۸7 « 7Y « £۲0 › ٤1ثيدحلا رظنا] ٤: 

 طقألا باب - 5

 لاقو «نمسلاو طقألاو َرمتلا ىقلأف « ةيفصب هلي ئبنلا ىب : تإ ٌتعمس :ٌديمح لاقو

 . «ًاسيح ةي يبنلا َمنَص١ : سنأ نع ورمع يبأ نب وُرمع

o4۲سابع نبا نع ٍديعس ٍديعس نع ٍرشب يبأ نع ةبعش انئّدح ميهاربإ نب ٌملسم انثّدح _  
 ىلع تضلا َعِضْوف « انو اطقأو ابابض هلك ئينلا ىلإ يتلاخ تّدهأ» : لاق امهنع هللا يضر

 .«طقألا لكأو ّنبللا برشو « عّضوي ملامارَح ناك ولف « هتّدئام

 ثيدحلا رظنا] : ۲٣۷۵ . ٥۳۸۹[.

 ريعشلاو قلّسلا باب 1۷

SS o 

 ردق يف هلعجتف ٍقلّسلا لوصأ ذخأت زوجع انل تناك « ةعمجلا مويب ٌحَرْفنَل اًنك نإ : :لاق دعس
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 VY ةمعطألا باتك

 نم ةعمجلا مويب حرفن اًنكو « انيلإ ُهْيَبَرقف اهانرز انيَّلَص اذإ « ريعش نم ِتاَبَح هيف لعجتف « اهل
 . لدو الو محش هيف ام هللاو < ةعمجلا َدعب الإ ليت الو ىَّدْغَتَن انك امو < كلذ لجأ

 ثيدحلا رظنا] : 978 979 ٩٤۱ ۰ ۲۳٤۹[.

 محللا لاشتناو , شهنلا باب

 سابع نبا نع ٍدمحم نع ٌبويأ انثدح ٌداّمح انئّدح باهّولا دبع نب وللا دبع انثدح ه٠ 4

 .«أضوتي ملو ىلصف ماق مث « ًافتك ةا هللا لوسر َقَرعت» : لاق امهنع هللا يضر

 7١1[. :ثيدحلا رظنا]

 نم اقع ع لك خبنلا لشتنا» : : لاق سابع نبا ٍنع ةمركع نع مصاعو َبويآ , نعو 6

 .[0404 07017 :ثيدحلا رظنا] . ؟ًأضوتي ملو ىّلص مث < « لكأف ردق

 ل

 E ل r يبا نب هلل دبع نكح مرنملا

[£164 551١525881 «Y0 ° :الماك « ۱A۴ «< ۱۸۲۲ 21471ثيدحلا رظنا] : ١ 

 نع مزاح يبأ نع ٍرفعج نب دمحم انئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع ينثدحو - ۷ ٠

 باحصأ نم ٍلاجر م اسلاج اموی ُثنكا :لاق هنأ هيبأ نع ّيمّلسلا ةدانق يبأ نب هللا دبع

 ريغ انأو َنومرحُم موقلاو « انّمامأ ٌلزان ال هلل هللا لوسرو - َةكم قيرط يف ٍلَِنَم يف ةي جيبنلا
 ينأ ول اوُيَحَأو « هل ينونذؤُي ملف يلعت فصخأ لوغشَم انأو < آّبْشحَو ًارامح اورّصبأف مرحب
 طوّسلا ٌتيِسَنو + تكر مث هتْجرسأف سرفلا ىلإ تمقف « هتزّصبأف ٌتفتلاف « هترصبأ
 ‹ ءيشب هيلع َكْنيِعُن ال هللاو ال :اولاقف « حمرلاو طوّسلا ينولوان :مهل ثلقف « ّحمُرلاو
 « تام دقو هب ُتنح مث « هترَقعف رامحلا ىلع ُْتدَدَّشَف ثبكر مث امِهّنذَخأَف تلزنف ُتِبِضَتف

 « يعم َدضَعلا ُتْأَبَحَو « انف < « مُرُح مهو هاَيإ مهلكأ يف اوكش مهنإ مث . ةنولكأي هيف اوعقوف

 ىّبح اهلكأف دضعلا هُتَلوانف !؟ ءيش هنم مكعَم : لاقف كلذ نع ةانلأسف « ةا هلل هللا لوسر انكردأف

 نع راسي نب ِءاطَع نع َملْسأ نب ٌذيز ينئّدحو :رفعج نب دمحم لاق . «مرحُم وهو اهقرعت
 .هلثم . . ةداتق يبأ

.]01 050420155951١5 cC YTAOE o YoV* CIVATE CIAYT [اللا م١ : ثيدحلا رظنا 



 ةمعطألا باتك ۳۷۸

 نيُكّسلاب محللا عطق باب ۲۰

 نب ورمع نب ٌرفعج ينربخأ» : لاق ع جيرهؤلا نع بيش انربخأ ناميلا وبأ اند 0۸
 ىلإ يعدف « هدي يف ةاش فتك نم ٌرتحَب ل يبنلا ىر هنأ هربخأ ةيمأ نب وًرمع هابأ نأ ةّمأ

 .«أضّوتَي ملو ىّلصف ماق من « اهب ٌزتحَي يتلا ّنيكسلاو اهاقلأف « ةالصلا

 . YAT < Wo] )۸° :ثيدحلا رظنا]

 ًاماعط ل ّيبنلا باع ام باب ١

 ةريره يبأ نع مزاح ي يبأ نع شمعألا نع نايف اًنربخأ ريثك نب دمحم انئّدح 494

 .["03 :ثيدحلا رظنا] ٠ هكرت ةّهرك نإو « هلكأ هاهتشا نإ : طق اماعط لكي بنل باع ام» :لاق

 ريعشلا يف خفنلا باب ۲۲

 َلأس هنأ مزاح وبأ ينثّدح١ :لاق َناَسُع وبأ انثَّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انثّدح _ ه٠

 ال :لاق ؟ريعشلا نولخنت متنك :لهف .ال : لاق ؟َيِنلا لكي يبنلا نامز يف متيأر له : ٌداَهَس

 ot] : يف هفرط_١٠04 ثيدحلا] ٠ .«ةخفنن انك نكلو

 نولكأي هباحصأو هيب يبنلا ناك ام باب_ <

 ٌيِدهَنلا ًنامثع يبأ نع ٌيريَرُجلا سابع نع ٍديز نب ٌداّمح انئّدح نامعنلا وبأ انثدح ۱

 « ٍتارمت عبس ٍناسنإ لك ىطعأف « رمت هباحصأ َنيب اموي كي ئوبنلا مسق» : :لاقّةريره يبأ نع

 يف تّدش ؟اهنم ىلإ بجعأ ةرمت نهيف نكي ملف « ةفّشَح ّنهادحإ تارمت عبس يناطعأف

 .[م ٥٤٤١ و 0441 :يف هافرط_١541 ثيدحلا] ٠ «يغاضم
 - و و ل2 3

 سيق نع ليعامسإ نع ةبعش انثدح ريرج نب بهو انثدح ٍدمحم نب هللا دبع انثدح_65

 - ةلبحلا وأ  ةلثُحلا قَرَو الإ ٌماعط انلام « كي ئبنلا عم ةعبس عباس ينتيأر» :لاق دعس نع

 ًاذإ ٌترِسَح « مالسإلا ىلع ينْرزَعُت ٍدسأ ونب ْتَحِبْصَأ مث « ةاشلا ْعَضَت ام انذحأ عصي ىتح

 .[۳۷۲۸ : ثيدحلا ار . ظييعّس لضو

 يج نب نقلا كو هلا لوس أم و : ثلقف

 : لاق ؟لخانَم كي هللا لوسر ٍدهع يف مكل تناك له : تلقف : لاق « هللا ةضبق ىتح هللا ةثعتبا

 متنك فيك : تلق :لاق « هللا هّضبق ىتح هللا ُهثَعَتبا نيح نم ًالُخنُم لي هللا لوسر یار ام



 ۳۷۹ ةمعطألا باتك-١

 هانْيدَت يقب امو < راط ام هيطيف « هُحْفنَتو هنحَطَت اتك :لاق ؟لوخنم ريغ ريعشلا ٌنولكأت
 ٠٥٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «هانلكأف

 ٍليعس نع بئذ يبأ نبا اننّدح ةدابُع نب ځور انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينثڌح - 5
 نأ ىبأف « ٌةوعّدف « ةّيلْضَم اش مهيديأ َنيب موقب رم هنأ هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع» يرْبقملا
 .«ريعشلا زبخلا نم عَبْسَي ملو ايندلا نم ةا هلا لوسر جرح : لاق لكأي

N E 

 ققرم هل ربح الو « ةجوكس يف الو « ٍناوِخ ىلع ةا عيبنلا ّلكأ ام» :لاق كلام نب سنأ

 .[01748 :ثيدحلا رظنا] . «رفّسلا ىلع : لاق ؟نولكأي ام ىلع :ةداتقل تلقف

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوسألا ميهاربإ نع روصنم نع ٌديرج انئدح بيق انئدح- 5

 . «ضيق ىتح عاب لايق ثالث ثلا ماعط نم ةنيدملا مل ذنم لكي دمحم لآ عيش ام : لاق

 .[ : يف هفرط 051١5 ثيدحلا]

1 0 57 14 

 .ةشفاع نع ورع نع باهش نبا نع ليقع نع يللا انثدحب ربك نب یحی انئذح- ١
 اهلهأ الإ نقر مث ٌءاسنلا كلذل عمتجاف اهلهأ نم ُتْيَملا تام اذإ تناك اهن ل ئيبنلا جوز

 نلك : IED اهتّصاخو
 . «نزُحلا ضعبب ُبَهذَت « ضيرملا داؤفل ٌةَّمجَم م ةنيبلّتلا : لوقي كَ هللا لوسر ٌتعمس ينإف ءاهنم

 ٠٦۹۰[. « 0549 : يف هافرط_ ٠٤۱۷ ثيدحلا]

 ديرّشلا باب 6

 هوم نع ئلمُجلا هُم نب ورمع نع ٌةبعش انثّدح ٌدَدنُع انئّدح راش نب دمحم انثّدح -
 نم لّمكَي ملو « ريثك ٍلاجّرلا نم لمك» : لاق كي يبنلا نع ّيرعشألا ىسوم يبأ نع ئينادمهلا
 ٍديرثلا لضفك ِءاسنلا ىلع ةشئاع ٌلضفو « نوَعرِف ةأرما ٌةيسآو « نارمع ُتنب ُميِرَم الإ ءاسنلا

 41١ #2 #47" ۳۷٦۹[. :ثيدحلا رظنا] . «ماعطلا رئاس ىلع

 لل يبنلا نع سنأ نع ًةلاوط يبأ نع هللا دبع نب ٌدلاخ انئَّدح ٍنوَع نب ورمع انئّدح-8
 ۳۷۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «ماعطلا رئاس ىلع ٍديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» :لاق

 نع ِنوَع نبا انئّدح متاح نب لهشألا متاح ابأ حمس ريم نب هللا دبع انثّدح 64



 ةمعطألا باتك_- ۴۸۰

 َمَّدَقف ؛ طايح هل مال ىلع ال يبن عم ثلخد» ل
 :لاق « َءاَبُدلا م عبتتي الك يربنلا لعجف : لاق « هلمع ىلع لبقأو :لاق « دیر اهيف ةعضَق هيل

 ٥۳۷۹[. 030937 :ثيدحلا رظنا] . تالاا دعب تلر اف لاق «هيدي نيب هعضأف ا

 بْنَجلاو ٍِفِتَكلاو ٍةطومُسَم ٍةاش باب- 5

 ِكلام نب ّسنأ يتأن انك» :لاق ةداتق نع ىبحي نب مامه انثّدح ٍدلاخ نب بذ انثّدح- ١
 قحل ىتح ًاققرُم ًافيغر ىأر ب يبنلا ملعأ امف « اولك :لاق « * ةئاق ٌةزاَبخو هنع هللا يضر

 orAo], :ثيدحلا رظنا] . «طق هنيعب ةطيمّس ةاش ىأر الو ¢ هللاب

 نب ٍرفعج نع ٌيِرِهُزلا نع ْدَمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نب دمحم انثدح 5 نش

 « اهنم لكأف ةاش فنتك نم تحي لي هللا لوسر ُثيأر» :لاق هيبأ نع ٌيرْمَّضلا ةيمأ نب ورمع

 . «أضّوتي ملو ىلصف « ‹ نيكسلا حرطف ماقف « ةالصلا ىلإ ّيعّدف

[ofA YAT VO , 54 : [ثيدحلا رظنا 

 هريغو محللاو ماعطلا نم مهرافسأو مهتويُب يف َنورْخَدَي ٌفَلّسلا ناك ام باب- ۷

 . ةرفُّس ركب يبأو ةي جوبنلل انْعَبَص : ءامسأو ةشئاع تلاقو

 :لاق هيبأ نع سباع نب نمحرلا دبع نع نايف انئّدح ىبحي نب داخ انئّدح - ۳
 ماع يف الإ ةلعف ام : تلاق ؟ثالث قوق يحاضألا ٌموحُل لكؤت نأ كك يبنلا ىهتآ ةشئاعل تلق»

 0 .ريقفلا عونغلا مطب نأ َدارأف « هيف سانلا عاج

 مايأ َةث الث موذأم ُب ؛ ربح نم اک دمحم لآ عيش ام : تلاق « تكحضف ؟هيلإ مكرطُصا ام : ليق
 . ؟هللاب ّقحل ىتح

 . اذهب سباع نب نمحرلا ٌدبع انّنَّدح نايفس انربخأ : ريثك نبا لاقو

 ثيدحلا] ٥٤۲۳ يف هفارطأ_ : ۵٤۳۸ , ٠١/201 « /5341[.

 انك» : لاق رباج نع ءاطع نع ورمع نع ُنايفس انثّدح ٍدمحم ُنب هللا دبع ينثّدح- 4

e ٠ 8١ 0 م 6  

 198٠[. لالا: :TT U لاق



 ۴۸۱ ةمعطألا باتك

 سئحلا باب -

 ني تلطملا ىلوك ورعع يبا نيوربغ ص رتخ فاس انذع سا ديس 56

 ّسمتلا : :ةحلط ةحلط يبأل ل4 هل هللا لوسر لاق» : لوفي للاب نب سلا عيب هنا يلح نيالا دع

 اک هلل هللا لوسر مدخأ تّدكف « هءارو ينفِدرُي ةحلط وبأ يب جرخف « ينمٌدخي مکناملغ نم امالغ

 زجعلاو ء نّرَحلاو مهلا نم َكب دوعا ينإ مهللا :لوقي نأ دثكُي ةعمسأ ٌتنكف لرب املك

 نم انلبقأ ىتح هّمَدخأ لزأ ملف .لاجّيلا ةبلغو نيّدلا علَّضو « نبُجلاو لْخْبلاو « لّسكلاو

 مث ءاسكي وأ -ةءابعب هءارو اهل يّرحُيُهارَأ تنکف « اهّراح دق عح تنب َةيفَصِب لبقآو « َربيَح

 « اولكأف الاجر ٌتوعّدق ينلّسرأ مث « « عطن يف سيح َعَنَص ء ءابهصلاب انك اذإ ىتح . هءارو اهُفدرُي

 ىلع فّرشأ املف . هيحنو انُكِحُي لبج اذه : لاق دحل ادّباذإ ىتح لبق مث . اهب ُةَءاني كلذ ناكو

 يف مهل كراب مهللا . ةكم ميهاربإ هب مخ ام لدم هلت ب ام مرحأ ينإ مهلا : لاق ةنيدملا
 .«مهعاصو مهم

 لأنه CYTAEE (TAET CTAAY CYTAAA (YYTo CYYYTA (C\EY نىك لالا : ثيدحلا رظنا]

CFA cF*Ao 0نكمل كال  cC ET°° 419595 CEIAA CEVAV CEASE oA25551  

.[oFAV < 01340104 O° A0 (ETI o ETT! 

 ضضّضفم ٍءانإ يف لكألا باب- 9

 :لوقي ًادهاجم ٌتعمس :لاق ناميلس يبأ نب فيس انئَّدح ميعُن وبأ انثدح - 5
 0 ؛ ىقستساف « ًةَفيَذُح دنع اوناك مهنأ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ينثدح»

 ْلَعْفَأ مل لوقي هنآك « نيترم الو ةرم ريغ ُهتيِهَن ينأ الول : لاقو هب امر هدي يف حّدقلا عضو

 eT « جابيدلا الو َريرحلا اوسّبلَت ال :لوقي كت يبنلا تعمس ينكلو « اذه
 .«ةرخآلا يف انلو اينّذلا يف مهل اهنإف ٠ اهفاحص يف اولكأت الو ةضفلاو بهَذلا

 ٥۸۳۷[. ‹ هما , ٥٦۳۲ , ٥٦۳۳ : يف هفارطأ 5 477 ثيدحلا]

 ماعطلا ٍركذ ب بايد ۳۰

 : لاق ٌيرعشألا ىسوم ا نع سنا نع ةداتق نع ةناوَع وبأ انثّدح ٌةبیتق انثّدح- ۷

 اهُمعطو بّيط اهحير : : ةجمتألا لمك نارا أ ارقي يذلا نمؤملا كَم : هلع هلل هللا لوسر لاق»

 لثمو « ولخ اهُمعطو اهل حير ال : ةا لك نارقلا أرقي ال يذلا نمؤملا لو



 ةمعطألا باتك ۳۸۲

TT 0۰۲١ « ٠٠0۹[. :ثيدحلا رظنا] .  

 لكك يبنلا نع ٍسْنَأ نع نمحرلا دبع نب هللا دبع انئَّدح ٌدلاخ انثّدح ٌدّدسم انثدح- 7

 :o14 0 TV] : ثيدحلا رظنا] . «ماعطلا رئاس ىلع ٍديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» : لاق

 لكك ئبدلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع يمس نع كلام انئّدح ميعُن وبأ انئّدح - 4

 هجو نم ُهتمهن ىضق اذإف « ُهّماعطو ُهَّمون مكّدحأ عَتمَي : باذعلا ّنم ٌةعطق ُدْفَّسلا» :لاق

 1 YI] المع ثيدحلا رظنا] . «هلهأ ىلإ لجعيلف

 مدألا باب۱

 نع مساقلا عمس هنأ ةعيبر نع رفعج نب ليعامسإ انثلح ٍليعس نب بيق انئدح - ۲

 انلو : اهلهأ لاقف « اهقتئتف اهّيرَتشت نأ ةشئاع تدارأ : نس ثالث ةريرب يف ناك» : لوقي ٍدمحم

 .قتعأ نمل ءالولا امنإف ممل هيتطرش تم ولا لاقف هل هل هللا :لوجررل اكللذ تركدت ءالولا

 تيب موي ل هللا لوسر لخدو . هقرافُت وأ اهجوز تحت رفت نأ يف ترّيخُف تِّتعأو :لاق

 َرأ ملأ :لاقف < تيبلا مْدَأ نم مذأو زبخب ياف ِءادّكلاب اعدف « روف ٌةَمرُب رانلا ىلعو ةشئاع

 وه :لاقف « انل ُهّثدهأف ةريرب ىلع هب َقّدصُت محل ُهّنكلو « هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟امحل

 . «انل ةيدهو اهيلع ٌةقّدص

«Y070 «Yo YoY «YoY «07° «Yo «۲11۸ «10° 2١59# › 555 [ثيدحلا رظنا: 

  cC YVYTT «YY « YOVAلالة  (04V «O YVToOهلال 585 |.

 باب-۲

 ا e ا

 ٥۲۱٦ ٥۲۹۷ ۰ ٥۲٣۸[. « 5917 : ثيدحلا رظنا]

 نع بئذ يبا نبا نع كيلا يبأ نبا ينربخأ : لاق ةبيش نب نمحرلا دبع انثدح- ۲

 ؛ َريمَخلا لآ ال َنيح « ينطب عيش اب يبنلا مّرلَأ تنك : لاق ةريره يبأ نع يرثقملا

 ءىرقتسأو ؛ءابصحلاب ينطب قصلأو « ةنالف الو ٌنالف ينُمدخَي الو « ريرحلا ٌنسَبلأ الو

 نب ٌرْفعج نيكاسملل سانلا ٌريخو .ينّمِعطيف يب بلقني يك - يعم يهو - ةيآلا لجرلا



 ۳A۲ ةمعطألا باتك-

 اهيف سيل ةكعلا انيلإ حرخُيل ناك نإ ىتح « هتيب يف ناك ام انموطيف انب ُبِقَي : کک

 ۳۷٠۸[. :ثيدحلا رظنا] . «اهيف ام قعلتف « اهّقتشَتف «

 ِءاَبُّدلا باي ٣۳

 سنأ نع سنأ نب ةمامث نع ٍنوع نبا نع ِلعَس نب رز انثّدح َيَلَع نب ورمع انثّدح_ ٣
 تيأر ذنم هّيحأ لزأ ملف « ةلكأي لعجف ءاَبُدِب يتأف « اطاَيَح هل ىلوَم ىتأ كي هللا لوسر ّنأ١

 ٠٤١١[. ء۳۷۹٥ ۰ ۲۰۹۲ :ثيدحلا رظنا] . «هلكأي هی هللا لوسر

 هناوخإل ٌماعطلا ُفّلكتَي ٌلجرلا باب 4

offووعس يِبأ نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ُنايُِس انَلَدح بسوي نب دمحم انئّدح_  

 : لاقف « ماحل ٌمالُع هل ناكو « بيَعش وبأ :هل لاقي ٌلجر راصنألا نم ناك» : لاق ٌيراصنألا

 ‹ ةسمخ َسماخ ةي هللا لوسر اعدف « ةسمخ َسماخ ةي هللا لوسر وعدأ ًاماعط يل عتصا

 تئش نإف « انعبت دق لجر اذهو « ةسمخ َسماخ انتوعد كنإ : لكك ئبنلا لاقف « لجر مهّعبتف

 . هل ُثنذأ لب : لاق . هتک رت ٌتئش نإو هل َتنذأ

 َسيِل ةدئاملا ىلع موقلا ناك اذإ :لوقي ليعامسإ نب دمحم ٌتعمس :َفسوي نب ٌدمحم لاق

 وأ ةدئاملا كلت يف ًاضعب مُهَّضعب لواني ْنكلو < ىرخأ ةدئام ىلإ ةدئام ْنِم اولّوانتي نأ مُهل

 .[؟405 7041 :ثيدحلا رظنا] ١ اوعّدي

 هلمع ىلع ّوه لبقأو , ماعط ىلإ الجر فاضأ نَم باب "ه

 نب ةمامث ينربخأ :لاق نوع نبا اًتربخأ َرِضّنلا عمس ريِنُم نب هللا دبع ينثّدح _ ٥

 لخدف « ال هللا لوسر عم يشمأ ًامالغ ثنك» : لاق هنع هللا يضر سنأ نع سنأ نب هللا دبع
 ةا هلل ا

 . «عنص ام متصل هللا لوسر ُثيأر ام دعب ءابلا حا ٌلازأ ال : سنأ لاق

 .[5 177" د57 ٥۳۷۹ ۰ ۲۰۹۲ :ثيدحلا رظنا]

 قّرملا باب 5

o4۳ةحلط یا نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع َةملْسَم نب هللا دبع انثّدح_  



۱Aةمعطألا باتك ٤ 

 بوقف « ف ينا عم تبعده « تنص ماعطل و ينل اعد اطايخ نأ كلام نب َنسنأ عمسا

 ْلَزَأ ملف « « ٍةعْصَقلا يلاوَح نم ءاّبّذلا م عبسي لَك يبنلا ٌثيأرف « ديدقو ٌءاَبُد هيف ًاقَّرَمو «ريعش بخ

aS 

 ا

 e en ا E لاق هنع

 ٩۹۲ °) oT ofTocofTT OEY OPV] : ثيدحلا رظنا]

o۸هللا يضر ةشئاعنع هيبأ نع سباع نب نمحرلا ٍدبع نع نايس انثّدح ةصيبق انثّدح _  

 علركلا رل اتك نإو « قفا ئينغلا محط نأ دارأ «نمانلا عاج ماع ينل ةلعف امه : تلاق اهنع

 ٤١۳ ٠[. : ثيدحلا رظنا] ٠ «ًاثالث مودم ب زب نم لَو دمحم لآ حبش امو ةرشَع َسمخ دعب

 ًائيش ةدئاملا ىلع هبحاص ىلإ َمَّدق وأ - َلَوان نَم باب

 ىلإ ةدئاملا هذه نم ُلِوانُي الو « ًاضعب مهضعب َلوانُي نأ سأبال :كرابملا ْنبا لاقو :لاق
 . ىرخأ ةدئام

 هنأ ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب ٌقاحسإ نع كلام ىنثَّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح _ ۹
 هوي ندم هعتص ماعطل هللا لوسر اعد أطايخ نإ» : لوقي كلام نب َسنأ عمس

 ٌءاَبد هيف ًاقَرمو ) ريعش نم ًازبخ ةي هللا لوسر ىلإ بقف )2 ماعطلا كلذ ىلإ ةَ هللا لوسر

 ءابذلا ٌتحأ لزا ملف < « ةعصَقلا لوح نم َءاَبَدلا عت ہت لک هللا لوسر تيأرف : :سنأ لاق « ديدقو

 . هيدي نيب َءاّبدلا عمجأ ٌتلعجفا : نا نع مانت كاف «ذئموي نم

[oV 1375م cof «oF «0 £1۰ 0۳۷۹ › +٩۲ [ثيدحلا رظنا: 

 بطلاب ءاققلا باب ظ
 نع هيبأ نع ٍدعس نب ٌجيهاربإ ينثّدح :لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح _ 045غ

 بطلا لكأي اب ئبنلا تيأر» :لاق امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع .

 .[0449 « ٥٤٤۷ : يف هافرط_ 545٠ ثيدحلا] ٠ «ءاثقلاب

 باب 4
 :لاق نامثع يبأ نع ٌيريرُجلا سابع نع يز نب ُداَّمح انثّدح ٌدّدسم انثذح 0١



 ۱۳۸0 ةمعطألا باتك

 مث « اذه يلصُب :ًاثالثأ ليللا َنوبقتعي هٌمداخو هثأرماو وه ناكف « ًاعبّس ةريره ابأ ُتفّيَضَت١

 ِتارمت عبس ينباصأف « ؛ أرمت هباجصأ نيب كلو هلا لوسر مقا او يبو اذه يو

 َنامثع يبأ نع مصاع نع ءاّيركز نب ليعامسإ اندح حاصلا نب دمحم انثّدحس م 41
 ٍتارمت عبرأ : سمح ةنم ينباصأف « ًارمت انتبه ئربنلا مسق» : هنع للا يضر ةريره يبأ نع

 7 5٤٤١[. 05511 :ثيدحلا رظنا] . «يسرضل َّنهُّدشأ يه ةفشحلا تير مث < ةفشحو

 تلا عج َعْرْمَوإ» :ىلاعت هللا لوقو , رمتلاو طولا باب- ١
 اج ابر كيل طقم

 .« ع .f 00 6 2 i 2e و 5

Ee . 95 5ي كازو شر ۶  ° - 
 .«ءاملاو رمتلا : نيدّوسألا نم انعبش دقو كي هللا لوسر يفوت» : تلاق اهنع هللا يضر

 .[97 417 : ثيدحلا رظنا]

 داوم م نيالا راج يك ب وتل
 :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 E ا

 ُتلعجف « ًائيش اهنم دجأ ملو ذاذجلا دنع ٌيدوهيلا ينءاجف « ماع الخف تسلجف « ةموُز

 نم رباجل ءظَّتِسَت اوشما :هباحصأل لاقف ؛ للك خيبنلا كلذب َربخأف ٠ ىبأيف « لباق ىلإ ةرظنّتسأ

 مساقلا ابأ :لوقيف « ّيدوهيلا ُهلكي لَ ئبنلا لعجف « يلخن يف ينوؤاجف . ّيدوهيلا

 ٌتئجف ٌتمقف . ىبأف .ةملكف هءاج مث « SS .ةرظنأ ال

 « هتربخأف ؟رباج اي َكشيرَعَّنيأ : لاق مث < لكأف ٠ هل 4 يلا يدي نيب هتعضوف ٍبْطُر ليلقب

 « اهنم لكأف ىرخأ ٍةَضبقب هتثجف « ظقيتسا مث « دقرف لَحدف « هّتشرفف « هيف يل شرفأ : لاقف

 َدُج « رباج اي :لاق مث « ةيناثلا لخنلا يف باطلا يف ماقف . هيلع ىبأف « ّيدوهيلا ملكف ماق مث

 کک ا ر

 شرعي ام :تاشورعم : سابع نبا لاقو . ءانب :شيرَعو شرع .«هللا لوسر يّنأ ٌدهشأ :لاقف

 لاق رفعج وبأ لاق فسؤي نب دمحم لاق .اهتينبأ :اهشورُع :لاقي « كلذ ريغو موركلا نم
 . كش هيف سيل «ىلجف» :لاق مث « ًادّيقُم يدنع سيل «الخف» : ليعامسإ نب دمحم



 ةمعطألا باتك-١ ۱۳۸٦

 راّمُجلا لكأ باب ۲

 هاجم ينئّدح : لاق شمعألا انثّدح يبأ انئّدح ِثايغ نب صفح نب ٌرمع انثدح - 4
 راكب َيِنَأ ذإ ٌسولج يب عربنلا دنع نحن انتا :لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع
 « َةلخنلا ينعي هنأ تننظف « « ملسملا ةكربك هثكرب امل رجشلا نم نإ : كك ئبنلا لاقف « ةلخن

 ‹ مهثّدحأ انأ ةرشع ُرشاع انأ اذإف ٌثفتلا مث « هللا لوسر اي ٌةلخنلا يه لوقأ نأ تدّرأف

 .[4398 ۲۲۰۹۰۱۳۱۰۷۲۰۹۲ 231 :ثيدحلا رظنا] . «ةلخنلا ىه : ةي ىبنلا لاقف . ٌتكسف

 ةوجّعلا باب ۳

 نا ا اھ ب ا ا تاورم ان و ةعمج انناع 6

 يف هّرْضَي مل ةوجَع ٍتارمت عبس موي لك حّبصت نَم : ةي هلا لوسر لاق» : لاق هيأ نع ٍدعس
 .]0¥¥۹ > 0۷14 0۷٦۸ : يف هفارطأ 5145 ثيدحلا] . «رخس الو مس مويلا كلذ

 رمتلا يف نارقلا باب ٤

 نبا عم ونس ماع اتباصأ» :لاق ميكس نب ٌةلَبج انئّدح ٌةبعُش اند مدآ انئّدح - 5
 َّنِإف « اونراقت ال : لوقيو - لأن نحنو -اانب ُدِمَي رمع نب هللا دبع ناكف « ًارمت انقَّرَرف « ريل

 لوق نم ُنذإلا : هع «ةاخأ ّلجرلا َنذأتسي نأ الإ : لوقي مث « نارقإلا نع ىهن ةا يبنلا

 ۲٤۹۰[. 2714892571488 :ثيدحلا رظنا] .رمع نبا

 ءاّثقلا باب 4
 ُتعمس :لاق هيبأ نع ٍدعس نب ميهاربإ ينئّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح - ۷

 044٠[. :ثيدحلا رظنا] . «ءاّثقلاب بطُولا ٌلكأي كي ئيبنلا ُثيأر» : لاق رفعج نب هللا دبع

 ةلخنلا ةكرّي باب - 5

 رمع نبا ٌتعمس : لاق ٍلهاجم نع ببر نع ةحلط نب دمحم انئّدح مين وبأ انئّدح - ۸

 .«ةلخنلا يهو « ملسملا ّلثم نوكت ٌةرجش رجشلا نم : لاق اي يبنلا نع
 250١1 ۲ ‹ ۷۲ ۰ 7595171 1534 ٥٤٤٤[. : ثيدحلا رظنا]

 ةّرومب- نيماعطلا وأ  نينوّللا عمج باب ۷

 نب هللا دبع نع هيبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نبا انثدح 48

 «ةءاققلاب جدولا لما لونا ا لاق امهنع هللا يضر رفعج

 .[0447 015٠ ٠ :ثيدحلا رظنا]



AY -_ش ةمعطألا باتك ١ 

 ةرشع ةرشع ماعطلا ىلع سولجلاو  ةّرشع ًٌةرشع َنافيُضلا ّلخذأ ْنَم باب- ۸

 « سنأ نع َنامثع يبأ ِدْعَجلا نع ديز نب ُدامَح انئَدح ٍدمحم نب ُتلَّصلا ينثّدح _ 6
 تدمع - هما - عياش ما ن1 نينا نع هیر يبا اد نو ٠ نا نع تحف نع مانع نعو

 ايم يبنلا ىلإ ينتثعتب حت , مث « اهّدنع ةكع تَرَصَعو ةفيطخ هنم تلعجو ُهْنَّشَج ريعش نم دم ىلإ

 . يعم ْنَمو : :لوقي هنإ :تلقف تئجف . يعم نّمو :لاق . ةتوعَدف - هباحصأ يف وهو - ةتيتأف

 هب ءيجف « َّلَحدف . م1 ل يحرم يح درا :لاق ةحلط وبأ هيلإ جّرخف

 اولخدف « ةرشغ ئلع لخدأ :لاق مث .اوعبش وعيش ىتح اولكأف اولخذأف ؛ةرّشع ىلع لخدأ :لاقو

 مث « كلي عينا لكأ مث .نيعبرأ ّدع ئتح . .ةرّشع يلع لخدأ :لاق مث .اوعيش ىتح اولكأف
 .[9141 « ۳۵۷۸ « 477 :ثيدحلا رظنا] . ؟(ءيش اهنم َصقن هد له رظنأ تلعَجف . ماق

 ٍلوقّيلاو موثلا نم ُةَركُث ام باب 4

 . لَك يبنلا نع ٌرمع نبا هيف
 ٌتعمس ام : ِسّنأل َليق» :لاق ٍزيزعلا دبع نع ِثراولا دبع انثدح ٌدّدسم انثدح 04١

 .[405 :ثيدحلا رظنا] . اندجسم َّنبَر رقي الف لكا نم : لاقف ؟موُثلا يف لوقي ةي ئبنلا

 نبا نع سنوي انربخأ ٍديعس نب هللا دبع َناوْفَص وبأ انئّدح هللا دبع نب ولع انثدح _ ۲ ٥
 ١ :لاق لب يبنلا نع مَّعَر امهنع هللا يضر هللا دبع نب باج ذأ ءاطع ينئّدح :لاق باهش

 ۸٥٤ « ۸٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «اندجسَم َلزتْعَيِل وأ « انلزتعيلف الصب وأ ًاموث لكأ
 كارألا ٌّقَرَو وهو , ثابكلا باب ١

otoينربخأ :لاق باهش نبا نع َسثوي نع ٍبهَو ْنبا انثّدح ريع نب ٌديعس انئّدح  

 ينجن ِنارْهّظلا ومب : 6 هللا لوسر عم انك : لاق هللا دبع نب ُرباج ينربخأ :لاق ةَملَس و بأ
 لهو « معن :لاق ؟منغلا ىعرت َتنكأ :َليقف .ٌبطيأ ُهنإف هنم دوسألاب مكيلع :لاقف ثابكلا

 .[8 4:05 :ثيدحلا رظنا] ؟«اهاعَر الإ وبن نم

 ماعطلا دعب ةضَّمْضَملا باب- ١
 راسي نب ريش نع ٍديعس ّنب ىبحي ُتعمس ُنايِفُس انثّدح هللا دبع نب يلع انثدح 05

 ماعطب اعد ءابهصلاب انك اًملف « َربيَح ىلإ ةا هل هللا لوسر عم انجرح : لاق ٍنامعُتلا نب ديوس نع»

 اع و نفت ةالضلا ىلإ ءاقف ؛ انلكأف + :قيوس الا يأ امف

 ثيدحلا رظنا] : 7١9 ‹ ۲۱° ‹ 1۹۸۱ ‹ £11۷ < £۱۹٥ 0۳۸٤ 24759١0 [.



 ةمعطألا باتك ۳۸۸

 ىلإ ا شا ٍلوسر عم انجرخ ٌديَوُس اد لوفي ًاريشب ثعمس : ىيحي لاق _ 6

 الإ يأ امف « ماعطب اعد - ةَحْوَر ىلع ٌربيخ نم يهو : ىيحي لاق - ءابھصلاب انك املف « ربیخ

 ملو َبرغملا انب ىلص مث هعمانضمضَمو ضّمضمف ِءامب اعد مث « هنم انلكأف هانکلف « قيوسب

 یحی هرم هعمست كنأك : نايتس: لاقو اشو

[oto o4۰ «OFA « £1۹0 » ٤11۷0 › ۲4۸۱ 3751١6 , 5١9 : [ثيدحلا رظنا 

 ليدنملاب حّسمُت نأ لبق اهّصَمو عباصالا ٍقْعَل باب ۲

 ساع نبا نع ِءاطع نع رانيد نب ورمع نع ٌنايفس انثدح هللا ٍدبع نب مولع انثّدح 6:65

 .«اهقِعلُي وأ اهَقعِلَي ىتح هدي حسم الف مكدحأ لكأ اذإ : لاق لب جيبنلا نأ

 ليدتفلا باي 69
 نع يبأ ينثدح :لاق حيلف نب دمحم ينثَّدح :لاق رذنملا نب ٌميهاربإ انثّدح _ ۷

 ِتَّسَم امم ِءوضولا نع ةلأس هنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع» :ثراحلا نب ديعس

 نحن اذإف « ًاليلق آلِ ماعطلا نم كلذ لثم ُدجن ال اي يبنلا َنامز انك دق « ال :لاقف « رانلا
 .«أضوتَت الو يَّلصُن مث « انّمادقأو اندعاوّسو انّمكأ الإ ليدانَم انل نكي مل ٌهاندَجَو

 هماعُص نم ّعَرَف اذإ ٌلوقي ام باب- ٤

 نأ ةمامأ يبأ نع» :نادْعَم نب ٍدلاخ نع روث نع ُنايفس انثّدح ميعُن وبأ انثدح - 0

 عّدوُم الو عيفكَم ريغ « هيف ًاكرابُم ًابّيط ًاريثك هلل ٌدمحلا :لاق هتدئام عفَر اذإ ناك لَك ئبنلا

 .[0409 :يف هفرط_51458 ثيدحلا] . «انّبر هنع ىنغتسُم الو

 ١ :ةمامأ يبأ نع نادعم نب ٍدلاخ نع ديزي نب ٍروُث نع مصاع وبأ انثّدح _ ۹
 انافك يذلا هلل ٌدمحلا :لاق  هّتدئام َمفَر اذإ :ةّرم لاقو  هماعط نم غرف اذإ ناك كي ئبنلا

 ّدَوُم الو َيِفْكَم ريغ ء انبر ٌدمحلا كل :ةّرم لاقو .روفكم الو عيفكَم ريغ « اناورأو

 .[0 408 : ثيدحلا رظنا] . «انّير'ىنغتسُم الو

 مداخلا عم لكألا باب ٥

 ٌثعمساا :لاق د دايز نبا نهاد دمعت نع یش اح هه وب صم اک قا

 وأ ةلكأ ةلوانيلف هعم ُهْسِلِجُي مل نإف هماعطب هّمداخ مكدحأ ىتأ اذإ : لاق كَ ّيبنلا نع ةريره ابأ
 .[7 601 :ثيدحلا رظنا] . هج العو هج رح يلو هنإف ٠ نيتمقل وأ ةمقل وأ 3 نيتلكأ



 ۳۸٩۹ ةمعطألا باتك-

 رباصلا مئاصلا ّلثم « ركاشلا ٌمعاطلا باب- 67

 . كي يبنلا نع ةريره يبأ نع هيف

 يعم اذهو :لوقيف ماعط ىلإ ىعدُي ٍلُجرلا باب- 0
 O رك يك رن ع حر اللا

 انثّدح قيقش انثّدح شمعألا انئّدح ةماسأ وبأ انثّدح دوسألا يبأ ُنب هللا دبع انثّدح - 25١

 « ماحل ماع هل ناكو « بيعش ابأ ىنكُي راصنألا نم ٌلجر ناك» :لاق ٌيراصنألا دوعسم وبأ

 ماحللا همالُع ىلإ بهذف « ةَ بتلا هجو يف عوجلا فرعف « وباحصأ يف وهو لكي ينلا ىت

 را ةسمخ َسماخ هُو يبنلا وعدأ يّلعل ةسمخ يفكي امّيعُط يل عصا : لاقف

E NEهل تنذأ تئش ءش نإف « انعبت الجر نإ « بيعش ابأ اي :  

 ۲٤٥٦۰۲۰۸۱ ٠٤٩٤[. :ثيدحلا رظنا] . هل ٌثنذأ لب « ال : لاق « هتكرت تئش نإو

 هئاشع نع ٌلَجعَ الف ٌءاشعلا رضَح اذإ باب ۸

o4۲نبا نع سنوي ينئّدح : ٌثيللا لاقو . ٌيِرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح -  

 یار هنأ ا مآ نب ورم هابأ نأ» : ةيمأ نب ورمع نب ٌرفعج يتربخأ : لاق باهش

 ٌرتحَي ناك يتلا َنيكّسلاو اهاقلأف ةالصلا ىلإ يعُدف « هدي يف ةاش فيك نم ٌرتحي لكي هللا لوسر

 .[10477 0010879171" , 1۷۵ , ۲۰۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ًاضوتي ملو ىّلصف ماق مث « « اهب

Oكلام نب سنأ نع ًةبالِق يبأ نع َبويآ نع بيو انئّدح دسأ نب ىلع انثّدح  

 . «ءاشَعلاب اوؤَدباف ةالصلا ِتَميق ٍتَميِقأو ٌءاشَعلا عضو اذإ : لاق و يبنلا ٍنعا هنع هللا يضر

 ٦۷١[. :ثيدحلا رظنا] . هوحن . . ايب يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع َبويأ نعو

 . «مامإلا ةءارق عمسَي وهو ةّرم ىشعت هنأ َرمع نبا نع» : عفان نع َبويأ نعو - 15

 .[ 3/5 . 1۷۲ : ثيدحلا رظنا]

o00نع ةشئاع نع ويبَأ نع َةورُع نب ماش نع نايس انئّدح تفسوي نب دمحم انئّدح -  

 . «ءاشعلاب اوۋدباف ٌءاشعلا رضَحو ٌةالصلا ِتَميِقأ اذإ» : لاق ي ةئبنلا

 .[ 579/١" : ثيدحلا رظنا] . ؟ءاشعلا عضو اذإ» : ماشه نع ٍديعس ْنِب ىيحيو ٌتيهُو لاق



 ةمعطألا باتك ۴4۰ ١

 4 2 تعط 0 :ىلاعت هللا لوق باب 4

 ا ا مكان أ اا سلا اان ف اننا ا تاي

 دعب ماعطلل سانلا اعدف - ةنيدملاب اهجّوزت ناكو - شحج ِتنب َبنيّرب ًاسورع ةا هللا لوسر

 اق ورتساو مولا اك انج دعي لاينر هوم حلحول وخر اجلا اعلا اجرا

 « اوجَرَخ مهنأ ّنظ مث « ةشئاع ةرجُح تاب غلب ىتح «هعم ٌتيشَمو ىشمف ةا هللا لوسر

 باب غلب ىتح ةيناثلا هعم ُتعجّرو عَجرف < مهّتاكَم ولج مه اذإف « هعم ٌتعًجرف عجرف

 َلِرْنَأو « ًارتس هنيبو ينيب بَرَضف « اوماق دق مُه اذإف هعم ٌتعجرو عجرف « ةشئاع ةرجُح

 .[ةلالا هلال١ه املاك ٤۷۹۲ › 59/9١ ‹ CONT cO 5165 2785 2۷۹۳ : ثيدحلا رظنا]



 ١ ةقيقعلا باتك- ۳۹۱

 ا ا مست

 ةقيقعلا باتك-١۷

 هكينحتو « هنع ّقعَي مل نمل ُدَلوُي ادع يولوملا ةيمست باب- ١

 نع ةدرُب يبأ نع ديرب ىنثّدح لا ماا وبا اه رست ني فاحت ۷

 ةف « ميعاربإ ءامسف « ف لا هب ثياف + الق يل دلو : لاق هنع ُهللا يضر ىسوم يبأ
 . «ىسوم يبأ دلو َربكأ ناكو . ىلإ ةعفدو ؛ ةكربلاب هل اعدو « ةرمتب

 .[1194 : يف هفرط- ٥٤٩۷ ثيدحلا]

 ا» : تلاق اهنع للا يضر ةشئاع نع وببأ نع ماشه نع ىبحي اّئدح سش انئدح 4

 . [۲۲۲ :ثيدحلا رظنا] . «ءاملا ُهَعَبتْأف ٠ هيلع لابف « كح يصب كك ئيبنلا

E E 
 ٌتجرخف :تلاق « ةكمب بريا نب هللا ٍدبعب ْتَلِمَح اهنأ امهنع ُهللا يضر ركب يبأ ٍتنب َءامسأ
 ُةتعَضوف ال هللا لوسر هب ثيتأ مث « ءابقب ُتدّلَوف « ءابق تلزنف « ةنيدملا ثيتأف « متم انأو

 قير هفوَج َلخد ءيش َلوأ ناكف ‹ هيف يف لفت مث اهّعّضمف ةرمتب اعد مث « هرجح يف

 مالسإلا يف َدِلُو دولوم َلوأ ناكو « هيلع َكَرِبف هل اعد مث « ةرمتلاب ُهَكّنح مث « ةي هللا لوسر .
 .«مكل دلوي الف مكترَحَس دق دوهيلا نإ : مهل َّليق مهنأل « ًاديدش ًاحّرف هباوحرفف

 .[۳۹۰۹ :ثيدحلا رظنا]

 ِنب سا نع نوع نب هللا بع انربخأ ٌنوراه نب ُديَي انئّدح لضفلا نب ُرطَم ين دخ ۰
 جرخف ۽ يكتشي ةحلط يبأل نبا ناك» :لاق هنع هللا يضر كلام نب ستا نع َنيريس

 وه :ميلس م مآ تلاق ؟ينبا لعق ام : لاق ةحلط وبأ عَجَر املف . ئبصلا َضبقف « ةحلط وبأ
 . يبصلا راو : : تلاق عرف املف « اهنم باص مث « ىََنَعَتف ءاشَعلا هيلإ ثبقف .ناك ام “کسا



 ةقيقعلا باتك 14۲ ١

 مهللا : لاق . . معن : : لاق ؟ةليللا متسرعأ : لاقف هربخأف ل هلا لوسر ىتأ ةحلط وبأ َحَبصأ املف

 یتا زال يبنلا هب يتأت ىتح ةظفحا : ةحلط وبأ يل لاق . ًامالغ تَدّلَوْف . امِهِتِْيل يف امهل كراب

 ‹ ٌتارمت « معن : :اولاق ؟ءيش ُهَعمَأ : لاقف لكي عربنلا ُهَّدخأف «ِتارمتب هعم تَّلَسرأو هلي عيبنلا هب

 . «هللا دبع ءامسو هب ُهَكَّنَحو ٌيبصلا يف يف اهلعجف هيف ذ نم ّدخأ مث اهّعّضمف لَك ئبنلا اهذخأف

 .[ ٠١١١ :ثيدحلا رظنا] . ثيدحلا

 ةقيقعلا يف يبصلا ٍنع ىذألا ةطامإ باب - ۲

 رماع نب ناملس نع ٍدمحم نع بويأ نع ٍديز نب ٌداّمح انثّدح ٍنامعُنلا وبأ انثّدح- 0١
 نع ٌبيبَحو ٌماشهو ٌةداتقو ُبويأ انربخأ ٌدامح انئَّدح :ٌجاجَح لاقو . «ٌةقيَقَع مالُعلا عما : لاق
 ي ةصقح نع او ماع نع وحاو لاو . الب ئبنلا نع َناملس نع َنيريس نبا

 نبا نع ميهاربإ نب ٌديزي هاورو . الب يبنلا نع يبضلا رماع نب َناملَس نع بابّيلا نع نيريس
 ٠٤۷١[. :يف هفرط- ٥٤١١ ثيدحلا] . هلوق . . املس نع نيريس

 3 lS ا

 ا ا ا

 .[ ٥٤١١ :ثيدحلا رظنا] يل 1 e ةقيقعلا تيدح

 عَرفلا باب۳

 نع بّيسملا نبا نع ٌيرهْولا انئَّدح ْكَمْعَم انربخأ هللا دبع انثَّدح ٌنادبع انثّدح - ۳

 . «ةريتع الو عرف ل: لاق كَ ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . بجر يف ةريتعلاو . مهتيغاوطل ةنوحبذي اوناك « ٍجاَّتلا لوأ :عّرفلاو

 .[0 57/5 : ىف هفرط_ ٠٤۷۳ ثيدحلا]



 4۳ ةقيقعلا باتك-١۷

 ةريتعلا باب ؛

 نع بّيسملا نب ديعس نع انّئَّدح ٌيِرهّزلا لاق ٌنايفس انْئَّدح هللا دبع نب مولع انئّدح- ٤

 . «ةريتع الو َعَرف ال» : لاق ِدِْلي ءبنلا نع ةريره يبأ

 يف ةريتعلاو .مهتيغاوطل ةنوحذي اوناك « مهل ُجَتْنُي ناك جاتّتلا لوأ :ٌعرفلاو :لاق 20 َ . 2 وبيع وع
 .189 890“ :ثيدحلا رظنا] . بجر



 ديصلاو حئابذلا باتك ۳۹٤

1 

 ديصلاو حئابذلا باتك

 مش م

 ِديّصلأ ني وى هلآ موب أونا يَا اي ۾ :ىلاعت هلوقو « ديصلا ىلع ةيمستلا باب - ١
 ريتا َةَمِيِسي مك تلجأ ل :ةركذ لج هلوقو < 4ما ُباَدَع > :هلوق ىلإ مامرو كيري لاَ

 ع مس حمر . 5 جب 5 5 2 1 01

 «نوسخأَو مهو ال ۾ هلوق ىلإ «مْكْيلَعْلَب امال

 « ةيزنخلا : 4كتكع لب اَماَلإظ . محو لجأ ام , دوهعلا : وقم سابع نبا لاقو
 .:تومتف :قتخت : # ٌةَقْيَحَتْمْلاَو © ¢ ةوادع : 4 ناس # .مكنلمحي :# کمر کو

 . لبجلا نم ىَدَرنَت :4 ُْيورممْلاَو» .تومتف اهذقوُب « بّسخلاب ُبرضت :4 ةدوومْلاَو» ف ا عر رے جزز 2 و ها مذ
 . لكَو خبذاف هنيعب وأ هبنذب لوحتي ةتكردأ امف ٠ ةاشلا حطنُت : 4ُةَحيِطتلَاَو

 -. 03 ٠ 5 .٠ 9 2اس 3 32 7 3 =

 وهف هضرعب باصأ امو « ةلكف هّدحب باصأ ام : لاق ضارعملا ديص نع ةي ىبنلا ٌتلأس»

 نإو .ٌةاكذ بلكلا ّدخأ َّنإف « لكف كيلع َكَّسمأ ام :لاقف بلكلا ديص نع هتلأسو .ذيقو
 الف  ُهّلتق دقو  هعم ُهَّدخأ دوکي نأ تيشخف « هّريغ ًابلك  َكبالك وأ - ٌَكبلك عم ٌتدجَو

CI M.A۱۷١ « ۲٠٠٤[. :ثيدحلا رظنا] . «هریغ ىلع هْرُكْذَت ملو « كبلك ىلع هللا مسا تركذ امنإف « لكأت 3 37 . 2 7 ار >  

 ضارعملا ِديْص باب - ”
 ٌدهاجمو ٌمساقلاو جلاس هّمركو .ةذوقوملا كلت :ةقُدنُبلاِب ةلوتقملا يف ّرمع نبا لاقو

 ًاسأب هب ىري الو « راصمألاو ىَرَقلا يف ةقدنُبلا يمر نسحلا ةركو ٌّنّسحلاو ٌءاطعو ٌميهاربإو
 اوس اف

 : لاق يِبعّشلا نع رفسلا يبأ نب هللا ٍدبع نع ٌةبعش انئَّدح برح نب ٌناميلس انئّدح - 7
 اذإ :لاقف ضارعملا نع ةي هللا لوسر ٌتلأس :لاق هنع هللا يضر متاح نب ّيِدع ٌثعمسا١

 : لاق . ىبلك ٌلسرأ :ٌتلقف . كات الف ُذيِقَو هنإف لتقف هضرعب باصأ اذإف « لكف هّدحب َتبصأ
1١ 

 ماض



 40 ديصلاو حئابذلا باتك -

 ٠ « كيلع كمي مل هنإف ٠ لكأت الف :لاق ؟لكأ نإف :ُتلق . .لكف َتيّسو كبلك تلسرأ اذإ

 امنإ كنإف « ٌلكأت ال :لاق .رخآ بلك هعم ٌدجأف يبلك لسرأ :تلق .هشفن ىلع كما امنإ

 .[0 81/6: 5065 , ۱۷۰١ :ثيدحلا رظنا] .«رخآلا ىلع مست ملو « كبلك ىلع تيّمس

 هضركب ضارعملا ٌباصأ ام باب

 نع ِثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع ٍروصنم نع ُنايفس انئّدح ٌةصييق انئّدح - ۷

 :لاق . ةملعملا بالكلا لسرُت انإ « هللا لوسر اي :ٌتلق# : : لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع

 :لاق . ر ينرتانإوا تلق . َنْلَتق نإو : لاق ؟نْلَتَق نإو :ٌتلق . كيلع نكسمأ ام لك

 . (لكأت الف هضرعب باصأ امو « قرح ام لك

 سوقلا ديص باب ٤

 نيكو ی لكاتال روا دي هنم َنابف ًاديَص برض اذإ :+ اا سل الاقو

 ىصختسا :ديز نع شمعألا لاقو هلك هطسز :E ميهاربإ لاقو .هّرئ

 لكون نك و تي ا را ا مرعي ىلع

 نع ئيقشَمدلا ديزي نب ةعيبر ينربخأ : لاق ةَ ويح انئّدح ديزي نب هللا دبع انثدح _ ۸

 لكأتفأ  باتك لهأ موق ضرأب ان « هللا ين ا : تلق: لاق ٌيِنَشُحلا ةبلعُت يبأ نع سيردإ يبأ

 امف « ملعملا يبلكبو « مّلعمب سيل يذلا"يبلكبو يسوّمب ٌديصأ ٍدْيَص ضرأبو ؟مهتينآ يف

 مل نإو « اهيف اولكأت الف اهريغ متدجَو نإف « باتكلا ٍلهأ نم تركذ ام اق : لاق ؟يل حّلصي

 كبلكب َتدِص امو ؛لكف هللا مسا تركذف كسوقب َتْدِص امو . اهيف اولكو اهولسغاف اودجت

 .«لكف ُهَتاكَذ تكردأف ملعم ريغ ٌكبلكب ٌتدص امو « لكف هللا مسا تركذف ملعملا

 .[58495 « 55848 : يف هافرط- ٤۷۸ ٥ ثيدحلا]

 ةقُدنُيلاو فْذَّخلا بابه
 نع - ديزي او نوراه نب ديزيو يک انئّدح دشار نب بسوي ينثّدح ه4

 Es هللا ٍدبع نع ةديرب نب هللا دبع نع نسحلا نب سمه

 هب داصُي ال ةنإ : لاقو فذّخلا هركي ناك وأ - فذخلا نع ىهن ةَ هللا لوسر َّنِإف ٠ فذخت ال

 لاقف ٌفذخي كلذ دعب ُهآر مث .نيعلا أقفتو « ّنسلا ٌرِبكَت دق اهّنكلو « ودع هب أكنُي الو ٌديَص

 ؟فذخت تنأو  فذَخلا ةرك وأ  ٍفْذَحلا نع ىهن هنأ ةي هللا لوسر نع كئّدحأ :هل

 ٤۸٤١[. :ثيدحلا رظنا] : «اذكو اذك كمّلكأ ال



 ديصلاو حئابذلا باتك 1۳۹٦

 ةيشام وأ ٍديص بلكب سيل ًابلك ىنتقا نم باب - ٦

 ل رس واو اج رولا 0

 ٍةيشام بلکب سیل ًابلك ىنتقا نم : لاق كي يبنلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا ٌثعمس» : لاق

 .[01447 « 554١ : يف هافرط_ 518٠١ ثيدحلا] . «ناطاريق لمع نم موي لك ّصقن ةيراض

 :لوقي ًاملاس ٌتعمس :لاق َنايفس يبأ نب ٌةلظنَح انربخأ ميهاربإ ْنب ٌميكملا انثّدح - ١
 ٍديَصِل ًايراضًابلك الإ - ًابلك ىنتقا نم : لوقي كي يبنلا ثعمس : لوقي َرمع نب هللا دبع ٌتعمس
 048٠[. :ثيدحلا رظنا] . «ناطاريق موي لك هرجأ نم صقنَي هنإف - شام بلك وأ

 لاف لاق ندع نب زكا دبع نه حقا نع كلام اترا تسوي نب هللا دبع اات 81

 . «ناطاريق موي لك هلمع نم ّصقن- ايراض وأ ٍةيشام بلك الإ ابل ىنتقا نم للا لوسر
 :ثيدحلا رظنا] ٥٤۸١ « ٥٤۸١[.

l2 A Jc ۷-٠ لكأ اذإ باب aبساوكلا : 4کم ب مك أا ادام كنولتسد $ :ىلاعت هلوقو . 
 کک یکم ياو ا ہک اعام نوع ۾ .اوبستكا :ھأوح رجا »

 باسل رس  :هلوق ىلإ
 :لوقي هللاو « هسفن ىلع َكَسْمَأ امنإ « هَدَّسفأ دقف ٌُبلكلا ّلكأ ْنإ» : سابع نبا لاقو

 برش نإ :۶اطع لاقو ءّرمع نبا ةّمركو . كؤتت : ىتح ُملعُتو ٌُبَرضُتف 4ك هلأ مکماع ني نومي »
 .«لكف لكأي ملو ّمّدلا

 نع خيعقلا نع نامت نع ليغ نب ةمحم اا ديعس نب ةي اتالع 5 ۳

 | :لاق « بالكلا ذهب ُديِصَت موق اّإ : تلق ب هللا لوسر ٌتلأس» :لاق متاح نب يدع
 000 لا ٌكيلع ّنكَّسمأ ام لكف هللا مسا تركذو ةملعملا كبالك تلسرأ
 . «لكأت الف اه ريغ نم ٌبالك اهطلاخ نإو « هسفن ىلع ةكّسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ ينإف

 ثيدحلا رظنا] : ۱۷١ « 3١64 , ٥٤۷٥ ٥٤۷۷[.

 ةثالث وأ نيموي هنع باغ اذإ ديصلا باب - 6

 نع يبعّشلا نع مصاع انئّدح ديزي نب ُثباث انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح - 15

 "لكف لتقو كسْمأف ٌتيِّمسو َكبلك تلسرأ اذإ» : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر متاح نب ّيِدَع
 ٌنكسمأف اهيلع هللا مسا ركذُي مل ًابالك طلاخ اذإو . هسفن ىلع كَسْمَأ امنإف < « لكأت الف ّلكأ نإو



 اكلت ديضلاو عفايذلا باتكدال#

 هب سيل نيموي وأ موي دعب هتدجوف ديصلا تيمَر نإو . لتق اهيأ يردت ال كنإف « لكأت الف َنلتقف
 . «لكأت الف ءاملا يف عقَو نإو « لكف كمهس نأ الإ

 o]. 5387 »> ¥02۷ » ف £۷7 ‹ 56۷0 275٠١85 2 °1۷ : ثيدحلا رظنا]

 ديصلا يمر : ايب خبنلل لاق هنأ يدع نع» : رماع نع َدٌواد نع ىلعألا دبع لاقو _ 6

 .«ءاش نإ لكأي : لاق « ُهمهَس هيفو ًاتْيَم هدجي مث ةثالثلاو نیَمويلا ُهَرنأ رقت

 ofA 25187 « O EYV] » 05۷7 ‹ 0۷0 ‹ +0 £ ‹ °1۷ : ثيدحلا رظنا]

 رخآ بلك ٍديصلا ٌعم ّدجو اذإ باب-۹

 متاح نب ّيِدع نع يِبعّشلا نع ٍرْمّسلا يب أ نب هللا بع نع ٌةبعش انئّدح مآ انئّدح -

 كبلك تلسرأ اذإ : الب ئبنلا لاقف ٠ ياو لك اأ ينإ « هللا لوسر اي تلق» :لاق

 ا ينإ : تلق .هسفن ىلع ٌكسمأ امنإف « لكأت الف لكأف لتقف دخأف َتيمَّسو

 سب لو كلك ىلع تكس افا لاال :لاقف ‹ هذخأ امهّيأ يردأ ال َرخآ ًابلك

 0 سا ا د ا يا ا .هريغ

 .[ه 416 OA 1م » 0 EVV م1105 0٤۷0 704 ‹ °1۷ :ثيدحلا رظنا] . ؟لكأت الف ذيِقَو

 دّيصَّتلا يف ءاج ام باب- ٠

 هللا يضر متاح نب يدع نع ٍرماع نع نايب نع ليّضف نبا ينربخأ دمحم ينثّدح - ۷
 تلسرأ اذإ :لاقف .بالكلا هذهب ٌدّيَصتَن موق اَنِإ :تلقف لَك هللا لوسر ُتلأس» :لاق هنع

 ينإف « لكأت الف ٌُبلكلا لكأي نأ الإ « كيلع ّنكسمأ امم لكف هللا مسا تركذو ةمّلعملا َكَبالك

 . «لكأت الف اهريغ نم ٌبلك اهطلاخ نإو « هسفن ىلع ٌكسمأ امنإ وكي نأ فاخأ

[ofA 251:86 COCAE COCA COEVV COCEVTI (OVO (YO [لابو : ثيدحلا رظنا 

 انثدح ءاجَر يبا نب دمحأ ينثّدحو . حرش نب ةَوْيَح نع مصاع وبأ انثڌح - ۸

 0 لاق حيرش نب ةَوَح نع كرابملا نبا نع َناميلس نب دل

 ١ :لوقي هنع هللا يضر ينشحلا ةبلعث ابأ ٌتعمس : لاق هللا ٌذئاع َسيردإ وبأ ينربخأ :لاق

 E لا ا تلقف هِي هللا لوسر

 نم انل لحي يذلا ام ينربخأف < اس نسل يذلاو معلا لب داو :٠ يترقب دشا

 َريغ متدَّجَو نإف مهتينآ يف لكأت باتكلا لهأ موق ضرأب َكنأ نم تركذ ام امأ :لاقف ؟كلذ



 ديصلاو حئابذلا باتك ۳4۸

 ضرأب َكنأ نم َتركذ ام امأو . اهيف اولك مث اهولسغاف اودجت مل نإو « اهيف اولكأت الف مهتينآ

 مث هللا مسا ٍرْكذاف ملعملا كبلكب َتْدِص امو « لك مث هللا مسا ركذاف كسوقب تدص امف « ديص
 .[ة ا :ثيدحلا رظنا] . لكف هتاكذ تكردأف ًاملعم سيل يذلا كبلكب تدص امو .لك

 كلام نب سنأ نع ٍديز نب ماشه ينثّدح : لاق ًةبعش نع ىبحي انئّدح دسم انثدح 8

 ىتح اهيلع ٌتيْعَسف « اوبِغَل ىتح اهيلع اوعّسف « َنارْهّظلا رتب آَبنرأ انجفنأ» : لاق هنع هللا يضر

 .«هلبقف « اهيَّدِخَف وأ اهيكرَوب هلي ئبنلا ىلإ تعبق « ةحلط يبأ ىلإ اهب تجف « اهتذحأ
 ۲٠۷۲[. : ثيدحلا رظنا]

 نع هللا ِديَبَع نب ٌرمع لوم رضتلا يب أ نع كلام ينئّدح : لاق ٌليعامسإ انثدح 64

 تيرط ضعبي ناك اذإ ىتح « كَ هلا وسر عم ناك هنأ ءدان يبأ نع : :ةداتق يبأ ىلوم عفان

 ىلع ىّوّتساف « ًاّيْشحَو ًارامح ىأرف  مرحُم ٌريغ وهو - - َنيِمِرْحُم هل باحصأ عم فّلخت ةكم
 ىلع شمت هلخأف + اوافق خیر میلا اوبا اطر ا لأس مث « ٍهسرف

 اوكّردأ املف < « مهضعب ىبأو ةا هللا ٍلوسرا باحصأ ن ضعب ةنم لكأف «٠ هلقف نامحتلا

 : فا اهومكمعطأ ةمعط ىه اننإ : لاقف كلذ نع هولأس ةي هللا لوسر

[oV co E144 041E «A0 « 0۷° «1۸۲ £. 1۸۲۳ › ۱1۸۲۲ 2145ثيدحلا رظنا] ١: 

E, ٥۹۱نع راسي نب ِءاطع نع ملسأ نب , ديز نع كلام ىنث لح  

 ؟( يك دنحل نم كس لھ لاق هنأ الإ . هلثم . .ةداتق يبأ

 COV cO E16۹ (TAYE TAO ءلدالا »1۸1€, ۱۸۲۳ ۰ 1۸۲۲ 214871١ :ثيدحلا رظنا]

04۹[ 

 لابجلا ىلع ٍدِّيِصَّتلا باب- ١

o4۲نأ ومع انربخأ بهو نبا ينثّدح :لاق ٌميفعُجلا َناميلُس نب ىيحي انثذح  
 : لاق َةداتق ابأ ٌتعمس ٍةَمءْوّتلا "ولوم حلاص يبأو ةداتق يبأ ىلوَم عفان نع اا

 ُتنكو « يسّرف ىلع لج لجر انأو َنومِرحُم مهو ةنيدملاو ةكم نيب اميف الإ يبنلا عم تنك

 وه اذإف ُرَظنأ تبهذف « ءيشل نيِفّوُشَتُم كَ َسانلا ثيأر ذإ كلذ ىلع انأ انيبف « لابجلا ىلع ًءاقَر

 وه :اولاقف « ٌيشحو ٌرامحوه : تلق « يردن ال :اولاق ؟اذه ام :مهل ٌتلقف « ٍشحَّو ٌرامح
 e اولاقف « يطوّس ينولوان : مهل تلقف « يطوّس ٌتيسن ٌتنكو « َتيأر ام
 : يهل تلقف مهبل تيقاف ترج يح كاد آلإ نكي لق رثا يف تیر مك عاف تلر



 44 ديصلاو حئابذلا باتك 7

 2 مهضعب لكأو مهضعب ىبأف « هب مهتئج ىتح ُهتلمحف . هّسمنال :اولاق « اولوتحاف اوموق

 مكعم يقبأ :يل لاقف « ثيدحلا ٠ هتثدحف « ةتكردأف ٠ ٠ لي يبنلا مكل فقوتسأ انأ :تلقف

 . (هللا هومكمعطأ ع وهف ٠ اولك :لاقف . معن : تلق ؟هنم ءيش

COV CORT CENE TANE TASE “كما NATE AYY [امك 411 : ثيدحلا رظنا 

. [0944104۰ 

 ١١ ٍرحْلا دص ہک لجأ :ىلاعت هللا لوق باب- 4 ەم 2

 لاقو .لالح يفاطلا :ركب وبأ لاقو . .هب ىمَر او ¢ ا ٌةَدِيَص :ٌرمع لاقو

 لاقو . هلکأن نحنو ¢ دوهيلا ةلكأت ال ٌيّرجلاو . اهنم ٌترذق ام الإ ¢ هتم هماغط : : سابع نبا

 . هحبذن نأ ىَّرأف ريطلا امأ : ءاطع لاقو . حوبْذَم رحبلا يف ءيش لك : 235 يبلا ٌبحاص حرش

 ب . معن : : لاق ؟وه رحب ٌديصأ ليّسلا تالقو راهنألا ُديَّص ءاطعل تلق : جیَرُج نبا لاقو

 ىلع ُنسحلا بكرو 4اييِرَط اَمَحَل نوڪ روڪ لك نيو عا أ علو اذه ياش یاس تار بدع اذه

 . ءاملا بالك دولج نم جرس

 أسأب ةافحلسلاب ٌنسحلا ري ملو . مهتمعطأل عدافضلا اولكأ يلهأ نأ ول : ٌئيبعَّشلا لاقو

 . ئسوجم وأ ٌيدوهي وأ ٌمنارصن « رحبلا ديص نم لك : سابع نبا لاقو

 . ُسمشلاو ُنانبتلا رمخلا َحبَذ يِرُملا يف :ءادرّدلا وبأ لاقو

 يضر أرباج عمس هنأ ورمع ينربخأ : لاق ٍجيَرُج نبا نع ىبحي انئّدح دسم انئّدح - ۳

 لا لاف ديد عوج انتجنف + ةديع وأ ماو ٠ طلا اوف :لوقي هنع هللا

 هماظع نم ًامظَع ةديبع وبأ ذخأف « رهش فِصن هنم انلكأف « رْنَعلا : هل لاقي ةلثم َرْي مل اتم اتوُح

 ش ۳۲ 4373507 47359 ۰ ۲۹۸۳ ۰ ۲٤۸۳ :ثيدحلا رظنا] . (هتحت ٌبكارلا َرمف

 :لوقي ًارباج ُتعمس ِ :لاق ورمع نع نايفس انربخأ محم ُنب هللا بع انئّدح +

 ديدش عوج انّباصأف « شيَرقل ًاريع ُدّصَرَن َةديبُع وبأ انريمأو « بكار ةئمّتالث لي يبنلا انّمعَب»
 ٌفصن انلكأف « رّبْنَعلا هل لاقُي ًاتوح حبلا ىقلأو « طبخلا َشيج ىّمُسف « طبّحلا انلكأ ىتح

 هبصتف هعالضأ نم ًاعلض ةديبع وبأ ذخأف : لاق « انُماسجأ تَحَّلَص ىتح هكدَوِب اًئهَّذاو « رهش

 « ٌرئازج ثالث مث « َرئاْرَج ثالث رحن عوجلا َدتشا اًملف « ٌلجر انيف ناكو « هّنحت بكارلا ومف

 ۳ 4137 04510 2۳۹۰ , 1981:7445 :ثيدحلا رظنا] . (ةديبُع وبأ هاهن مث



(f°ديصلاو حئابذلا باتك - 1  

 دارجلا لكآ باب

 هللا يضر ئفوأ يبأ نبا تعمس :لاق ٍروُفعَي يأ نع ٌةبعش انّددح ديلولا وبأ انثدح- 06
 . «ًدارجلا هعم كأن انك اتس وأ - تاوّرَع عبس لكي عيبنلا عم انوّرغ» :لاق امهنع

 . «تاوزغ عبسا 'ىفوأ يبأ نبا نع روفعي يبأ نع ليئارسإو ةناوع وبأو ٌنايفس لاق

 ٍةتيَملاو « سوجملا ةينآ باب - 4
 ينئّدح ئيقشمُدلا ديزي نب ٌةعيبر ينثدح : لاق حيرش نب ةَوَْح نع مصاعوبأ انئدح- 7 يع ده

 :ٌتلقف ب يبنلا ٌثيتأ» :لاق ئينشحلا ةبلعث وبأ ينثّدح :لاق مينالوخلا َسيردإ وبأ
 ةيصأو « يسوّقب ديصأ ٍديَص ضرأبو « مهتييآ يف ٌلكأتف باتكلا لهأ ضرأب ان هللا لوسر اي
 ٍلهَأ ضرأب كنأ تركذ ام امأ : لإ ئبنلا لاقف « ملعمب سيل يذلا يبلكبو « مّلعملا يبلكب
 ا اهيف اولكو اهولغاف ادب اودجت مل نإف « ًاَدُباودڄت ال نأ الإ مهتينآ يف اولكأت الف ٍباتك
 كبلكب تدص امو . لكو ولا مسا ٍركذاف كسوقب َتدِص امف « ديص ضرأب مكنأ ٌتركذ ام
 . لكف ةتاكذ ٌتكردأف مّلعمب سيل يذلا ٌكبلكب ٌتدِص امو . . لكو هللا مسا ركذاف ملعملا

 ١ 0 ثيدحلا رظنا]

 هذه متدَقوأ “ : هلك لا لاق دارا اوُدقوأ - ا ا امل» :لاق

 نم ٌلجر ماقف .اهّرودق اورسكاو « اهيف ام اوقيرهأ : لاق ةن ةّيسنإلا ٍرمُحلا موحل : اولاق ؟َنارِيتلا
 .[4195 7419/7 :ثيدحلا رظنا] . «كاذ وأ : وكلك ئيبنلا لاقف . المنار هاه لاقف موقلا

 م

 دمعتُم كرت نمو « ةحيبّلا ىلع ٍةيِمسَّتلا باب-©

 هَ نا مسا ودير اي اولڪ آت الو » : ىلاعت هللا لاقو . سأبالف يسن نم : سابع نبا لاقو
 رهيايلوأ لإ وحول تیل َّنِإَو » : ىلاعت هلوقو . 0

 رشک د هوما تلو خو دبل
 نب َةيابَع نع قورسَم نب ٍديعس نع َةناوَع وبأ 0 نب ىسوم انئّدح- ۸

 نمانلا اا « ةفيلُحلا يذب كو يبنلا عم انك» : لاق چيدخ نب عفار هدج نع عفار نب ةعافر
 « رودقلا اوبصتف اولجعف - سانلا َتاَيرخأ يف الإ يبنلا ناكو - ًامنغو ًالبإ ماف عوج
 َدَتف « ريع منَعلا نم ةرشع : لدعف مسق مث « تيفكأف رودقلاب راف ٠ مهيلإ الب ئبنلا عفدف



 ۹۱ ديصلاو حئابذلا باتك

 مهسب لجر هيلإ ىوهأف « مهايعأف هوبلطف « ةريسَي ٌليَخ موقلا يف ناكو « ريعب اهنم
 اهنم مكيلع َّدَن امف « شحّولا دباوأك دياوأ مئاهبلا هذهل َّنِإ :ِهلكب ئبنلا لاقف « هللا ةّسبحف

 انعم تسيلو ًادغ ٌودعلا ىقلت نأ - فاخن وأ - وجرت اَنِإ :يّدَج لاق :لاق .اذكه هب اوعنصاف

 ءدفظلاو لا « لكف هللا م ةا ردو مدلا رهت هنأ ام :لاقف ؟بّصَقلاب حبذتفأ « ۍدُم

 .«ةشبحلا ىَدُمف رفظلا امأو « مظعف سلا اَمأ : هنع مكر خأشو

 .[۳۰۷۵ « ۲۵۰۹۷ , ۲٤۸۸ : ثيدحلا رظنا]

 مانصألاو بّصّثلا ىلع بذ ام باب- 5
 نب سوم ا خا راتكملا نبا يمد نيزعلا دع اد لبا ب ىلع اخ 6

 نب :ورمع نب ديز يقل هنأ هلك هللا لوسر نع تحب هلا دع عم هنآ لاس يتربخأ ؛ لاق ةبقط
 الب هللا لوسر هيلإ َمّدقف» :ميحولا ةي هللا لوسر ىلع لربي نأ لبق كاذو حدب ٍلَفسأب لقت
 لکآ الو « مكياصنأ ىلع ٌنوحبذت امم ّلكآ ال ينإ :لاق مث « اهنم لكأي نأ ىبأف « « محل ةرفُس

 .[78575 :ثيدحلا رظنا] ٠ «هيلع هللا مسا َركذ امم لإ

 «هللا مسا ىلع ْحِبْدَيْلف» :ِك ٌيبنلا لوق باب ١١

 َيلَجَبلاَناهفس نب بدنُج نع سيق نب دّوْسألا نع ًةناوَع وبأ انئّدح ةبيتق انثّدح هول

 نبق ابا اردن دق اأ اذإف « موي َتاذ ًةاحضأ ءال هللا لوسر عم انيكض» :لاق
 ةالصلا لبق حبذ نم : لاقف ةالصلا لبق اوحبذ دق مهنأ لب ئيبنلا مهر َفَرصنا املف « ةالصلا

 . «هللا مسا ىلع حبْذيلف انيَّلص ىتح خبذي مل ناک نمو « ىرخأ اهناكم حبيل

 .[9/6 :ثيدحلا رظنا]

 N عدلا يا

 عمس عفان نعا هللا ديّبَع نع ٌرمتعم انئّدح يمّدقملا ركب يبأ نب دمحم انثدح _ ١

 دعا هج هورس ةربخأ ُةابأ نأ َرمع نبا ُرِبخُي كلام نب , بعك نبا

 يسارا هلهأل لاقف . هب اهتحبذف ًارَجَح ترسكف « اتوم اهمنغ نم زاب ترص

 0 هيلإ تعب وأ - ب ئبنلا ىتأف « ُهلأسي نم ا ق تح وأ « هلأسأف لَك يبنلا

 ۲۳١٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهلكأب ايب ٌئيبنلا

 نأ هللا دبع انربخأ ةملس ينب نم لجر نع عفان نع ٌةيريوج انئَّدح ىسوم انئّدح _ ۲



 ديصلاو حئايذلا باتك 7 14۰۲

 « ةاشب ٌثَبيص ثَبيصأف « علسب وهو قوسلاب يذلا ليبُجلاب هل امنغ ىعرت ِكلام نب بعكل ةيراج

 .[06031 27:5 :ثيدحلا رظنا] . «اهلكأب مهرمأف ةي ئبنلا اوركذف < هب اهتحيذف ًارَجَح ترسكف

 یو نب ةحب نع ةبعش نع يبأ ينّربخأ : لاق ٌنادِبَع انثدح _ مودا“

 َركذو مدلا هنآ ام : لاقف ئۍدم انل سيل « هللا لوسر ايا 0

 ةيعب دو .مظعف ّنسلا امو « ةشبحلا ىَدُمف NE كلا ةدطلا نسلا# لكف هللا مس

SS 

 ثيدحلا رظنا] : ۲٤۸۸ . ۲٥۰۷ . ۳۰۷۵ ٥٤۹۸[.

 ةمألاو ةأرملا ةحيبذ باب-۹

 :هيبأ نع ِكلام نب بعكل نبا نع عفان نع هللا ِديَبُع نع ةدبع انربخأ ٌةقَدَص انثّدح_ 00۰4

E nا ُثيللا لاقو .  

 ثيدحلا رظنا] : ۲۳۰۴۲ , ٥٥۰۱ . ٥١١۲[.

 نب ٍذاعم نع راصنألا ّنم ٍلجر نع عفان نع كلام ينث اح : لاق ليعامسإ انثدح_ 060۰0

 تبيِصأف عْلَسب امنَع ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج َّنأ» هربخأ - ذاعم نب ٍدعس وأ كف

 . «اهولك :لاقف لي ئئبنلا لئسف « ربح اهتحبّذف اهثّكردأف « اهنم ةاش

 رفظلاو مظَعلاو ٌّنّسلاِب ىكذُّيال باب- ٠

ESلاق جيد نب عفار نع ةعافر نب َةيابَع نع هيبأ نع ُنايفس انثّدح ٌةصيبق انثّدح_  : 

 .«رفظلاو ّنسلا الإ- مدلا رهنأ ام : : ينعي لك : كي ئيبنلا لاق»

 , ٥0۰۳] 2هغئوؤم ۳۰۷0. ۲0۰۷ 1 :48 : ثيدحلا رظنا]

 مهوحنو بارعألا ةحيبذ باب - ۲١

 نع َةورُع نب ماشه نع ئيندملا صفح نب ةماسأ انثّدح هللا ديب نب دمحم انئّدح_ هوما

 َرِكْذَأ يردن ال محلب انّنونأي اموق نإ : كلي ةربنلل اولاق آموق َّنَأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيب

 ةعبات .رفكلاب دهع يثيدح اوناكو :تلاق . هولكو متنأ هيلع اوُمس : هل

 ۲٠٠١۷[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ..يوافطلاو اغ وأ عيا ٌيدرّواردلا يلع نع
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 ورسم 2 ۾

 ملأ # :ىلاعت لوقو مهريغو برحلا ٍلهأ نم اهموحشو باتكلا ٍلهأ حئابذ باب- ۲۲

 « مط لح کم اَعطو کل لج بتکلا اونو نی مالو ٌتابيطل

 نإو لكأت الف هللا ريغل يّمسُي ةتعمس نإو « برعلا ىّراصن ةحيبذب سأبال : يرهلا لاقو

 .ةوحن يلع نع ُرَكْذيو . مهّرفك ملعو هلل ا لا د ةْعَمست مل

 . مهحئابذ : مهماعط : سابع نبا لاقو . فلقألا ةحيبذب سابال :4 ميهاربإو نسحلا لاقو

 هللا يضر لفغُم نب هللا دبع نع» لاله نب ديَمُح نع ةبعش انئّدح ِديلّولا وبأ انثدح- ۸

 ءمهذخال ٌُتوّرنف ء ةحش هيف بارجب ٌناسنإ ىمرف ‹ ٍربيخ ّرصق َنيِرصاحم انك :لاق هنع

 ۳۱١۳ ٤١١٤[. :ثيدحلا رظنا] . «هنم ٌتييحتساف « یی ىبنلا اذإف ٌثفتلاف

 شحؤلا ٍةلزنمب وهف مئاهبلا نم ّدَن ام باب -
 ديصلاك وهف كيدي يف امم مئاهبلا نم كّرَجعأ ام : سابع نبا لاقو .دوعسم ْنبا ةزاجأَو

 . ةشئاعو َرمع ُنباو ولع كلذ ىأرو .هٌكذف هيلع َترَّدق ثيح نم رثب يف ىَّدرت ريعب يفو
 نب ةعافر نب ةيابَع نع يبأ انثّدح نايفس انئّدح ىبحي انثّدح يلع نب وُرمع انئّدح - 604

Eئدُم انعم تسيلو ًادغ ٌردعلا وقال تإ « هللا لوسر اي : تلق» : . 

 و يلا نسل « لكف هللا مسا َركُذو مدلا رهنأ ام - نرأ وأ  ْلَجعا :لاقف

 هامرف < *بعب اهنم دف 2 منغو لبإ بهن انْبَّصْأو . ةشبحلا ىّدمف ذفظلا امأو  ٌيظعف ّنسلا امأ

 مكبلغ اذإف « شْحّولا دباوأك دباوأ لبإلا هذهل َّنِإ : ةا هللا لوسر لاقف « هّسّبحف مهسب لجر

 .[0605 ٥٥۰۳ ۲ 01۹۸ 301/6 « ۲۵۰۷ 7144 :ثيدحلا رظنا] . «اذكه هب اولعفاف ٌءىش اهنم

 حيذلاو رحنلا باب ۲٤

eيرجي أ :ثلق رحنملاو حبذَملا يف الإ رحت الو َحبْذ ال  

 ت ُبحأ خلا « زاج رڪني اثيش تحب نإف « ةرقبلاعبذ هلا ركذ ٠ ا : لاق ؟ةرحنأ نأ ُحِبَذُي ام
 .لاخإ ال :لاق ؟عاخّتلا ٌمطقَي ىتح جادوألا بلخي :ُتلق « جادؤألا عطق ُحبّذلاو « يل

 0 0 :لوقي « عخّنلا نع ىهن رمع َنبا نأ عفان ينربخأو

 اود » ىلإ 4ةرقباوضذَت نأ کما هلآ ی ءوِمْرَمِل ئموُم لاذ و : ىلاعت هللا لوقو .ثومي
 نبا لاقو .ةقللاو تلحلا يف ٌةاكَّذلا : سابع نبا نع ريبج نب ديعس لاقو 4 تنوي او

 . سأبالف سأرلا عطق اذإ :ٌسنأو سابع نباو رمع



 ديصلاو حئابذلا باتك 7 ١

 ٌتنب ةمطاف ىنت كَ ربخأ :لاق ةورع نب ماشه نع ٌنايفس انئّدح ىبحي نب دَ انئدح- ۰

 ل عوبنلا ِدهع ىلع انحلا : تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ ِتنب َءامسأ نع يتأرما رذنملا

 .[ 615 2هداأ؟عءهدل١ : يف هفارطأ ٥۰ ثيدحلا] . «هانلكأف ًاسّرف

 ىلع انحبذ» :تلاق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع َةدبَع عمس ٌقاحسإ انئّدح- ١
 00٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «هانلكأف  ةنيدملاب نحنو -اسرف كو هللا لوسر ٍدهع

 د نأ ا نأ رذنملا تنب ةمطاف نع ماشه نع درج انثدح بيق انئدح- ١
 :وختلا ف يف ماشه نع َةنيّيع ع نباو عيكو ةعبات . «هانلكأف ًاسّرف ب هللا لوسر دهع ىلع انرحن» : تلاق

 ثيدحلا رظنا] : ٥٥٠١ « 001١١[.

 ةمّنِجَملاو ةروبّصملاو ِةّلُذملا ّنم ُةَركيام باب 0

 ا :لاق ٍديز نب ماشه نع ةبعش انئّدح يللا وبأ انثدح - 07

 لكي ئبنلا ىهن : سنأ لاقف « اهنومرُي ةجاجد اوبَصَن - ًانايتف وأ - ًاناملغ ىأرف بوی نب مكحلا

 اا

 ا ابری یی ودی ی ا ل نمل ہنر ن ن

 ا ا 0

 E نعم مل د يبأ نع ةناوَع وبأ انّثَّدح نامعّتلا وبأ انثّدح- 6

 اوقّوفت َرمع نبا اًوأر املف < اجر اما ودعت راو لأ هب رووا + مع نبا دنع

 ةبعش نع ٌناميلس ُهَعبات .«اذه لعف نم َّنعَل لكي ئيبنلا َّنِإ ؟اذه لعف نَم :رمع نبا لاقو « اهنع

 ديعس نع ٌيدَع لاقو .«ناويحلاب لَم نملك ئبنلا َّنعَل١ رمع نبا نع ديعس نع لاهنملا انثّدح
 . يم يبنلا نع سابع نبا نع

 ٌتعمس» :لاق ِتباث نب ٌیدَع ينربخأ :لاق ةبعش انئَّدح لاهنم نب ٌجاجَح انثّدح- 5
 .[7 517/4 : ثيدحلا رظنا] . (ِةلْثملاو ِةبْهّتلا نع ىهت هنأ ةا ىبنلا نعديزي نب هللا دبع

 جاجدلا محل باب- 5

 E E نع هاهم سر انام حب افيد هللا



 60 ۰ ديصلاو حئابذلا باتك

 . «اجاجد لكأي كي عوبنلا ٌثيأر» : لاق هنع هللا يضر ّيرعشألا ينعي - ىسوم يبأ نع

 ٤٤١٥١[. ؛ ٤۳۸٥ , ۳۱۳۳ :ثيدحلا رظنا]

 نع مساقلا نع ةميمت يبأ نب ٌبويأ انئَّدح ِثراولا ٌدبع انئّدح رّمْعَم وبأ انثدح- ۸

 يتأف  ٌءاخإ مْرَج نم وحلا اذه َنيِبو انتيب ناكو - ٌيرعشألا ىسوم يبأ دنع انك" : لاق مَدْهَر

 دقف « ندا :لاقف « هماعط نم ُنْدَي ملف ئمحأ ٌنملاج ٌلجر موقلا يفو . جاج محل هيف ماعطب
 :لاقف .ُهلكآ ال نأ ٌتفّلحف « ةترذقف ئيش ٌلكأي هتيأر ينإ :لاق . هنم ٌلكأي لب هللا لوسر ُثيأر
 وهو ُهُنقفاوف ؛ ؛نييرعشألا ّنم رفن يف ال هللا لوسر ُثيتأ ينأ - َكئّدحأ وأ - كربخأ « ندا
 :لاق « انلمحي ال نأ فّلحف ُءانلَمحتساف :ةقدصلا محن نم ًامعت ٌمسقَي وهو « نابضغ

 نيأ نويرعشألا َنيأ :لاقف « « لبإ نم يهب وللا لوسر يآ مث .هيلع مكلمحأ ام يدنع ام

 يسن : : يباحصأل ُثلقف « ديعَب ريغ انف « ىلا دوو سمت اناطعأف لاق ؟نويرعشأل

 لكك يبنلا ىلإ انعّجرف . ًادبأ حلف ال تيمي هتيم اک هللا لوسر انلفغت نعل هللاوف « هنيمَي ل هللا لوسر

 : لاقف . كئيمي تيسن ٌكنأ انظف .« انلمحت ال نأ ٌتفلحف كانلمحتسا اّنِإ هللا لوسر اي :انلقف

 الإ اهنم ًاريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ينإ « مكلّمح وه هللا نإ

 .[0030: 4415 , ٤۳۸۰ , "19 :ثيدحلا رظنا] . «اهتللحتو ريخ وه يذلا ت ثينأ

 ليخلا موحل باب . ٠"

 » :تلاق ًءامسأ نع ةمطاف نع ٌماشه انئّدح ٌنايفس انثّدح ٌُيديمُحلا انئّدح- 4
 . «هانلكأف ا هللا لوسر دهع ىلع سّرف

 نع يلع نب دمحم نع رانيد نب ورمع نع ٍديز نب ٌُدامح انٿدح ٌدّدسم انئّدح_- ۰
 يف صخرو (رمُحلا موحل نع َربيخ موي ايب ئيبنلا ىهن» : لاق مهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج
 .[147019 :ثيدحلا رظنا] . ليخلا موحل

 ٍةيسنإلا ٍرمُحلا موحُت باب.
 . ءاي يبنلا نع َةملَّس نع هيف

 هللا يضر َّرمع نبا نع عفانو ملاس نع هللا ديبُع نع ٌةدبَع انربخأ ٌةقّدص انئّدح- 6١
 .«ربيَخ موي ةيلهألا ٍرمُحلا موحل نع كي ئبنلا ىهن» :امهنع

 ثيدحلا رظنا] : 867 , ٤۲۱١ « ٤۲۱۷ ۰ ٤۲۱۸[.



 یھن) : لاق هللا دبع نع عفان ينئّدح هللا ديبُع نع ىبحي انئدح ٌدّدسم انثّدح - ۲
 لاقو .عفان نع هللا ديّبَع نع كرابملا نبا ُةَعبات .«ةيلهألا رمحلا موحل نع هلك ئبنلا
 ٤۲۱١ ٤۲۱۷ ١ ٥٥۲۱[. , 8م : ثيدحلا رظنا] . ملاس نع هللا ديبع نع : ةماسأ وبأ

 نسحلاو هللا دبع نع باهش نبا نع كلام نع انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح - ۳
 ٍةعتملا نع كي هللا لوسر ىهن» : لاق مهنع هللا يضر يلع نع امهيبأ نع لع نب دمحم ينب
 575١5 « 41١8[. : ثيدحلا رظنا] . (ةّيسن ةّيسنإلا رمح موحلو ربيخ ماع

 نب ِرباج نع يلع نب دمحم نع ورمع نع ٌدامح انئَّدح برح نب ناميلس انئّدح - ٤
 . «ليخلا موحل يف َصْخرو « رمُحلا موحل نع ربي موي كو يبنلا ىهن» : لاق هللا دبع

 067١[. 2 5719 : ثيدحلا رظنا]

 نباو ِءاَربلا نع يدع ىنثّدح :لاق ةبعش نع ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انئثّرح - 0025-60
 ۰ . «رمحلا موحل نع ةي ئيبنلا ىهن» : الاق مهنع هللا يضر ىفوأ يبأ

 ثيدحلا] : ٥٥۲١ :ثيدحلا رظنا][ ٤۲۲۱ 2 5737# 2 ٤۲٤۲١ ١ ٤۲۲١[.

 ثيدحلا] : ٥٥۲٦ [ ثيدحلا رظنا] : ۳۱٣۰١ ۰ ٤۲۲۰ « ٤۲۲۲ 17752[.
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 يديبّرلا هَعب ات .؛ةيلهألا رمحلا وح كو هللا لوسر مرح :لاق ةبلعث ابأ نأ ةربخأ سيردإ ابأ

 ٌيرهّلا ريغ قاحسإ نباو سويو نوشجاملاو ُدَمْعَمو كلام لاقو . باهش نبا نع ٌليَقُعو

 . «عابّشسلا ّنم بان يذ لك نع لَك يبنلا ىهن»
 نع دمحم نع ّبويأ نع عيفقثلا ٍباَهَولا دبع انّربخأ مالَّس نب دمحم انئدح 5 ۸

 0 محلا تلكأ : لاقف اج ُهءاج لكي للا لوسر َّنأ» : هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ
 هلل ق رمحلا ِتَييْفَأ : لاقف ٍءاج ٌهءاج مث .رمحلا تّلكأ :لاقف

 0 تاو « رودقلا تفكأف . .سجر اهنإف « ةيلهألا رمحلا موحل نع مكناّيهنَي ةلوسرو
 .«محللاب

 َّنَأ ن ومعزي» : ٍديز نب رباجل تلق ورمع لاق نايفس انّثدح هللا دبع نب مولع انئّدح - 4

 يالا ورفع نب كسلا 915 لوقي ناك و :لاقف « ةيلهألا رمح نع ىهن ةي هللا لوسر

 . 21م مرح لإ وأ آم ىف دج ل لف ٭ أَرقو ساّبع نبا حبلا كلذ ىبأ کلو . ةرصبلاب اندنع



 14۷ ديصلاو حئابذلا باتك

 عابسلا نم بان يذ لك ٍلكأ باب
 ٌينالوخلا َسيردإ يبأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفُّسوي نب هللا دبع انثّدح_ ۰

 . «عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن ال هللا لوسر ّنأ» : هنع هللا يضر ةبلعث يبأ نع
 : ٌضرَهّزلا نع ُنوشجاملاو ةنيّيع نباو ٌرِمْعَمو سنوي هَعبات

 ةتيملا ِدولُج باب- ٠
 :لاق : حلاص نع يبأ انئّدح ميهاربإ نب ٌبوقعي انئّدح برح نب ُريَهُز انثدح _ ه۳

 هربخأ امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع َّنَأ ةربخأ هللا دبع نب هللا ديب نأ باهش نبا ينثدح

 مدح امنإ :لاق . ةتيَم اهنإ :اولاق ؟اهباهإب متعّتْمّتسا اله :لاقف ةتيَم ةاشب م ةي هللا لوسر َّنأ»

 .[۲۲۲۱ ۰ ۱٤۹۲ :ثيدحلا رظنا] .«اهلكأ

 لاق نالجَع نب ِتباث نع َرّيْمَح نب دمحم انئَّدح نامثع نب ُباَطَخ انثّدح _ ۲
 ٍةتيُم زنعب كلو ئيبنلا َرَم» :لوقي امهنع هللا يضر ساّبع نبا ٌتعمس :لاق ريبج نب ٌديعس تعمس

 .[0081 3781 ۰۱٤۹۲ :ثيدحلا رظنا] ؟ «اهباهإب اوعفتنا ول اهلهأ ىلع ام :لاقف

 كسملا باب-١
 نب ةعْرُز يبأ نع ٍعاقغقلا نب ةرامُع انّددح دحاولا دبع انثّدح ٌدَّدسُم انئّدح _ همم“

 الإ هللا لیبس يف ُمَلكُي مولكم نم ام : لَك هللا لوسر لاق" : لاقٌةريره يبأ نع ريرج نب ورمع
 .«كسم خير حيّرلاو « مدو دولا « ىمْدَي هملَكو ٍةمايقلا موي ءاج

 .[۲۸۰۳ , ۲۳۷ : ثيدحلا رظنا]

ootىسوم يِبأ نع َةدرُب يبأ نع ديَرُب نع ةماسأ وبأ انثّدح ءالّعلا نب دمحم انثّدح _  
 . ريكلا خفانو ِكسملا ٍلماحك ءوّسلاو حلاصلا سيلَجلا لَم : لاق كك عوبنلا نع» هنع هللا يضر
 ريكلا خفانو . ةبّيط احير هنم دجت نأ اًمإو « ُهنم َعاتبَت نأ اًمإو « كيذحُب نأ اَمإ كسملا ٌلماحف
 ا و قري نأ نإ

 بنرألا باب"
oooلا يا أ انثدح_  

 ةحلط يبأ ىلإ اهب ٌثئجف اهتذخأف « اوبِخلف ٌموقلا ىعسف 2 نارهظلا ّرمب نحنو ًابَنرأ انجفنأ»

 .«اهلبقف « , للك يبنلا ىلإ اهيّدْخَمِب لاق وأ -اهيك روب ثعَبف اهحبذف
 .10549 2 ۲٣۷۲ : ثيدحلا رظنا]



 ديصلاو حئابذلا باتک-۷۲ 2 6۸

 ٍبُّضلا باب ٣۳

 رانيد نب هللا دبع انئّدح ملسم نب زيزعلا دبع انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _ هما"

 ك كفل تكلا : لك خربنلا لاق» : لوقي امهنع هللا يضر َرمع نباٌثعمس : لاق

 نع لهس نب ةمامأ يبأ نع باهش نبا نع كلام نع َةمَلَسَم نب هللا دبع انثّدح _ ۷

 تيب لك هللا لوسر عم لخد هنأ ديلولا نب دلاخ نع» :امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع
 اوربخأ :ةوسنلا ضعب لاقف « هديب ةي هللا لوسر هيلإ ىوهأف « ذونحم بصب يتأف « ةنوميم

 aL اولاقف « لكأي نأ ديرُي امب ءب هللا لوسر

 :دلاخ لاق . هفاعأ ينّدجأف يموق ضرأب نكي مل ْنكلو ءال :لاقف ؟هللا لوسر اي وه

 ٥۳۹۱ ٠٤٠١[. :ثيدحلا رظنا] . ؟رظنَي كي هللا لوسرو « هتلكأف هتزّرتجاف

 بئاذلا وأ ٍدماجلا نمسلا يف ةرأفلا ٍتعقو اذإ باب "4

 نب هللا ُديِبُع ينربخأ :لاق ُئرهُزلا انثّدح ُنايفُس انثّدح ٌُيديمُحلا انثّدح _ ۸
 لئسف « تّتامف نمس يف ْتعَقَو ةرأف نأ ًةنوميم نع هئّدحي سابع نبا عمس هنأ ةبثع نب هللا دبع

 نع هثدحي ًارمعَم َّنإف :نايفسل َليق .«هولكو « اهلوَح امو اهوقلأ :لاقف اهنع يي يبنلا
 هللا ديَبُع نع» الإ لوقي ّيرهزلا ٌتعمس ام :لاق «ةريره يبأ نع بّيسملا نب ديعس نع يرهزلا

 .[585 0788 :ثيدحلا رظنا] ٠ ًارارم هنم ةتعمس دقلو « اب يبنلا نع ةنوميم نع سابع نبا نع

 تيزلا يف ثومت ةبادلا نع يرهزلا نع سنوي نع هللا دبع انربخأ ندع انثّداح _ همالو

 ةرأفب رمأ 6 هللا لوسر نأ انب : لاق  اهريغ وأ ةرآفلا ‹ دماج ُريغ وأ دماج وهو « نمسلاو

 . هللا دبع نب هللا ديب ثيدح نع «لكأ مث ٠ « حرطف اهنم بد امب رمأف نمس يف تتام

 ٥٥۳۸[. 575 77ه : ثيدحلا رظنا]

 هللا دبع نب هللا دبع نع باهش نبا نع كلام انئَّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح ٠
 « نمس يف تطقس ةرأف نع ِكَي ئيبنلا لئس» : تلاق مهنع هللا يضر ةنوميُم نع سابع نبا نع

 ٥٥۳۹[. ۰۵۵۳۸ ۰۲۳۹۰۲۳۰ :ثيدحلا رظنا] . «هولكو « اهلوَح امو اهوقلأ :لاقف

oةروّصلا يف مّلَعلاو مسّولا باب-  

 مّلمُت نأ رگ هنأ َرمع نبا نع» ملاس نع ةلظْنَح نع ىسوم نب وهلا ديم انثّدح _ 4۱

 .«برضُت نأ ةا ئوبنلا ىهن : َرمع نبا لاقو . ةروصلا



 ۱۹ ديصلاو حئابذلا باتك

 . ةروصلا ٍبَيضُت» :لاقو ةلظنح نع ُيِرَقْتَعلا انكدخ : لاق ٌةبيتق حبات

 ىلع ثلخد» : لاق سنأ نع ٍديز نب ماشه نع ٌةبعش انّدح ِديلّولا وبأ انثّذح 5

 . «اهْناذآ يف : لاق ُةُيِئِمح « ةاش مسي ُهتيَأرف هل ٍدَيرِم يف وهو هكّنحُي يل خأب لكي ئبنلا

 : ١6١5[. :ثيدحلا رظنا]

 اهباحصأ رمأ ريغب ًالبإاوأ ًامنَغ مهضعب َحِبّدف « ةمينغ موق باصأ اذإ باب "5

 .«ةوحّرطا» :قراسلا ةحيبذ يف ٌةَمركعو ٌسوُواط لاقو . ب ئبنلا نع عفار ثيدحل لكؤت مل

ootنع ةعافر نب ةيابع نع قورسم نب ٌديعس انئَّدح َصوخألا وبأ انثّدح ٌدَّدِسُم انثّدح -  

 « ئدُم انعم سيلو ًادغ ٌودعلا ىقلت اننإ : لك يدلل تلق : لاق جبِدَح نب عفار دج نع» هيبأ

 : كلذ نع مكثدحأسو « رفظ الو نس نكي مل ام « ةولكف هلل مسا َرِكْذو مدلا رهن ام : لاقف

 ا اوباصأف سانلا ٌناعرَس مّدقتو . .ةشّيحلا ىذمف ا امأو « مظعف سلا امأ

 رشقب رعت دعو « مهنيب مسقو « ثةفكأف اهبرمأفآروُدق اوبصتق « سانلا رخآ يف كو عبناو

 « هللا ةّسّبحف ةّسّبحف مهسب لجر هامرف « ٌليَخ مهعم نكي ملو « موقلا لئاوأ نم ريع اهنم ن مث . هایش

 .«اذه لثم اولعفاف اذه اهنم لعق امف . شخَولا دباوأك َدباوأ مئاهبلا هذهل َّنإ : لاقف

 :ثيدحلا رظنا] : 2 ( oo COCA (TiVo (Yo ° V CYEAA/هود5 660:5 [.

 مهحالصإ َدارأف , هلتقف مهّسِب مهضعب هام رف « موقل ٌريعَي دن اذإ باب”

 الڳ يبنلا نع عفار ربخل زئاج وهف
 نع قورسم نب ٍديعس نع ميسفانطلا ديبع نب دمع انربخأ مالَّس نب دمحم ينثّدح - 644

 دنف « رْفّس يف ةي يبنلا عم انك» : لاق هنع هللا يضر جيدخ نب عفار هّدَج نع ةعافر نب ةيابع

 « شحولا دباوأك دباوأ اهل نإ :لاق مث لاق « هسبحف مهسب ٌلجر ٌةامرف : لاق « لبإلا نم ٌريعَب

 00 يف نوک نإ هللا لوسر اي .ٌتلق :لاق .اذكه هب اوعتصاف اهنم مکبلغ امف

 مسا ركذو مدلا هلأ نأ توهت ا نرأ :لاق . ىدُم نوكي الف حبت نأ ٌديرثف « رافسألاو

 .«ةشبحلا ىَدُم رفظلاو < ظع ّنسلا نإف « رْفّظلاو ٌنسلا ريغ < , لكف
 oot] )004 هود 5 هود" » 014۸ °۷0 2709١1 7544 :ثيدحلا رظنا]

 رطضُملا ٍلكأ باب 8

 اإ ڪک دوني اک شار رکنا ام تکی ںی اولا ا ا  :یلاعت هلوقل
 رع ٌرطْضَأ ِنَمَه 5 رتل وي لِما امو ٍسِرنِحْلا محلو ملاوي ملا مك مرح اَمَتِإ © توڈبت



 ديصلاو حئابذلا باتك 11۰
 الكف : هلوقو 4رن ناجم َرْيَع ةَ يف رضا نمف » :لاقو 4ٌةيلَع نإ

 مَع وه كلر نإ ولع ريقي مهياوهأب دول اريك هلو دِلإ ۂئزرطضآ ام لإ کیل معا مک کف
 ر خابر را نمف وي کا ربت لأ امس وأ شجر مل رز َمْحَكَوَأ ًحوُمْسَع امد وا ةَ ترکی نأ ہل کب وعالم لع ارحم کل ىوأ آم ى د لف > :العو لج هلوقو € برملا
 َتَمَقِي ورڪ او اب يم ددل هنآ مڪ قرر ا اوكف » :لاقو 4 محي ُدوُفَع كلير ن اڪ
 أربح لأمر ربحا محك ملو هما م مح اإ ©) وذم ت ةا رک نإ کا و ےک flefl 2L elt )2 2 8 م ر 1
 . 4َ ُروُمَع هما تف واع اکو غاب رع ٌرظَضأ ِنَمَف وپ



 يحاضألا باتك_ا/* ٠ ١١

 يحاضألا باتك- 070

 فورعمو ةّنُس يه :َرمع ُنبا لاقو .ةيجضألا ِةّنس باب- ١

 نع يبعشلا نع يمايإلا ديبز نع ٌةبعش اند دنع انئّدح راش نب دمحم انثدح 0 6

 جن يص نأ اذه انموي يف هب ابن ام لوأ لإ : داي ئبنلا لاق» : لاق هنع هللا يضرءاربلا

 نم َسيل هلهأل همّدق محل وه امنإف لبق حبذ نمو « انس باص دقف هلع نم « ُرحْنف

 0 لاقف « ةعذَج يدنع ّنإ : : لاقف  حبَذ دقو - راين نب ةدْرُب وبأ ٌماقف . . ءيش يف

 . «كّدعب ٍدحأ نع ّيزجت

 باصأو « ُهكْسُن مت ةالصلا دعب حبذ نم : ايب ئبنلا لاق» : ءاربلا نع رماع نع : ٌفدطُم لاق

 .[۹۸۳ قالك ۰ ٩۰۰ ‹ ٩1٩ ۰ ٩٩۸ 2961 :ثيدحلا رظنا] . ؟«نيملسملا هنس

 هللا يضر كلام نب سنآ نع ٍدمحم نع َبويأ نع ٌليعامسإ انثّدح ُدّدسم انئّدح- 04٦

eمت دقف ةالصلا دعب بَ نمو « هسفنل َحبَذ امنإف ةالصلا لبق َِبَذ نم : ايم ئبنلا لاق»  

 ٩٥٤ ۹۸٤[. :ثيدحلا رظنا] .«نيملسملا َةَّنُس 2اصا وسب

 سانلا نيب يحاضألا مامإلا ةمسق باي ۲

 رماع نب ةبقَع نع عئينهُجلا َةَجْعَب نع ىيحي نع ٌماشه انئّدح ًةلاضق نب داعم انثّدح- ٥۷
 :ُتلقف « ٌةعْذَج ةبقعل تّراصف « اياحض هباحصأ نيب ةا ٌئيبنلا مّسق» :لاق نهجلا

 ٠٠٠١[. ۲۳۰۰ :ثيدحلا رظنا] . اهب حض :لاق « ةعذج ىل تراص هللا لوسر اي

 عاسنلاو رفاسملل ةيحضألا باب۳

 يضرةشئاع نع» هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ٌنايفس انثّدح ٌدّدسم انثدح- 4
 :لاقف ‹ يكبت يهو ةكم لخدت نأ لبق فرسب ثضاحو اهيلع لخد يب يبنلا نأ اهنع هللا



 يحاضألا باتك_- 0001

 يضقَي ام يضقاف ٠ مدآ ٍتانَب ىلع هللا هبتك زما اذه نإ :لاق « معن :تلاق ؟تْسِفنَأ « ِكلام
 :اولاق ؟اذه ام :تلقف « رقب محلب ٌثيتأ ىنمب انك املف .تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ ّجاحلا

 ٠ . «رقبلاب هجاوزأ نع ةا هللا لوسر ىحض

 »1031 »> 107° »> 1001 10A »)1017 كل CFI TINY CTI د0 CEC :ثيدحلا رظنا]

١ (1۷°۹4 «110° CTA 667عكالالا؟ لالالا كالكا؟ل 2كالمإل كالا" كالا  CIVAT CIVAT 

[orc EAE) ETO 5982 5567” ¢ IVAA ¢ لاىل/ا١/ 

 رْحْنلا موي محللا نم ئهتشُي ام باب - ٤

 : لاق ِكلام نب سنأ نع َنيريس ٍنبا نع َبويآ نع َهّيلُع ُنبا انربخأ ةقَدص انئّدح - 4

 « هللا لوسر اي : لاقف ٌلجر ماقف « ٌدمْيلف ةالصلا لبق حب ناك نم : رحل موي كو ينل لاق
 E هناريج رکذو - محللا هيف ئهتشُي موي اذه ّنِإ

 « امهحبّذف نيشبك ىلإ كي ئبنلا ًأفكنا مث . ال مأ هاوس نم ٌةصخْرلا ٍتّعلَبأ يردأ الف « كلذ يف
 .[2045. ٩۸٤ 9804 :ثيدحلا رظنا] . «اهوعّرجتف : لاق وأ « اهوعَّزوتف ٍةمِيَنَغ ىلإ سانلا ماقو

 رحنلا موي ئحضألا :لاق نم باب ظ
 ةركُب يبأ نبا نع دمحم نع ُبويأ انئّدح باهولا دبع انئّدح مالس نب مح انئّدح - 000°

 هللا قلخ موي هتئيهك َرادّتسا دق ة َنامزلا ّنإ» :لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةركب يبأ نع

 وذو ةدْعقلا وذ تايلاوتُم ثالث : مرح ٌةعبرأ اهنم « ًارهش رشع انثا ٌهئسلا . ضرألاو تاومسلا
 ةلوسرو هللا : انلق ؟اذه رهش يأ « نابعشو ىدامج نيب يذلا َرَضُم ٌبجرو « مّرحملاو ةجحلا

 نأ : لاق . ىلت : انلق ؟ةجحلا اذ سيلا : لاقف « هسا ريقب هه هنا ف ن تک ملعأ

 سيلأ :لاقف « همسا ريغب هيّمسُيس هنأ اننظ ىتح تکسف . ملعأ ةلوسرو هللا :انلق ؟اذه دلب

 هيمسُيس هنأ اًننظ ىتح ٌتكسف . ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟اذه موي ٌیأف :لاق . ىلب :انلق ؟ةدلبلا
 :ٌدمحم لاق  مكلاومأو مكةامد َّنإف :لاق .ىلَب :انلق ؟رحّتلا موي سيلأ :لاقف «همسا ريغب

 مكرهش يف « اذه مكِدلَب يف « اذه مكموي ةمْرُحك « مارح مكيلع_ مكضارعأو :لاق هبِسحأ

 مكضعب ُبرضي ًالالَض يدعب اوعجرت الف الأ :مكلامعأ نع مكلاسيف مكبر ًنوقلتسو اذه

 نم ضعب نم ُهل ىعوأ دوکي نأ ُهُعلبي نم ّضعب ٌلعلف « بئاغلا ٌدهاشلا ّْلبيل الأ . ضعب باقر

 .؛؟تْعّلب له الأ « ُتغّلِب لهالأ :لاق مث- لَك يبنلا قص : لاق ٌهَركذ اذإ دمحم ناكف  هعمس

LEVY 5:5:١٠:52نالت لاؤا"”ا 3١6 » ٦۷ : [ثيدحلا رظنا 



 11۳ يحاضألا باتك

 ىلصملاب رحُذلاو ئئحضألا باب - ”

eS ۱ 

 ١[. الا ١١ ۱۷۱۰۰۰ ۹۸۲ : ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر رمع نبا َّنأ عفان نع دقرف نب ريثك نع ُثيللا انثّدح ريكُب نب یحی انثّذح _ ۲

 : (ىلصُملاب ٌرحنيو حبذي ال هللا لوسر ناك» :لاق ٌةَربخأ امهنع

 ثيدحلا رظنا] : 987 , ۱۷١١ ١ ۲١١1۷١١اددة[.

 زيذيمت نينيمّس :وكذُيو .نينّرقأ نيشبكب 4 ّيبنلا ةيحضأ باب - ۷

 . ةنيدملاب ةيحضألا ُنمَسُن اًنك» :لاق يله نب ةمامأ بأ ثعمس : دیعس نب 'ىيحي لاقو

 .«نونُمسي نوملسملا ناكو

 يمت“ لاق بيَهْص نب زيزعلا بع انثدح ٌةبعش انئّدح سايإ يبأ نب مآ انثّدح هموم

 .«نيشبكب يّحضأ انأو « نيّشبكب يحضُي لكي ئبنلا ناك» : لاق هنع هللا يضر كلام نب َسنأ

[V4 0070 0 50555 OOON « 45 ٥٥٥۳ [ثيدحلا 

.[ooor : TT ey اا 0 ا لوسر 

 نع نيريس نبا نع بويأ نع :َنادْرَو نب متاحو ليعامسإ لاقو .ّبويأ نع ٌبيهو ُهعَبات
 ٠٠١۳[. :ثيدحلا رظنا] . سنأ

 رماع نب اقع نعا ريدتلا ي أ نع ديزي نع ُثيللا انثَّدح ٍدلاخ نب دمع انثّدح _ 0

 هل ‹ ٌدوتع يقبف « اياحض ةتباحص ىلع اهّمسقي ًامنغ هاطعأ ال يبنلا َّنأ هنع هللا يضر

 .[( 66غ YY : ثيدحلا رظنا] . «تنأ هب حض : لاقف ةي ئبنلل

 كّرعب ٍدحأ نع يزجت نلو « زعملا نم عَّذجلاب عض :ةدرُب يبأل ب يبنلا لوق باب- 6

 بزاع نب ءاربلا نع» رماع نع ٌفّرطُم انثّدح هللا دبع نب دلاخ انثدح ٌدَّدسم انثَّدح -5

 : وللا ٌلوسر هل لاقف « ةالصلا لبق ةدرث وبأ :هل لاقُي يل لاخ یځض : نا هللا يفر

 اهحّيذا :لاق « زعملا نم ةعَّدَج ًانجاد يدنع نإ « هللا لوسر اي :لاقف .محل ةاش كاش



 يحاضألا باتك 11٤
 و :

 دقف ةالصلا دعب حبذ نمو « هسفنل بذي امنإف ةالصلا لبق ٌحبذ نم :لاق مث . او

 .«نيملسملا ةنس 1 تباصأو هكسُن مت

Eٌمصاع لاقو .يبعشلا نع ثيَرُخ نع يك ُعباتو ميهاربإو َيِبعّشلا نع  

 لاقو . «ٌةعذج يدنع» يبعشلا نع : سارفو ٌديِبَز لاقو «نبل قانع يدنع» يبعشلا نع : دوادو

 . «نبل قانع « عذج قانعا : نوع نبا لاقو . «ةعذج قانع» اا صوخألا وبأ

 ثيدحلارظنا] : ٩10 29608 › 96١ «  41۸قالك ۸۳ 0060156[.

 نع ًةملس نع ٌةبعش انثّدح رفعج نب دمحم انثّدح راشب نب دمحم انثّدح لح  ههوها/

 نشل لاق « اهلدبآ الب ئيبنلا هل لاقف « ةالصلا لبق ةدرُب وبأ حبذا : لاقءاربلا نع ةفيحج يبأ

 نلو « اهناكم اهلَعِجا :لاق .ةَّنسُم نم ريخ ىه : :لاق ةبسحأو : هش لاق ةعذج الإ يدنع

 . (كدعب ٍدحأ نع يزجت
 .«ةعذج ٌقانع» :لاقو لكي يبنلا نع سنأ نع ٍدمحم نع بويأ نع َنادرو نب ختاح لاقو

 .[0007 ‹ 5616 , ۳ ۹۷7 ‹ ۹71۸ « ٩10 298686 ‹ 40۱1 :ثيدحلا رظنا]

 هديب ٌيحاضألا حبذ نم باب-4

 لك ئبنلا ىكض» : لاق سن نع ةداتق انئَّدح ٌةبعش انئّدح سايإ يبأ نب مد انثّدح. ۸
 . «هدیب امهحبذف . ةثكُيو ىّمسُي امهحافص ىلع هّمّدق ًاعضاو هتيأرف « نیحلمأ نيشبكب

 .[086885 , ٥٥٥۴ : ثيدحلا رظنا]

 نأ ِهِتاَنِب یسوم وبأ رمو هِتندَّب يف رمع َنِبا ٌلُجَر َناعأو .هريغ ةيحض َحِبَّذ نم باب ٠

 نهيديأب َنيُضي
 يضرةشئاع نع» ِهيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ٌنايفس انثّدح ٌةبيتق انثّدح. 48

 : تلق ؟تسفنأ ؟كلام :لاقف « يكبأ انأو فرسب اي هللا لوسر َيلع لخد :تلاق اهنع هلل
 .تيبلاب يفوطت ال نأ َريغ ٌجاحلا يضقي ام يضقا . مدآ تانّب ىلع هللا ةبتك ٌرمأ اذه : لاق . معن

 . «رقبلاب هئاسن نع كيلا لوسر یگضو
«1071 < 101° < 1007 001۸ 0 1017 ۲۸ C۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱7 ۰ 2595 [ثيدحلا رظنا: 

«YVAT «VAT (IVVY CVV “سلالات” 2كالماإل ىلا (IVY ١ < 1۷° < 110° CITA «101۲ 

.loofAvcoOPTACEEACEEY ETA TAAL o TAOY 2 IVAA « VAY 



 10 يحاضألا باتك

 ةالصلا دعب حبّذلا باب- ١

 نع َيِبعّشلا ٌتعمس : لاق ٌديَبز ينربخأ : لاق ٌةبعش انّثَّدح ٍلاهنم نب ٌجاَجَح انثّدح ۔ ۰

 نادا وما اهوا نإ لاقف ٌبطخي كي يبنلا ثعمس» لام عا وارا

 همدي محل وه امنإف رحن نمو « انتنس باصأ دقف اذه لعف نمف < « رحنتف مجرن مل ٠ « يلصُت

 ؛ىلصأ نأ لبق تج 0 ھا لوسا :ةَدرُب وبأ لاقف « ءيش يف كسلا نم سيل « هلهأل

 . «(كّدعب ٍدحأ نع- يفوت وأ - يزجت نلو ءاهئاكم اهْلَعِجا :لاقف ةَّنِسُم نم ةيخ ٌةَعَّدَج يدنعو

 .[ةهوا/ل »000 . 00 2 ۳ ۰ ۹۷7 قتل فكم 2406 29486١ :ثيدحلا رظنا]

IR 

 و e "اجر لاقف . ةعتلف ة اصلا ل ع نت لاق ل بتلا نع

 را رالف كال ا ا ا

 ل a م رفا

o0۲يكرم  TDورم  

 مل نمو < ئرخ هناك ميلف يلملم لبن عينورما لاق رحّنلا موي يكب يبنلا تدهش : لاق

 ٩۸٩ . ٠٥١٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «حبڏيلف حَبذَي

 : لاق ءاربلا نع رماع نع سارِف نع ةناوع وبأ انئَّدح ليعامسإ نب ئسوم انثّدح - ۳

 ىتح ْحبْذَي الف ¢ انتلبق لّبقتساو ¢ انتالص یلص نم : لاقف موي تاذ ةي هللا لوسر ىلص»

 : لاق .هتلُجَع ءيش وه :لاقف .تلعف « هللا لوسر اي :لاقف راين نب ةدرُب وبأ ماقف . فرصت

 لاق .كّدعب ٍدحأ نع يزُجت ال مث « معن : لاق ؟اهځبذآ ٠ نيتنسُم نم دْيَخ يه ةَعذج يدنع ناف

 . «هيتکيسن ريخ يه :ڙماع
 .]907 . 020۷ . 0007 00106 , ۳ , 4۷7 ‹ 41۸ ‹ 40١ ‹ ٩50 ‹ ٩15 : ثيدحلا رظنا]

 ةحيبّذلا حفص ىَلَع مّدَقلا عضو باب۴۳

 هلك يبنلا ذأ هنع هللا يضر ٌسنأ انثَّدح ةداتق نع ٌمامه انئّدح ٍلاهنم نب ُحاَجَح انثدح- 4
 . (هذّيب امهخبذيو « امهتحفص ىلع ةلجر عضيو « نينرقأ نيحلمأ نيشبكب يحض ناك

 ثيدحلا رظنا] : ٥٥۳ « ٥٥٥٤ « 0008[.



 يحاضألا باتك 7 ١

 تا ريبكتلا باب 4
 نيشبكب 4 لا ىكضا :لاق يسنأ نع ةداتق نع ةناوع وبأ انئّدح ٌةبيتق انئّدح 006

 . «امهجافص ىلع ُهَّلِجر عّضوو « ربكو ىّمَسو هديب امهحبّذ نينرقأ :ريحلمأ

 .[0054 . ٥٥0۸ 5665 . 2867" : ثيدحلا رظنا]

 ءيش هيلع ْمُرَحَي مل حبيل هيذهب ْتعَب اذإ باب 6
 دروسا لعا تفل وع ياويل رعاه ع ايرجا ريحت ومحل اندم 0

 يا لجيو ةبعكلا ىلإ يذهلاب ُثعبَي ًالجر َّنِإ « نينمؤملا ّمأ اي :اهل لاقف ةشئاع ىت يأ هنأ

 ا . سانا لحي ىتح امرحش مويلا كلذ نم لاي لف « دب دق ن يدر ريق

 . «سانلا مجري ىتح هلهأ نم لاجل لح امم هيلع مرحي امف < ل
 YTIV] وه وللا كلة 1V) ۲° )۱1°۱۷ سلال ۰۱1۹٩ 1594 031595 : ثيدحلا رظنا]

 اهنم ُدَّوزتئامو < يحاضألا موحل نم ٌلكؤي ام باب - ١5

 نب رباج عمس ٌءاطع ينربخأ : ومع لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح - ۷

 . «ةنيدملا ىلإ ةا بتلا دهع ىلع يحاضألا ًموحل ُدّوزتن اَنُك١ :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع
 ٥٤۲٤[. ٠ ۲۹۸۰ ء۱۷۱۹ :ثيدحلا رظنا] . «يْدهلا موحل» :ةّرم ريغ لاقو

 َّنأ مساقلا نع ٍديعس نب اىيحي نع ٌناميلس ينثّدح :لاق ليعامسإ انثدح -4
 نم اذه : :اولاقخحل هيلإ َمّدقف ¢ مدقف ًابئاغ ناك هنأ ثّدحي ٍديعس یھ هنأ ةربخأ باّبَح نبا

 ةداتق ابأ يخأ يِنآ ىتح تجّرخف ُثمق مث : لاق « ةقوذأ ال « هورُخأ :لاقف « اناياحّض محل

 o لاقف هل كلذ تركذف- ارد ناقد هانغأ ق اکو

 .[۳۹۹۷ : ثيدحلا رظنا]

 لاق» : لاق عوكألا نب ةملَس نع ٍديِبْع يبأ نب ديزي نع مصاع وبأ انثّرَح 68

 ماعلا ناك املف .ءيش هنم هتيب يف يقبو ةثلاث دعب ّنحبصُي الف مكنم ئحض نم : يك ئبنلا

 ء اومعطأو « اولك :لاق ؟يضاملا ماعلا انلعف امك ٌلعفن « هللا لوسر اي :اولاق لبقُملا

 .«اهيف اونيعت نأ ثدرأف « ٌدِهج سانلاب ناك ماعلا كلذ َّنإف .اورخَّداو

 ديعس نب 'ىيحي نع َناميلس نع يخأ ينئّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّذدح 26١



 1۷ يحاضألا باتك-۴۳

 هب ٌمدقتف هنم ُحّلمن انك ةيحضلا» : : تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع نع نمحرلا دبع ِتنب ةرمَع نع

 معطن نأ دارأ نكلو « ةميزعب تسيلو « مايأ ةثالث الإ اولكأت ال :لاقف « ةنيدملاب لكي ءوبنلا ىلإ

 .[0 438 0614177 :ثيدحلا رظنا] . «ملعأ هللاو « هنم

 :لاق ٌيرهُّزلا نع سنوي انربخأ :لاق هللا دبع انربخأ 'ئسوم نب لاح انثّدح - ٥۱
 «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عم ىحضألا موي َديعلا َدهش هنأ رهزأ نبا ىلوم ديَبُع وبأ ينثّدح

 ا ا را ل لا نس ڈ ةبطخلا لبق ىلصف

 ا ل نيديعلا نيذه

 ١99٠[. :ثيدحلا رظنا]

 « ةعمجلا موي كلذ ناكو « نافع نب نامثع عم َديعلا تدهش من١ ديّبع وبأ لاق - 00۷۲
 6 ناديع هيف مكل عمتجا دق ٌموي اذه َّنِإ ‹ سانلا اهيأ اي :لاقف بطخ مث ةبطخلا لبق ىلصف

 . «هل ٌتنذأ دقف حجري نأ ٌبحأ نمو « رظتنَيلف يلاوعلا لهأ نم ةعمجلا َّرظتني نأ ٌبحأ نمف

 َبطَخ مث « ةبطخلا لبق 'ئلصف < بلاط يبأ نب مولع عم هتدهش مث» ديبع وبأ لاق_ ٥ه ۳

 .«ثالث ٌقوف مكس موحل اولكأت نأ مكاهن يب هللا لوسر َّنِإ :لاقف سانلا

 .ةوحن . . . ٍديَبُع يبأ نع يرهُزلا نع ٍرمعَم نعو

o04يحس ردح  Eحا نبا نع دعني نب هيعاربإ  

 لاق ‹ امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع ملاس نع باهش نبا هّمع نع باهش نبا

 نم ۍنم نم ُدِفنَي نيح تيّزلاب ٌلكأي هللا دبع ناكو .ًاثالث يحاضألا نم اولك» : ة4 هللا لوسر

 .«يذهلا موحل لجأ
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 هوبنتحباف ِنطِمَشلا لمع نم شجر ملزذلآو باصنألاو رييملاو رتا امَنِإ » :ئلاعت هللا لوق باب - ١

 ېک
 هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح_ هاله

 رحال ا يق اومرخ N ترق سد لاق 521 ارش نا امه

 عمس) هنأ بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ ٌيِرهُّزلا نع ٌبيَعَش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّداح- 00۷٦

 « نبلو رمخ نم نيحّدقب  ةايليإب هب يرسأ ةليل - ينا كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضرةريره ابأ

 َرمخلا َتْذَحأ ولو « ةرطفلل َكاده يذلا هلل ٌدمحلا : ليربج لاقف « َنبللا ذخأ مث امهيلإ َرظنف

 .[غ09٠0 ۳٤۳۷ ۰۳۳۹۶۲ :ثيدحلا رظنا] . (كَنَمُأ توغ

 ٤۷٠۹[. 2378319 2 55945 :ثيدحلا رظنا] . يرهُزلا نع َرمع نب ٌنامثعو داهلا ٌنباو ٌدَمْعَم ُهعبات

  ooلاق هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق انئَّدح ٌماشه انئَّدح ميهاربإ نب ٌملسم انثدح۔ :

 نو تدعم  E Sosرهظي نأ ةعاسلا طارشأ نم

 ىتح ءاسنلا رثكتو « ُلاجرلا لقيو « ُرمخلا برشُتو « ىنّزلا رهظيو « ملعلا ليو « لهجا
 :ثيدحلا رظنا] . (دحاو ٌلجر نهُمّيق ق ةأرما نيسمخل لوکی 04148٠ 0771[.

  o0۸لاق باهش نبا ٍنع سنوي ينربخأ : لاق ٍبهَو نبا انثّدح حلاص نب ٌدمحأ انثدح- :

 نإ» : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق نالوقي بّيسملا ¿ َنباو نمحرلا دبع ّنب ةملس ابأ ٌتعمس

 وهو اهبرشي َنيح َرمخلا برشي الو .نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال :لاق ةي ئبنلا
 ينربخأو :باهش نبا لاق .«نمؤم وهو ٌقِرسي ّنيح قراسلا قرسي الو « نمؤم
 نع هئّدحي ناك ركب ابأ نأ ماشه نب ثراحلا نب َنمحرلا دبع نب ركب يبأ نب كلملا ٌدبع

 ِهيلإ ُسانلا عفري فرش تاذ ًةبهن بهتني الو» :نهعم قجلُي ركب وبأ ناك :لوقي مث ةريره يبأ
 ثيدحلا رظنا] .«نمؤم وهو اهبهتني ّنيح اهيف مهراصبأ : 4/8 7[.
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 هريغو بنعلا نم رمخلا باب - ۲

 نع لوْغِم نبا وه كلام انّددح قباس نب دمحم انئَّدح حاّبص نب ٌنسحلا ينئثّدح - ۹
 .2ءيش اهنم ةنيدملاب امو رمخلا تمرح دقل» : لاق امهنع هللا يضر رمع نبأ نع عفان

 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 تباث نع َسنوي نع عفان نب هبر دبع باهش وبأ انثدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح - ٣
 َرمخ  ةئيدملاب ىنعي  دجن امو « تمرح نيح رمخلا انيلع تمرخ» :لاق سنأ نع ىنانُلا

 ۲٤٦٤ ٠ ٤11۷ ٠ 477١[. :ثيدحلا رظنا] . (رمتلاو سيلا انرمخ ةماعو « ًاليلق الإ بانعألا

 امهنع هللا ىضر ّرمع نيا نع ماع انثَّدح َنايح ىبأ نع 'ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انثّدح 0١-

 ءرمتلاو « بّنعلا : ةسمخ نم يهو رمخلا ميرحت لزن دعب امأ : لاقف ربنملا ىلع ٌرمع ماق» :لاق

 475١19[. :ثيدحلا رظنا] . «لقعلا َرماخ ام رمخلاو ا ريعشل ثلاو « ةطنحلاو « اسعلاو

 رمتلاو رْسّبلا نم يهو ٍرمخلا ٌميرحت لزن باب -“
 نب قاحسإ نع سنأ نب كلام ىنثّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح - ۲

 ةحلط ابأو ةديبع ابأ ىقسأ ثنك» : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع

 لاقف تفاح لق محلا ل :لاقف ِټآ مهءاجف « رمثو وهز خيضف نم بعك نب يبأو

 ٠٥۸١[. « 45750. 45017 274754 :ثيدحلا رظنا] . (اهتقّرهف ؟ اهقرهف ٌنسنأ ايمق : ةحلط وبأ

 حلا ىلع ًامئاق ثنك :لاق ًاسنأٌتعمس» : لاق هيبأ نعكمتعُم انثّدح دسم انثدح - 2087

 , اهأمكا :اولاقف ءدمخلا ٍتمّرُح :ليقف « َحيضقلا  مهدَّعصأ انأو - يتَمومع مهيقسأ
 تناكو :سنأ نب ركب وبأ لاقف .رْسُبو ٌبطُر :لاق ؟مهيارش ام :سنأل تلق .اهتأفكف

 .«سنأ ركنُي ملف . مهرمح
 . 'ذئَموي مهرمخ تناك» :لوقي ِكلام نب ّسسنأ عمس هنأ يباحصأ ضعب ينثّدحو

.[o0AY « 00۸° «< 01۲۰ 555١ 55١1/5554 : [ثيدحلا رظنا 

 و
 ٌتعمس :لاق ءاًربلا رشْعَم وبأ فسوي انثَّدح ىمّدقملا ركب ىبأ نب دمحم ىنثدح - 6 م

 تمرح َرمخلا نأ مهثّدح كلام نب َسنأ َّنأ هللا دبع نب ركب ينثّدح» : لاق هللا ديبع نب َديعس
 ف رمتلاو ا دموي لاو

.[OOAY c OOAY COOA* COTY [من55 اال ل :ثيدحلا رظنا 
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 :لاقف عاقفلا نع سنأ نب كلام تلأس :ٌنعم لاقو .عتبلا وهو « لّسَعلا نم رمخلا باب - ؛
 .هب ساب ال« ركسُي ال :اولاقف هنع انلأس يدْرَوارَّدلا نبا لاقو .هب سأب الف ركسُي مل اذإ

TT 6 

 ré] : ثيدحلا رظنا] . مارح

 نب ةملس وبأ ينربخأ» :لاق َيِرِهّرلا نع تيعش انريخأ ناميلا وبآ انئدح ت5
 ا نرحل عتبلا نع يك هللا لوسر لئ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ نمحرلا دبع

 . «مارح وهف ركسأ بارش لك : ل هللا لوسر لاقف  هنوبرشي نميلا لهآ ناكو
 .[664886 , ۲٤۲ : ثيدحلا رظنا]

 يف اوذيتنت ال : : لاق هب هللا لوسر َّنأ كلام نب ُسنأ ينثّدح» : لاق ٌيرِهّزلا نعو - ۷

 . «ريقَلاو متنحلا اهعم قحلُب ةريره وبأ ناكو . تفَرُملا يف الو ءابلا

 بارشلا نم ّلقعلا َرماخ ام َرمخلا َّنأ يف ءاج ام باب ه

 نع َيِبْعَّسلا نع يميتلا َناَيَح يبأ نع يحي انئثّدح ءاجر يبا نب ٌدمحأ ينثدح - 4
 ميرحت لزن دق هنإ :لاقف ةَ هللا لوسر ربنم ىلع ٌرمع َبطخ >) :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا

 دمخلاو . لسعلاو « ريعشلاو ¢ ةطنحلاو ‹ ِرمتلاو ‹ بتعلا : َءايشأ ةسمخ نم يهو رمخلا

 «دجلا :ًادهع انيلإ ةهعي 'ىتح انقرافُي مل لكي هللا لوسر َّنأ ٌتددَو ٌثالثو . لقعلا َرماخ ام

 ؟زرألا نم ٍدنّسلاب عَتصُي ءيشف « ورمع ابأ اي :تلق :لاق .ابّرلا باوبأ نم ٌباوبأو . ةلالكلاو

 .«بيبّزَلا» : (بنعلا» ناكم ناچ ىبأ نع دامح نع : جاجح لاقو

 1 .[06841 ٠ 5519 : ثيدحلا رظنا]

 نع يبعشلا نع رفسلا يب أ نب هللا دبع نع ٌةبعش انثّدح ّرمع نب صفح انثّدح - 8

 ٠ ةطنحلاو ءرمتلاو « بيبزلا نم : ةسمخ نم عنصت ٌُرمخلا :لاق رمع نعال رمع نبا

 25081١2 ٥١۸۸[. 55019 :ثيدحلا رظنا] .« لسعلاو « ريعشل : او

 همسا ريغب هيمسُيو ّرمخلا ٌلحتسي نميف ءاج ام باب”
 رباج نب ديزي نب نمحرلا ُدبع انثّدح دلاخ نب ٌةَقَّدَّص انثّدح رامَع نب ٌُماشه لاقو - ۰
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 وأ -رماع وبأ ينثدح : لاق يرعشألا مْنَع نب نمحرلا دبع انئّدح عيبالكلا سيق نب ةيطع انئّدح

 نولحتسي ماوقأ يتمأ نم ٌننوكيل : لوقي يب يبنلا عمس» ينّبَذك ام هللاو يرعشألا  ِكلام وبأ
 « مهل ةحراسب مهيلع حوري ملَع بنج ىلإ م اوقأ ٌنلزنيلو « فزاعملاو رمخلاو َريرَحلاو ّرحْلا

 حَسميو « مّلَعلا عّضيو « هللا مهّنبيف ًادغ انيلإ جرا : اولوقيف ةجاحل - َريقفلا ينعي - مهيتأي

 . «ةمايقلا موي ىلإ ٌريزانخو ةدّرق َنيرخآ

 روّتلاو ةّيعوألا يف ٍذابتنالا باب

 ٌتعمس :لاق مزاح يبأ نع نمحرلا دبع نب ُبوقعي انئَدح ٍديعس نب هبي انئّداح - ٥۱

 مهمداخ ُهتأرمأ تناكف « هسرُع يف ةي هللا لوسر اعدف ٌيدعاسلا ٍديَسَُأ وبأ ئت أ” :لوقي ًالهَس

 يف ليللا نم ٍتارمت هل ُتْعَقنَأ ؟ِهكَي هللا لوسر ٌتيقس ام َنوردتأ :تلاق - سورعلا یهو -

 . [81280 + هداك م14 كيرلا رنا. هوَوَت

 يهنلا دعب فورظلاو ةيعؤألا يف ايك يبنلا صيخرت باب-
 نايفس انثّدح يريبّزلا دمحأ وبأ هللا دبع نب دمحم انثدح' يسوم نب فسوي انثّدح 1

 ِتلاقف « ٍفورَّظلا نع كي هللا لوسر ىهن» :لاق هنع هللا يضر رباج نع ملاس نع روصنم نع
 انثّدح ديعس نب ىبحي ينئَّدح : ةفيلخ يل لاقو .«ًاذإ الف :لاق .اهنم انل َّدُب ال هنإ :راصنألا

 انثدح ٍدمحم نب هللا دبع انثدح اذهب رباج نع ٍدعجلا يبأ نب ب ملاس نع روصنم نع ٌنايفس

 . «ةيعؤألا نع كك يبنلا ىهن امل» : هيف لاقو اذهب نايفس

 نع ٍلّوْحَألا ملسم يبأ نب َناميلس نع نايفُّس انثدح هللا دبع نب يولع انثدح _ ۴

 نع هيي يبنلا ىهن امل» :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع ضايع يبأ نع دهاجم
 .«تفزملا ريغ رجلا يف مهل صكر ف « ءاقس دج سانلا لك سيل لكي بنل لق ةيقشألا

 نع ملا ميهاربإ نع ٌناميِلُس ينثّدح َنايفس نع ىيحي انّئَّدح ٌدَّدسُم انثّدح _ 4

 . ِتّفّرملاو ِءاَبُدلا نع ب بتلا ىهن» : لاق هنع للا يضر ىلع نع ٍديَوُس نب ثراحلا

 . اذهب شمعألا نع ةيرج انثّدح ٌنامثع انثّدح

 َتلأس له :دوسألل تلق» ميهاربإ نع روصنم نع ةيرج انّدَّدح ٌنامثع ينثّدح ه6

 لك ئبنلا ىهن مع نينمؤملا َّمأ اي : تلق « معن :لاقف ؟هيف بتي نأ ُهَركُي اًّمع نينمؤملا أ ةشئاع
 ِتركذ ام :ُتلق .تفّرملاو ءابّدلا يف بتن نأ ٍتيبلا لهأ كلذ يف اناهن :تلاق ؟هيف َدَبتتُي نأ

 ؟«عمسأ ملام ُتّدحأفأ « ٌتعمس ام َكُتّدحأ امنإ :لاق ؟متنحلاو رجلا
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 ٌتعمس» :لاق غىنابيشلا انثّدح دحاولا دبع انثدح ليعامسإ نب 'ئسوم انثذح 157

 ٌبرشنأ : تلق .رضخألا رجلا نع ايب ٌموبنلا ىهن : لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 . هال :لاق ؟ضيبألا ىف

 ركسي مل ام ِرمتلا عيقن باب-۹

 لاق مزاح يبأنع يراقلا نذحرلا دبع نب ٌبوقعي اح ريكُ نب حي انثدح 0

 هل ثعقنأ ؟ هلل هنآ لورا ملال نور رع :تلاقف ٠ سورغلا يهو لوو اخ

 ا 6ک فاو اا قنا > روت یف للا یم تارت

 ذاعمو ةديبُع وبأو ٌرمع ىأرو ةبرشألا نم ركسم لك نع ئهن نمو « قَّذابلا باب - ٠
 :سابع نبا لاقو .فصنلا ىلع ةفيكُج وبأو ٌءاربلا برشو .ثلُّتلا ىلع ِءالطلا برش

 ًايرط ماد ام ريصعلا برشا
 . «هتدلج ركسُي ناك نإف « هنع ٌلئاس انأو ٠ بارش حير هللا ديّبُع نم ُتدَجَو» : ُرمعلاقو

 نع سابع َنباثلأس» :لاق ةيريّوجلا يبأ نع نايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح _ ۸
 . بّيطلا لالحلا بارشلا :لاق « مارح وهف ركسأ امف « قذابلا يي دمحم قبس :لاقف قذابلا

 .«ثيبخلا مارحلا الإ بّيطلا لالحلا دعب سيل : لاق

 نع ةورع نب ٌماشه انئّدح ةماسأ وبأ انثّدح ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع انثّدح _ 4
 .«لسعلاو َءاولحلا بحي ةي ٌئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاعنع هيبأ

 :ثيدحلا رظنا] ٤٩۹۱۲ 0 0۲۱۲٦ .‹ 0۲٦۹۷ (٥۲٦۹۸ ۰ 417١ |[.

 ١ - ًاركسم ناك اذإ َرمتلاو َرسُيلا طلخي ال نأ ىأر نم باه ,

 - مادإ يف نيمادإ لعجي ال نأو

  ~0۹يقسأل ينإ» :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق انثدح ماشه انثّدح ٌملسم انثّدح

 انأو اهتفذقف لا تم د تو ری طخ ءاضيبلا نب َليِهّسَو ةناجد ابأو ةحلط ابأ

 عمس ةداتق انثدح : :ثراحلا نب.ورمع لاقو .«رمخلا ذئموي اهّدعن انإو 3 مهرْغصأو مهيقاس

 *ooAE , OOAY c OOAY cOOA]. 155 5 : ثيدحلا رظنا] . ًاسنأ
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 ا ملا داوم لا ١

 .«بطرلاو رسّبلاو رمتلاو بيبّرلا نع كي يبنلا ىهن»

 نع دات يبأ نب هللا دبع نع ريثك يبأ نب , یحی انربخأ ٌماشه انثدح ملسم انثدح- ۲ ٠۰

 . دحاو لك ٌذبِنُيْلو < بيبزلاو ٍرمتلاو « وهّزلاو رمتلا نيب ْعّمِحُي نأ لَك يبنلا ىهن» :لاق هيبأ

 . (ةدح ىلع امهنم

 يردّ اكس اصلا ادو روب نمط :لجو َّنع هللا لوقو « ٍنبللا برش باب ١

 نع فلا جز دعم قع یره لآ قع يسوي ارا اللا دع ارا ةاديع ا ۴

 .«رمخ حّدقو نبل حدقب هب ّيِرسأ ةليل هك هللا وسر يتأ» : لاق هنعُهللا يضرةريره يبأ

 ثيدحلا رظنا] : ٤۷١۹ ۰ ۳٤۴۳۷ ۰ ۳۳۹۴ « .[ة00ا/ل5 ١

 مأ ىلوم ًاريمُع عمس هنأ ِرْصّنلا وبأ ملاس انربخأ َنايفس عمس ٌيديمُحلا انثّدح 4

 ُتلسرأف « ةفرع موي هللا وسر مايص يف ُسانلا كش : تلاق لضفلاٌمأ نع ُتَّدحُي لضفلا

 موي اي هللا لوسر مايص يف سانلا كش» :لاق امير نايس ناكف + ترشف' نبل هيف ءانإب هيلإ

 . لضفلا مأ نع وه :لاق هيلع فق فق و اذإف «لضفلا ٌمأ هيلإ تّلسرأف « ًةفرع

[AAA CITY ثيدحلا رظنا] :مم١ 

E O 

 ثيدحلا] . «ًادوع هيلع ضرعت نأ ولو ٠٠٠٠ يف هفرط_ : 9105[.

 ركذي حلاص ابأ ٌتعمس :لاق شمعألا انثدح يبأ انثدح صفح نب رمع انثّدح 5
 نم ِءانإب عيقنلا نم  راصنألا نم لجر  ديمح وبأ ءاج» : لاق  هنع هللا ىضررباج نع هارأ -

 ينثدحو .«ًادوع هيلع ضْرعت نأ ولو « هترمخ الأ : الب ئبنلا لاقف ٠ يب يبنلا ىلإ نبل

 ٠٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . اذهب لي ئبنلا نع رباج نع َنايفس وبأ

SS ۷ا تعمس  

 ا . ٌتيِضَر

 .[۳۹۱۷ ۰۳۹۰۸ 37507 2395078 ‹ ۲٤۳۹ :ثيدحلا رظنا] . اهلي ٌئئبنلا لعفف <  عجري نأو
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 ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نع دانّزلا وبأ انئّدح ٌبيَعَش انربخأ ٍناميلا وبأ انثدح- ۸
 عيفصلا ةاشلا « ةحنم ٌمِفَّصلا ٌةحقللا ةقَدصلا معن» :لاق يي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 .[7579 :ثيدحلا رظنا] . «رخآب حوُرتو ءانإب ودعت « ةحنم

 نع هللا دبع نب هللا ديَبُع نع باهش نبا نع ئعازوألا نع مصاع وبأ انثدح - ۹
 . «امسد هل نإ :لاقو ضمّضمف ابل برش لكي هللا لوسر َّنأ» امهنع هللا يضر ساّبع نبا

 7١١[. :ثيدحلا رظنا]

 لاق :لاق كلام نب سنأ نع ًةداتق نع ةبعش نع َنامهَط نب ميهاربإ لاقو - ٠
 امأف <« نانطاب نارهنو « نارهاظ نارهن :راهنأ ةعبرأ اذإف < ةرْدّسلا َيلإ عفر : هک هللا لوسر

 , نبل هيف حق : حادقأ ةثالثب E ةّنجلا يف نارهنف نانطإبلا امأو «تارفلاو ليثلاف نارهاظلا

 ةرطفلا َتْبَصأ : يل ليقف < تبرشف نيللا هيف يذلا ُتْذَحأف « رمخ هيف ٌحَدقو « لّسَع هيف حّدقو
 نع ةَعَصْعَص نب كلام نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ٌمامهو ٌديعسو ٌماشه لاقو . كئّمأو تنأ

 .[4454 ۳٥۷۰ : ثيدحلا رظنا] . حادقأ ةثالث اوركذي ملو ‹ هوحن راهنألا يف ةا عربنلا

 ءاملا باذعتسا باب ٠

 نب سنأ عمس هنأ هللا دبع نب ٌقاحسإ نع كلام نع ةملَْم نب هللا دبع انثّذح- ١

 هيلإ هلام َبحأ ناكو « لخن نم الام ةنيدملاب يراصنأ دك ةحلط وبأ ناك» :لوقي كلام

 ايف فام قرف و اهّلُحدي لك هللا لوسر ناكو دملا ليف فزاقو.« اجي
 :لاقف ةحلط وبأ ماق 4 نوبي ان ای ىح يبل أولاتك نأ »8 تزن املف : سنأ لاق .بّيط
 : ءاحريب لإ يلام بحأ ّنإو نو اَنِمأ اوقف ىح رولا ولات نأ 9 : لوقي هللا نإ « هللا لوسر اي
 لاقف . هللا كارأ ٌثيح هللا لوسر اي اهْعّضف « هللا دنع اهرخُدو اهرب وجرأ هلل ةقتص اهنإو

 ينإو « تلق ام ُتعمس دقو . هللا دبع كاش - حبار وأ - حيار لام كلذ « خب : ال هللا لوسر

 يف ةحلط وبأ اهمسقف . هللا لوسر اي ٌلعفأ :ةحلط وبأ لاقف .نيبرقألا يف اهلعجت نأ ىرأ

 . (هّمع ينب يفو هبراقأ

 .«حيار» :ىيحي نب ىيحيو ليعامسإ لاقو 5 2 و 2 :
 .[غهوم هم: ال592 اله الما »۲۳۱۸« 121۱1 : ثيدحلا رظنا]

 ءاملاب نبللا برش باب 4
 نب ُسنأ ينّربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبع انثّدح- 65517 .



 ُتبشف « ةاش ٌتبلحف « ُهَراد ىتأو ًانبل برش ا هللا لوسر ئأر» هنأ هنع هللا يضر كلام
 - ٌيبارعأ هنيمي نعو ركب وبأ هراسي نعو - برشف ّحّدقلا َلّوانتف < رئبلا نم ةَ هللا لوسرل
 ۲١۷۱[. « ۲۳۰۲ :ثيدحلا رظنا] . «ّنميألاف ّنميألا : لاق مث ُهلضف َيبارعألا ئىطعأف

 نب ٍديعس نع َناميلس نب حيلف انئَّدح رماع وبأ انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح - ۴۳
 ةعمو راصنألا نم لجر ىلع لحد لَك ىبنلا نأ» امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ثراحلا

 :لاق « انغَرك الإو َهَّنَش ىف ليلا هذه تاب ءام َكَّدنع ناك نإ : هلي ئئبنلا هل لاقف « هل بحاص
 قلطناف « تقاياءام يدنع هللا لوسو اي : لجرلا لاقف' لاق + هطتاح ىف ءاملا لوحي لجزلاز

 َبرشف :لاق « هل نجاد نم هيلع بلح مث « حّدق يف ٌبكسف امهب قلطناف :لاق . شيرعلا ىلإ

 037١[. :يف هفرط_5717 ثيدحلا] . (هّعم يذلا لجرلا برش مث كي هللا لوسر

 « ٌلزنت ةّدشل سانلا لوب ُبرش لحي ال : :يِرهزلا لاقو . .لّسَعلاو ءاولحلا بارش باب - 6

 مل هللا َّنِإ :ركسلا يف دوعسم نبا لاقو .«ُّثَبيَلا كَل لأ :ىلاعت هللا لاق « سجر هنأل
 مكيلع ٌمّرح اميف مكًءافش لعجي

 ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه ينربخأ :لاق ةماسأ وبأ انثّدح هللا دبع نب يلع انثّدح 64

 .(لّسَعلاو ٌءاولحلا هّيجعُي ةي ئبنلا ناك» : تلاق اهنع هللا يضر

DN EE ا ا 

 ًامئاق برشلا باب١

 ىلع ىتأ» : لاق لاّزنلا نع ةرسيم نب كلملا ٍدبع نع رعسم انئّدح ميعُن وبأ انثّدح- 6

 وهو برشي نأ مهّدحأ هركي ًاسان َّنِإ :لاقف ًامئاق برشف ٍءامب ٍةبحرلا باب ىلع هنع هللا يضر
 .[1015 :يف هفرط- 5116 ثيدحلا] . «ٌثلعف ينومتيأر امك لعف اب يبنلا ٌثيأر ينإو « مئاق

 ُثدَحي ةربَس نب لاّزنلا ٌتعمسا ةرسيَم نب كلملا دبع انثّدح ةبعش انئّدح ٌمدآ انثّدح 5

GLC MSE 
 ٌبرشف ماق مث  هيلجرو ٌهَسأر ركذو - هيّديو ۀهجَو لسغو بِرشف ٍءامب يت مث ‹ رصعلا ةالص
 ل ءًامئاق برشلا نوهّركياسان َّنِإ :لاق مث ؛ مئاق وهو ُهَلِضف

 051١6[. :ثيدحلا رظنا]

 ا لا | مه
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 هريعَب ىلع فقاو وهو برش نم باب ٠١

 نع رضْنلا وبأ انربخأ ةملّس يبأ نب زيزعلا دبع انئَّدح ليعامسإ نب كلام انثدح- ۸

 وهو نبل حّدَقب و ئيبنلا ىلإ ثّلَسرأ اهنأ تراها تب لصنلا ما نما ناد نبا يو رفع

 . (هريعت ىلع» رضنلا يبأ نع كلام داز . (ةبرشف هديب هّذخأف « ةفّرع َةّيشع ٌفقاو

 ثيدحلا رظنا] : 0155101١5648 ۱۹۸۸ 05١54[.

 ا

 ا لل عا E OT دي هللا وسر نأ هنع

 .[0317 ء۷۱٠۲ « ۲۳۰۲ :ثيدحلا رظنا] .«نميألاف َنميألا :لاقو َيبارعألا'ئىطعأ مث برشف

 ؟ربكألا يطعُيل برشلا يف هنيمي نع نم ٌلُجرلا ٌنْنأَتِسَي له باب- 9

 دعس نب لهس نع رانيد نب مزاح يبأ نع لام ينث اح :لاق ليعامسإ انثذح 5 6

 راب نعو ٌمالُغ هنيمي نعو - هنم برشف بارشب يتأ ل هللا لوسر َّنأ) هنع هللا يضر

 راو مالغلا لاقف ؟ءالؤه يطعأ نأ يل نذأتأ : مالغلل لاقف - خايشألا

 . «هدي يف كك هللا لوسر ُهّلتف : لاق . ًادحأ كنم يبيصتب

 :ثيدحلا رظنا] ۲١۱ 2 1755 ۲٤١۱ ۲۹۰۲ ٢ 55680[.

 ضؤَلا يف عزكلا باب_- ٠

o۲۱نب رباج نع ثراحلا نب ٍديعس نع َناميلس نب حيف انئّدح حلاص نب ىبحي انئّدح-  

 ملسف < « هل ٌبحاص عمو راصنألا ّنم لجر ىلع لخد ةي يبنلا َّنأ» امهنع هللا يضر هللا دبع

 « ةّراح ةعاس يهو « يمأو َتنأ يبأب « هللا لوسر اي : لاقف لجرلا ًدرف « هّبحاصو ةي ٌعيبنلا

 آلإو ةنش يف تاب ٌءام َكَدنع ناك نإ : ايب يبنلا لاقف - َءاملا ينعي - هل طئاح يف لوحي وهو

 يف تاب ٌءام يدنع « هللا لوسر اي : لجرلا لاقف طئاح يف ءاملا لوحي ب لجرلاو « انغّرك

 ٌبرشف « هل نجاد نم هيلع بلح مث .ءام حّدق يف بكسف شيرعلا ىلإ َقَلَطناف . ةنش

 .[0717 : ثيدحلا رظنا] .«هعم ءاج يذلا لجرلا برشف داع مث « ‹ ةي ىبنلا

 رابكلا راغصلا ةمدخ باب-١

 ٌتنك١ :لاق هنع هللا ىضرسنأ ٌتعمس :لاق هيبأ نع ثمتعُم انئّدح ددم انثدح۔ ۲



 ۷ 2 ةيرشألا باتك-۴

 :اولاقف « ٌرمخلا تمرح : ليقف < َحيضفلا- مهرغصأ انأو - يتمومع مهيقسأ ٌيحلا ىلع امئاق

 تناكو :سنأ نب ركب وبأ لاقف .ٌرسُبو ٌبطُر :لاق ؟مهبارش ام : سنأل تلق .انأفكف ٠ اهُئِفكا

 .«سنأ زكنُي ملف . مهرمخ

 . «ذئموي مهرمخ تناك» : لوقي ًاسنأ عمس هنأ يباحصأ ضعب ينئّدحو

 o 1° c OAAE] هزخا » 00۸۲ » 00۸° 21٤ ‹ 211۷ 2455١ : ثيدحلا رظنا]

 ءانإلا ةيطغت باب ۲

 ىنربخ a N ES SEE دمك

 حنج ناك اذإ : لک هللا لوسر لاق» :لوقي امهنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج ع مس هنأ ٌءاطع

 ليللا نم ةعاس بهذ اذإف « ذئنيح ُرشتنت نيطايشلا نإف « « مكنايبص اوُقكف - متيسمأ وأ ليللا

 اوكوأو « الغم باب حتفي ال ناطيشلا نإف « هللا مسا اوركذاو باوبألا اوقلغأف « مهوُلحف

 « ًائيش اهيلع اوضْرعت نأ ولو « هللا مسا اوركذاو مكتينآ اورّمَحو « هللا مسا اوركذاو « مكبرق .

 .[7517 ۰ 27158٠ ۳۳۰٤١ :ثيدحلا رظنا] . «مكحيباصم اوئفطأو

 ال هللا لوسر نأ» رباجنع ءاطع نع مامه انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح 5 ٤

 ماعطلا اورّمَحو . ةيقسألا اوكؤأو « باوبألا اوقّلغو « متذقَر اذإ حيباصملا اوئفطأ : لاق

 ٥۹۲۳[. ۰۳۳۱۹ ۰۳۳۰۶ ۰۳۲۸۰ :ثیدحلا رظنا]. (هيلع ةضّرعت دوعب ولو - لاق هبسحأو بارشلاو

 ةّيَقْسألا ثانتخا باب ١١

 نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ِديَبَع نع ٌيرهُّزلا نع بئذ يبا نبا انثدح ٌمدآ انثدح - 6

 نأ ينعي « ةيقسألا ِثانتخا نع كي هللا لوسر ىهن» :لاق هنع هللا يضر ٌّيردُخلا ديعس يبأ
 .[0575 : يف هفرط_ 0770 ثيدحلا] . «اهنم بّرْشَيف اههاوفأ َرّسكت

e nT - ينثّدح ٦ 

 ةيقسألا ثانيتخا

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . اههاوفأ نم ُبرشلا وه TT : هلل دبع لاق

 ءاقسلا مف نم برشلا باب - 4

 ٠ : ةمركعانل لاق :لاق ُبويأ انثّدح ُنايفُس انثّدح هللا دبع نب عملع انثّدح - ۷



 ةبرشألا باتك 1 ٠

 وأ « ةبرقلا مف نم برشلا نع ةي هللا لوسر ىهن ؟ةريره وبأ اهب انثّدح ٍراصق ءايشأب مكربخأ
 .[؟477 :ثيدحلا رظنا] . «هراد يف هَبّشخ زرغي نأ هراج عتمي نأو . ءاقّسلا

 هللا ىضر ةريره ىبأ نع ةمركع نع ُبويأ انربخأ ليعامسإ انئّدح دّدسم انئدح - 4

 ٥٦۲۷[. 0.7157 :ثيدحلا رظنا] . «ءاقسلا ىف نم َبَرْشُي نأ ةو ىبنلا ىهن» هنع

 هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع ٌدلاخ انثدح عيرز نب ٌديزي انثدح ٌدَّدسم انثّدح 4

 . «ءاقسلا يف نم برشلا نع ةي يبنلا ىهن» : لاق امهنع

 ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا باب 5

 : لاق هيبأ نع ةدات يبأ نب هللا دبع نع ىبحي نع ُنابيَش انئّدح ميعُت وبأ انثّدح - 5
 ٌةَّركذ خسمي الف مكدحأ لاب اذإو « ءانإلا يف سنتي الف مكذحأ برش اذإ : ل هللا لوسر لاق»

 1١67 ١ ٠١٤[. : ثيدحلا رظنا] . (هنيميب حّسمتي الف مكذحأ حسمت اذإو « هئيميب

 ةثالث وأ نيتسفنب برشلا باب "+

 نب ةمامث ينربخأ :لاق ٍتباث نب ةرزع انثّدح :الاق ميعُن وبأو مصاع وبأ انئَّدح - ۱
 سفنتي ناك يب عبنلا نأ معزو « ًاثالث وأ ¿ نيتّرم ءانإلا يف ٌُنسفنتي ٌنسنأ ناك» : لاق هللا دبع

 . «ًاثالث

 بهّذلا ٍةينآ يف برشلا باب- ۷
 ةفيذح ناك» : لاق ئليل يبأ نبا نع مكحلا نع ٌةبعش انثّدح رمع نب صفح انثّدح- 7

 ملف ُهئيهن ينأ الإ همزأ مل ينإ :لاقف هب ٌةامرف ٠ ةضف حّدقب ٌناقهد هاتأف « ىقستساف « نئادملاب

 .[5455 :ثيدحلا رظنا] . «ةرخآلا يف مكل ّنهو « ايندلا يف مهل

 ةضفلا ةينآ باب- ۸

 نع ٍدهاجم نع ِنوَع نبا نع َيِدَع يبأ نبا انثَّدح ىثثملا نب دمحم انثّدح 07
 بهذلا ةينآ يف اوبرشت ال :لاق هيب يبنلا ّركذو ةفيذح عم انجرخ» :لاق ىليل يبأ نبا
 .«ةرخآلا يف مكلو « اينّدلا يف مهل اهنإف « جابيدلاو ريرحلا اوسبلت الو ‹ ةضفلاو

 :ثيدحلا رظنا] 2475 « ٤۳١ ٠[.



 ۹4 ةبرشألا باتك

 ور E الا 9 نحر د اك عزم
 .«منهج ج ران هنطب يف ٌرِجْرِجُي امنإ ةضفلا ءانإ يف برشي يذلا» :لاق

 نب ةيواعم نع ميس نب ِثعشألا نع َةناَوَع وبأ انثّدخ ليعامسإ نب 'ئسوم انئّدح ٥

 انرمأ : عبس نع اناهنو « عبسب يب هللا لوسر انّرمأ» :لاق بزاع نب ءارّبلا نع ِنّرقُم نب ديوس
 « مالسلا ٍءاشفإو « يعاذلا ةباجإو « سطاعلا تيمشتو « ةزانجلا عابتاو « ضيرملا ةدايعب

 وأ - ةضفلا يف برشلا نعو « بهذلا ميتاوخ نع اناهنو . مِسقُملا راربإو « مولظملا رصنو

 .«قربتسإلاو « جابيدلاو « ريرحلا سبل نعو « َجّسَقلاو « رثايملا نعو- ةضفلا ةينآ يف :لاق

 ش .[0 11/6 , 5554 , ۱۲۳۹ :ثيدحلا رظنا]

 ل للا 0 ۲۹

 هيلإ ثعب د رب م 00
 .[5518 ۰۱۹۸۸۰۱٦٦۱ 01568 :ثيدحلا رظنا] . «هَبرشف هيف رشف نبل نم حّدقب

 هتينآو ايب ٌيبنلا حّدق نم برشلا باب
 .؟«هيف دلي ٌيبنلا َبِرش حَدَق يف كيقسأ الأ» :مالس ُنِب هللا دبع يل لاق ةدْوُي وبأ لاقو

o۷نب ٍلهَّس نع مزاح وبأ ينئّدح : لاق َناَسْغ وبأ انئّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انثّدح -  

 لنا ىدعاسلا قفا ابأ َرمأف « بَرَعلا نم ٌةأرما لَو يبلل َركْذا : :لاق هنع هللا يضر ٍدعس

 لف اهناج ج ىنح لق ايلا جرخف « ةدعاس ين م يف تارت ثمدقف  اهيلإ لسرأف ءاهيلإ

 كتذعأ دق :لاقف . كنم هللاب ذوعأ : تلاق لك ئيبنلا اهملك املف ءاهّسأر ةسكنُم م ةأرما اذإف اهيلع

 . كيطخيل ةاج دللي هللا لوسر اذه : اولاق .ال :تلاق ؟اذه نم َنيردتأ :اهل اولاقف « ىنم

 وه ةدعاس ينب ةفيقَس يف سلج ىتح ذئموي ةي ئيبنلا لبقأف . كلذ نم اىقش ةشأ انأ تنك : تلاق

 لهسانل جرخأف . هيف مهتيقسأف حّدقلا اذه مهل ٌتجرخأف « ّلِهَّس ايانقسا : لاق مث « هباحصأو

 .«هل ُهَبُموف « كلذ دعب زيزعلا دبع نب ٌرمع ُهَبّهوتسا مث :لاق « هنم انبرشف حدقلا كلذ

 مصاع نع ةناوع وبأ انربخأ دامح نب ىبحي ينئّدح : لاق كردُم نب ْنسحلا انثّدح - ۸

 : لاق ةضفب ُهلَسْلَسف عّدصنا دق ناكو - كلام نب سنأ دنع يب ئبنلا حّدق ثيأر» :لاق ٍلّوحألا



Eةبرشألا باتك  

 حَدَقلا اذه يف ب هللا لوسر ُتيَقَس دقل :سنأ لاق : لاق . راض نم ضيرع ٌدّيَج ٌحَّدق وهو
 . «اذكو اذك نم رثكأ

 ةقلح اهناكم لعجي نأ سنأ دارأف « ديدح نم ٌةَقلَح هيف ناك هنإ) : نيريس نبا لاقو :لاق
 . «هكرتف ةي هللا لوسر ُهَعَبِص ًائيش دريت ال : ةحلط وبأ هل لاقف ةضف وأ بهذ نم

 71١9[. :ثيدحلا رظنا]

 كرابملا ءاملاو .ةكرّبلا برش باب-١

 دْعَجبلا يبأ نب لاس يقدح :لاق شمعألا نع ةيرج انثدح ديعس نب ةبيتق انثدح 78-٠
 ِترضَح دقو ايب يبنلا عم ينتيأر دق» : لاق ثيدحلا اذه امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 جرفو هيف هدي لخدأف هب ي يبنلا يتأف . ءانإ يف لعجف .ةلضف ريغ ٌءام انعم سيلو ٌرصعلا

 نيب نم رجفتي ءاملا ٌثيأر دقلف .هللا نم ةكربلا ءوضولا لهأ ىلع يح :لاق مث ةعباصأ

 تلق . ةكرب هنأ ٌتمِلَعف هنم ينطب يف ثلعج ام ولآ ال ٌتلعجف .اوبرشو ُسانلا أضوتف . هعباصأ

 ٌنيصح لاقو . رباج نع رانيد نب ورمع هعبات .«ةئمعبرأو ٌفلأ :لاق ؟ذئموي متنك مك :رباجل

 . رباج نع بيسملا نب ٌديعس هعباتو «ةئم ةرشع سمخا رباج نع ملاس نع ةرّم نب ورمعو
[EA 5١55 EVO «E10۲ ۳٣۷١ء : [ثيدحلا رظنا 



 1٤۳۱ شرفات ا5

 ىضرملا باتك-٥

e -ىلاعت هللا لوقو . ضرملا ةرافك يف ًءاج ام باب: ١ 

 :لاق ىرهزلا نع يعش انربخأ عفان نب مكحلا ناميلا وبأ انثّدح _ ٠

 و و ل ا

 . «اهكاشي ةكوشلا 'ىتح « هنع اهب هللا مك الإ ملسملا ُبيصُت ٌبيصت ةبيصم

o4۱نب يهز انثدح ورمع نب ِكلملا دبع انثدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح -  

 نعو ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع راسي ¿ قنيءاطغ نع ةلكلخ نب ورع قب دمحم نع.لمحم

 الو نزح الو مه الو ٍبصَو الو بص نم ملسملا ٌبيصُي ام» : لاق يك ئبنلا نع ةريره يبأ

 . «هاياطَح نم اهب هللا رك الإ اهكاشُي ةكوّشلا 'ىتح - مغالو ىذأ

e OTS o 

 لثمو .ةّرم اهلدعتو « ةّرم حيرلا اهْئّيفَت : عرّرلا نم ةماخلاك ٍنمؤملا لم :لاق لب يبنلا
 (ةدحاو ةً رم اهفاعجنا نوكي ىتح ُلازت ال ةزرألاك قفانملا .

 2 يلا نع یک هنأ نع ويفك نبا ید الويب ی ايركز لاقو

 نع يبأ ينثّدح :لاق حيلف نب دمحم ينثّدح :لاق رذنملا نب ٌميهاربإ انثذح 5 ٤

 لاق» :لاق هنعُهللا يضرةريره يبأ نع راسي نب ءاطع نع يول نب رماع ينب نم يلع نب لاله
 اذإف ٠ اهتأفك حيرلا اهْنَنأ يح نم :عرَّزلا نم ةماخلا لثمك نمؤملا لَثَم : لک هللا لوسر

 . ءاش اذإ هللا اهّمصقي 'وتح « ةلدتعُم ءامص ةزرألاك ”جافلاو . ءالبلاب أَّمكت تلّدتعا

 . 0/475 :يف هفرط- ١6٤ ثيدحلا]

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع كلام انربخأ َفُسوي نب هللا دبع انثّدح-ه548 ٠
 : لوقي ةريره ابأ ٌثعمس :لوقي بابُحلا ابأ ٍراسَي نب َديعس ٌتعمس :لاق هنأ َةَعَصْعَص يبأ

 . (هنم ْبِصْيًاريخ هب هللا درُي نم : كي هللا لوسر لاق»



 هزجلا ياك ايف ١

 ضرملا ةّدش باب - ۲

 ج . شمعألا نع نايس انئّدح ةصيبق انثّدح- °“

 قورسم نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ٌةبعش انربخأ هللا دبع انربخأ دمحم نب ٌرْشِب ينثّدحو

 . ب هللا لوسر نم ْعَجّولا هيلع ّدشأ ًادحأ ثيأر ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع»

o4۷نع ميلا مي ميهاربإ نع شمعألا نع ٌنايفس انئّدح فسوي نب دمحم انثّدح  

 كَعوُي وهو - هضَرَم يف ايب ئبنلا ثبتأ : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع» ديوس نب ثراحلا

 :لاق .نيّرجأ كل َّنأب َكاذ َّنِإ :تلق « ًاديدش ًاكعو ُكعوَتل ٌكنإ : تلقو - ًاديدش ًاكْعَو

 . «رجشلا ٌقَرَو ٌثاحت امك ٌهاياَطَخ هنع هللا ٌثاح الإ ئذآ هّييصُي ملسم نم ام « لجأ

 ثيدحلا] ٩1٤۷ - يف هفارطأ : 01٤۸ « ۵11۰ « ۵٩1۱ « ٥٩٩۷[.

 لثمألاف ٌلثُمألا مث « ٌءايبنألا ٌءالب سانلا ٌدشأ باب

 نب ِثراحلا نع ئميّتلا ميهاربإ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انثّدح _ ۸
 َكنإ « هللا لوسر اي :ٌتلقف كعوي وهو ةا هللا لوسر ىلع ٌتلخَد :لاق هللا دبع نع ديوس

 كل نأب كلذ :تلق . مكنم نالُجر ُكعوي امك كَعوأ ينإ « لجأ :لاق .ًاديدش ًاكْعَو كعوت
 هللا َرَمك الإ - اهقوف امف ٌةكوش - ىذأ ُهييصي ملسُم نم ام « كلذك كلذ .٠ لجأ : لاق . نيّرجأ

 oY] : هس م «اهقرو ةرجشلا طحت امك « هتائيساهب

 ضيرملا ةدايع بوج باب - ٤

 ىسوم يبأ نع لئاو يبأ نع روصنم نع ةناوَع وبأ انثّدح ديعس نب ٌةبيتق انئّداح ه4
 .«يناعلا اوُكفو « ضيرملا اودوُعو « مئاجلا اومعطأ : ال هللا لوسر لاق» : لاق يرعشألا

 ,.[ةالالا* ٥۱۷٤ 055”2 : ثیدحلا رظنا]

 تعمس لاق ميلُّس نب ٌثعشأ ينّربخأ :لاق ةبعش انئَّدح رمع نب صفح انثّدح

 ال هللا لوسر انّرمأ» :لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع نقم نب ديوس ّنب ةيواعم

 نعو « قربتسإلاو جابيدلاو ريرحلا سبلو « بهذلا متاخ نع اناهن : عبس نع اناهنو عبسب
 .«مالسلا يشو « ضيرملا دوعنو « ٌرئانجلا عبتن نأ انرمأو .ةرثيملاو . يّسقلا

 ,[هدالم 2١789 27558 ٥۱۷٥١ : ثيدحلا رظنا]



 ١م | ىضرغلا باتكدالو

 هيلع ئمغملا ةدايع باب٥

 هللا دبع نب ٌَرباج حمس ردكنملا نبا نع ٌنايفس انثّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح - 0١

 « ٍنايشام امهو ركب وبأو يندوعي يب ئبنلا يناتأف < ًاضرم ٌتضرَملا :لوقي امهنع هللا يضر

 ‹ هك عربنلا اذإف ٌتقفأف ٠ لع هَءوضَو بص هٿ لي ئيبنلا ًاضوتف « يلع يمغأ ينادجوف

 ئتح « ءيشب ينبجُي ملف ؟يلام يف يضقأ فيك ؟يلام يف عتصآ فيك « هللا لوسر اي : تلقف

 ٤٥۷۷[. , 195 :ثيدحلا رظنا] . ر

 حيرلا نم ٌعَّرَصُي نَم لضف باب”

 ابر يبأ نب ءاطع يئّدح :لاق ركب يبأ ٌنارمع نع ىبحي انئّدح ٌُدَّدسم انثدح 2

 ةأرملا هذه :لاق .'ىلَ :تلق ؟ةنجلا لهأ نم ٌةأرما َكيرأ الأ : سابع نبا يل لاق» :لاق

 تربص ِتئش نإ :لاق . يل هللا ٌعداف « ُفّشكتأ ينإو ٌعَرصُأ ينإ : تلاقف كي عوبنلا ِتتأ ًءادوسلا

 عداف « فشكتأ ينإ :تلاقف .ُربصأ :تلاقف .ِكَيِفاعُي نأ هللا ٌتوَعَد تئش نإو « ةنجلا ِكلو

 هنأ ءاطع ينربخأ جيرج نبا نع ٌدلخم انربخأ دمحم انثدح «اهل اعدف « فشكتأ ال نأ يل هللا

 . ةبعكلا رتس ىلع « َءادوسلا ةليوطلا ةأرملا كلت « َرفز ٌمأ اىأَر

 هّرصب بهذ نم لضف باب -/

 ىلوُم ورمع نع داهلا نبا ينثدح :لاق ُثيللا انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح - ۳
 اذإ :لاق هللا َّنِإ :لوقي يي يبنلا تعمس» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع بلطملا

 رباج نب ٌثعشأ هعبات « هينيع :ديري .«ةنجلا امهنم هئضوع رّبّصف هيتبيبحب يدبع ُتيِلَتبا
 . كك يبنلا نع سنأ نع لاله نب ٍلالِظ وبأو

 راصنألا ّنم دجسملا لهآ نم الجر ءادرّدلا ُهأ ثداعو ‹« لاجرلا ءاسنلا ةدايع باب- 8
 2 س ضن ور

 مِدق امل» : تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ِكلام نع ةبيتق انثّدح _ ٤4

 : تلق امهيلع ثلخدف :تلاق .امهنع هللا يضر ٌلالبو ركب وبأ ٌكعو ةنيدملا ةي هللا لوسر

 :لوقي ىمحلا ُهتَذَحأ اذإ ركب وبأ ناكو : تلاق ؟كدجت فيك لالب ايو ؟ لّدجت فيك ِتبأ اي

 ةلعت كاش نم يتدآ ثوسبملاو هلهأ يف ٌحمِّكصُم ءىرما لك

 : لوقي هنع ْثَعلقأ اذإ َلالب ناكو



 ىضرملا باتك ٤

 ليلجو زؤخذإ يلوحوواوب ةليل ٌنتيبأ له يرعش تيل الأ
 ليفطو ةماش يل ْنَوُدِبَت لهو ةّنجم ةايِمأ موي ْنَدِرأ لهو

 انّيحك ةنيدملا انيلإ بح َمهللا :لاقف « هتربخأف كي هللا لوسر ىلإ ٌتئجف : ةشئاع تلاق
 اهلعجاف اهامح لقناو « اهعاصو اهّدُم يف انل كرابو . اهخُخصو مهللا « َّدشأ وأ ةكم

 .["977 ۰ ۱۸۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةفخجلاب

 ناكل ةدايع باب-4

 ةعسو ل علام وه - د ل اا ع

 ذخأ ام هلل نإ :لوقيو مالسلا اهيلإ لسرأف . انذهشاف ترضخ دق يتنبا َّنأ ُبِسحن :- أو

 e ا

las 

 ١784[. :ثيدحلا رظنا] . ءامحؤلا الإ هدابع نم هللا محري الو

 بارعألا ةدايع باب-١

 نبا نع ةم ركع نع دلا اقدح رام نب ةيرعلا دبع اها دس نب ىلعم انف ۹
 لحد اذإ ةا غبنلا ناكو :لاق « هدوعي ئبارعأ ىلع لخد ل عربنلا َّنأ امهنع هللا ىضر سابع
 يه لب « الك ؟روهط :َتلق :لاق .هللا ءاش نإ ٌدوهَط « ساب ال :هل لاق هدوعّي ضيرم ىلع

 .ًاذإ مَّعَتف : ةا يبنلا لاقف « روبقلا هريزت « ريبك خيش ىلع- روثت وأ -روفت ىمُح

 .[77157 :ثيدحلا رظنا]

 كرشملا ةدايع باب- ١١

 نإ هنع هللا يضر سنأ نع تباث نع ديز نب ٌدامح انثدح برح نب ُناِميِلُس انثّدح 61

 .«ملسأف 2 ملسأ :لاقف « هدوعي ةي ئئبنلا ةاتأف « ّضرمف « هلك ىبنلا ٌمُدخي ناك َدوهيل امالُغ

 . اك ئئبنلا هءاج بلاط وبأ رضح امل» هيبأ نع بّيسملا نب ديعس لاقو

 .[ 11765 :ثيدحلا رظنا]



 0 ىضرملا باتك- 6

 ةعامج مهب ىلصف ٌةالصلا ٍتّرَضحف ًاضيرم داع اذإ باب- ۲

 ةشئاع نع» يبأ ينربخأ :لاق ٌماشه انثدح ىيحي انثّدح 'ىنثملا نب دمحم ينثدح_ 4

 اولعجف ؛ ًاسلاج مهب ىلصف « هضرم يف هنوذوعي ٌسان هيلع لخد ي يبنلا نأ اهنع هللا يضر
 مكر اذإف « هب م متؤيل مامإلا َّنإ e ويلجلاد : مهيلإ راشأف « ًامايق نولصُي

 ٠  .«ًاسولج اولصف ًاسلاج ىلص نإو « اوعفراف عفر اذإو « اوعكراف

 يسم اه آ هِي يبنلا نأل ٠ خوسنم ثيدحلا اذه» : يديمحلا لاق : هللا دبع وبأ لاق

 ۱۲۳٣۰[. ۱۱۱۳ « 1۸۸ : ثيدحلا رظنا] . «مايق هفلخ سانلاو ًادعاق یلص

 صيرفلا ىلع دلا عضو بايد 5
 : لاق اهابأ نأ دعس ٍتنب ةشئاع نع ٌُديَعَجلا انربخأ ميهاربإ نب يكملا انثّدح 48

 ُكوتأ ينإ « هللا يبن اي : ُتلقف « يندوعي ل ئبنلا ينءاجف « ةديدش ىوكش ةكمب ٌتيكشت»
 :ٌّتلق .ال :لاقف ؟تلثلا كر رتأو يلام يقلب يصوأف « ةدحاو تب الإ كرتآ مل ينإو « لام

 :لاق ؟نيثلثلا اهل كرت أو للاب يصوأف :ٌُتلق .ال :لاق ؟فصنلا ُهلرتأو بفصنلاب يصوأف

 : لاق مث « ينطبو يهجَو ىلع هدي حسم مث « هتهبج ىلع ُهَدي عضو مث .ريثك ثلثلاو « ُثلثلا
 اىتح لإ لاخي اميف يدك ىلع ُهَدرَب ٌدجأ ُتلِز امف . هترجه هل ممتأو « ًادعس ٍفشا مهللا
 .[1445:94:.5504 995 11/44 21١98 ۲۷٤۲ ‹ ه5 :ثيدحلا رظنا] .«ةعاسلا

 نب ِثراحلا نع ميلا ميهاربإ نع شمعألا نع ريج انئَدح : لاق ق اتد ۰

 , ًاديدش ًاكعو كَعوي وهو ةي هللا لوسر ىلع ٌتلخد :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق ديوس

 ‹ لجأ : لي هللا لوسر لاقف ًاديدش اكْعو كعوت كنإ « هللا لوسر اي :ُتلقف يديب ةتْسَسمف

 0 نيرجأ كل نأ كلذ :ٌتلقف . مكنم ٍنالجر كَعوي امك ٌكعوأ ينإ

 ایس هل طح الإ « هاوس امف ضرع : ىذأ هبيصُي ملسُم نم ام : 4 هللا لوسر لاق مث . لجأ

 .[5548 « ٥٦٤۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ ايفو :رحتشلا طخ اهك

 ُبيِجُي امو , ضيرملل لاقُي ام باي- ١4
 8 و وک و

 نب ِثراحلا نع يميّتلا ميهاربإ نع شمعألا نع ٌنايِفُّس انثَّدح : لاق ةصيبق انثّدح. 0١

 ًاكْعَو كعوي وهو - هتسسمف هضرَم يف ايب يبنلا ثيتأ» : لاق هنع هللا يضرهللا دبع نع ٍديوُس



 کرا نانك الو ١

 نم امو « لجأ : لاق .نيَرْجأ كل نأ َكلذو « ًاديدش ًاكعو كَعوتل كنإ :ٌتلقف ًاديدش

 لا قرو تاختا“ هاياطَخ ةنع تتاح الإ ىذأ هّييصُي ملسُم

 .[ة 5590205548: 01٤۷ :ثيدحلا رظنا]

 سابع نبا ٍنع ةمركع نع دلاخ نع هللا دبع نب ٌدلاخ انثدح ٌقاحسإ انئّدح 6
 « هللا ءاش نإ ٌروهط « سأب ال :لاقف هذوعي لجر ىلع لحد ی هللا لوسر نأ» امهنع هللا يضر

 ملف : 44 يبنلا لاق « روبقلا هيت ىتح « ريبك خيش ىلع « روفت ئمُح يه لب ۽ الك :لاقف

 .[50565 175015 :ثيدحلا رظنا] ٠ «أذإ

 رامحلا ىلع ًافدِرو , ًايشامو . ًابكار ضيرملا ةدايع باب

 نأ ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثّدح ريكي نب ئيحي ينثّدح 57
 فّدرأو « ةيكدف ةفيطق ىلع فاكإ ىلع رامح ىلع بكر لإ يبنلا نأ» هّربخأ ديز نب ةماسأ
 ل و و ليف دانع ی وک كارو اناا

 ا ني طالخا نا يفو « هللا دبع ملسُي نأ لبق كلذو « لولس نبا

 ةجاجع ّسلجملا تّيشغ املف عاوز يا دع وللا يفو « دوهيلاو ِناثوألا ةدّبع

 لّرنو فقوو لي يبنلا ملسف . انيلع اوربغت ال :لاق هئادرب هنأ يبأ نب هللا دبع رّمخ > ةبادلا

 نَسحأ ال هنإ « ٌءرملا اهيأ اي : بأ نب هللا دبع هل لاقف . 0

 ا نم ا نم كلج ىلإ او ایا يفي و د الف « ًاقَح ناك نإ لوقت

 ٌبّتساف . كلذ ٌبحن انإف انسلاجم يف هب انّشغاف « هللا لوسر اي ىلب :ةحاوَر نبا لاق . هيلع

 ءاوتكس ىتح مِهضقحُي كي ئینلاِلَرَ ملف «نورّراتياوُداك ىتح ٌدوهيلاو نوكرشملاو نوملسملا

 لاقام عمست ملأ « ٌدعس يأ : :هل لاقف ةدابع نب ٍدعس ىلع لخد ىتح هب هتباد ب ئبنلا بكرف

 َكلاطعأ دقلف « خفصاو هنع ُففعا هللا لوسر اي : دعس لاق - بأ نب هللا دبع ديرب - بابح وبأ

 قحلاب كلذ در امل ف وسكت ب نأ ىلع ةريحُبلا هذه لهأ عمتجا دقلو ‹ كاطعأ ام هلا

 .[4055 2 ۲۹۸۷ :ثيدحلا رظنا] . تیار ام هب لعف يذلا كلف 2 كلذب قرش هللا كاطعأ يذلا

 نبا وه دمحم نع ُنايِفُس انّئدح نمحرلا دبع انئّدخ سابع نب ودمع انثّدح 16
 . «نوذرڀ الو لغَب بكارب سيل يندوعي ةي ئبنلا ينءاج» : لاق هنع هللا يضر رباج نع ردكنملا

 ٥٦٥١[. « ؛هالال , ١95 :ثيدحلا رظنا]



 ١ ىضوفلا تانك دال

 ٍلوقو عَجَولا يب ٌدقشا وأ « هاسأراو وأ < ٌّعِحَو ينإ :لوقي نأ ضيرملل صخّر ام باب - 5

 «ترِبلا مرآ تاو رسل َتَم نأ :مالسلا هيلع بوي
 قع شام نع توُياو مت بأ نما نع ناينش ادع ةف ابنذح 65

 ٌدقوأ انأو ايب ئبنلا يب رم» : لاق هنع هللا يضر َةَرْجُع نب بعك نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 ينرمأ مث « هّقلحف قالحلا اعدف .معن :ُتلق ؟كسأر ماوه َكيذؤيأ :لاقف ردقلا تحت
 .[1 1۸1٩ ‹ °1۸1 1۸11 ۰ 1۸۱1۷ 11040۱۸1۸ 11۹۰ 41١/4151 :ثيدحلا رظنا] . «ءادفلاب

 ديعس نب ىبحي نع ٍلالب نب ٌناميلس انربخأ َءایرکز وبأ ىبحي نب ییحی انئّدح ۔ 57
 ول كاذ : ةي هللا لوسر لاقف « هاسأراو : ةشئاع تلاق» : لاق ٍدمحم نب مساقلا ثعمس :لاق

 بحت كّنظأل ينإ هللاو « هايلكتاو :ةشئاع تلاقف .كل ّوعدأو كل َرفغتسأف عيح انأو ناك

 انأ لب :ِكَي ئيبنلا لاقف . كجاوزأ ضعبب ًاسّرعُم كموي ٌرخآ تللظل كلذ ناك ولو « يتوم

 « نولئاقلا لوقي نأ « َدهعأف هنباو ركب يبأ ىلإ لسرأ نأ - ٌثدرأ وأ - تممه دقل « هاسأراو

 .«نونمؤملا ىبأيو هللاٌمفدَي وأ .نونمؤملا فديو هللا ىبأي : تلق مث « نوُتمتملا ىنمتي وأ
 .[۷۲۱۷ : يف هفرط_ 5777 ثيدحلا]

 نع ئميّتلا مي E E A E a الح هە

 « كعوي وهو ةي ئبنلا ىلع ثلخد : :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعا ديوس نب ثراحلا

 كل : لاق . مكنم نالجر كعوي امك « لجأ : لاق « ًاديدش ًاكْعَو ُكَعوُتل ٌكنإ : تلقف هتّسسمف

 طحت امك وتان هل طح الإ - هاوس امف يضرم - ىذأ هبيصُي ملسم نم ام « معن : لاق ؟ٍنارجأ

 .[ه 553145559055448 255141 : ثيدحلا رظنا] . ايروكا

 ٌيرهزلا انربخأ ةملس يبأ هللا دبع نب زيزعلا دبع انّدَدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح - ۸
 CE : لاق هيبأ نع دعس نب رماع نع»

 ًدصتأفأ « يل ٌةنبا الإ ينثر الو « لام وذ انأو ىرت ام عجولا نم يب غلب :تلقف . عادلا

 TT : تلق .ال :لاق ؟رطشلاف : تلق .ال :لاق ؟يلام يثلثب

 هللا ةجو اهب يغتبت ةقفن قفنُت نلو « سانلا َنوُفّمكتي ةلاع مهّرذت نأ نم ٌريخ ءاينغأ َكتئرو عدت
 . «كتأرما يف يف لعجت ام ىتح « اهيلع ترجأ الإ

 .[هدمهؤ هاله: oct 352 اال 1: اال ن5 )1140 مك : ثيدحلا رظنا]



 ىضرملا باتك © ش ش ش ١18

 يدع اوموق :ضيرملا لوق باب ١

 دمحم نب هللا دبع انثَّدح .ح .ٍرمعَم نع ٌماشه انئثَّدح ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح ۹

 هللا يضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ّيرهزلا نع ةمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح

 لاق - باطخلا نب ٌرمع مهيف لاجر تيبلا يفو - ةي هللا لوسر رضح امل» :لاق امهنع
 هيلع بلغ دق يب يبنلا َّنِإ :رمع لاقف .هدعب اولضت ال ًاباتك مكل بتكأ مله :ِِلكي ئيبنلا

 نم مهنمف اومصتخاف « تيبلا لهأ فلتخاف . هللا ٌباتك انّيسَح « نآرقلا مكذدنعو « عجولا

 املف .رمع لاق ام لوقي نم مهنمو .هّدعب اولضت نل ًاباتك يب ئبنلا مكل ْبتكي اوبّرق :لوقي

 ناكف هللا ٌديَبَع لاق .اوموق لك هللا لوسر لاق لك عيبنلا دنع فالتخالاو ّوغللا اورثكأ

 كلذ مهل َبتكي نأ نيبو ل هللا ٍلوسر نيب لاح ام ةيزّلا لك ةيزّلا نإ :لوقي سابع نبا

 .[117357 21١5 ۳۰٣۳ ۳۱۹۸ ۰ ٤٤۳۱ ٢ :ثيدحلا رظنا] .«مهطغلو مهفالتخا نم < تاتكلا

 هل ىعْدُيل ضيرملا ٌّيبصلاب بهذ نم باب -

 : لاق ٍديعجلا نع - ليعامسإ نبا وه - متاح انثّدح ةزمح نب ةيهاربإ اح ۰

 نإ ا لوساو اي : تلاقف ا هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب ثبهذ» :لوقي بئاسلا تعمس

 ٌثمقو « هئوضَو نم ُتبِرَشف أّضوت مث . ةكربلاب يل اعدو « يسأر َحّسمف .عجو يتخأ نبا

 . «ةلّجحلا رز لثم هيفتك نيب ةّوبنلا متاخ ىلإ ترظنف هرهظ فلخ
 019٠ 7815٠ ٠١٤١١[. :ثيدحلا رظنا]

 ٌتوملا ضيرملا يْتمت باب 9

 0 0 انئّدلح ةبعش انّندح 00 انثذح_ ۱

ESل  E 

 VYTT]. ». °1! : يف هافرط_ 577١ ثيدحلا]

 مزاح يبأ نب سيق نع ٍدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةبعش انثدح ها مدا ندعم هدام

yT eا لاقف-  ET 



 و ا ا ل
 لك يف ُرِجْوُيل ملسملا نإ :لاقف هل ًاطئاح ينبي وهو ئرخأ ةّرم انيتأ مث .هب ٌتوَعَدل توملاب
 . «بارّتلا اذه ىف هلعجي ءىش ىف الإ « هقفنُي ءىش

 :يف هفارطأ_ 05177 ثيدحلا] 7749 ‹ 518٠ , 1٤۳۰ 2 5411 ٢ 7774[.

 ىلوم ٍديَبع وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح د °۳

 ةليع ادحلا خدت نأ لوقي هي هل هللا لوسر تعمس :لاق ةريره ابأَّنأ» فوع نب نمحرلا دبع

 ةمحرو لضفب هللا ىندّمغتي نأ الإ ¢ انآ الو 4 ال : لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق . ةنجلا

 ًائيِسَم امإو « ًاريخ دادزي نأ ُهلعلف ًانسحُم امإ « ٌتوملا مكّذحأ ّنينمتي الو .اوبراقو اودّدسف

 .[79 :ثيدحلا رظنا] . «بتعتسي نأ هلعلف

 نب داع نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح :لاق َةبيش يبأ نب هللا دبع انثدح 9 ٤4
 ىلإ دن دنتسم وهو اک يبنلا ثعمس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ٌثعمس» : لاق ريبّزلا نب هللا دبع

 444٠[. :ثيدحلا رظنا] . «ىلعألا قيفدلاب ينقحْلأو ينمحراو يل رفغا مهللا :لوقي

 ضيرملل دئاعلا ٍءاعد باب- ٠

 ايك ٌيبنلا هلاق «ًأدعس ٍفشا ّمهللا» اهيبأ نع دعس ُثنب ةشئاع تلاقو

 ٍقورسم نع ميهاربإ نع روصنم نع َةناوَع وبأ انّتَّدح ليعامسإ نب سوم انثدح 6

 ةالصلا هيلع لاق هيلإ هب يتأ وأ ًاضيرم 'ىتأ اذإ ناك يك هللا لوسر ّنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ًءافش « كؤافش الإ َءافش ال ‹ يفاشلا تنأو فشا « سانلا بر « سابلا بهذأ : مالسلاو

 داعيا

 اذإ» ىحضلا يبأو ميهاربإ نع روصنم نع نامهط نب ٌميهاربإو سيق يبأ نب وُرمع لاقو

 . «ًاضيرم ىتأ اذإ» :لاقو هدحو ىحضلا يبأ نع روصنم نع ريرج لاقو «ضيرملا ىتأ

 ,[0ا/60 « ٥۷٤۴۳ « ٥۷٤٤ : ىف هفارطأ_ ٩٦۷٩ ثيدحلا]

 ضيرملل ٍدئاعلا ءوضؤ باب ١
 :لاقودكملا نب دمحم نع يش اقدح ندنغ اكد ناك قب دمحم اند ا6515

 أّضوتف « ضيرم انأو ل ىبنلا ىلع لخد» : لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب ٌَرباج تعمس
 فيكف « ةلالك الإ ينثري ال « هللا لوسر اي :تلقف ٌتلقعف هيلع اوّبص :لاق وأ يلع بصف

 .[0554 55601 « ٤0۷۷ ۰ 1954 :ثيدحلا رظنا] . «ضفئارفلا ةيآ ثلزنف ؟ٌثاريملا



 ىضرملا باتك © ١5٠

 ىممحلاو ٍءابَّولا عفرب اعد نم باب ۲
 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ينثّدح ليعامسإ انثّدخ - ۷

 :تلقف امهيلع ثلخدف :تلاق « لالبو ركب وبأ كع ةي هللا لوسر مق املا :تلاق اهنأ اهنع

 : لوقي ىّمحلا هتّدخأ اذإ ركب وبأ ناكو : تلاق ؟كدجت فيك لالب ايو ؟كّدجت فيك ِتبأ اي

 هلعت كرش نم ىندأ توملاو هلهأ يف حّكصم ءىرما لك
 -  :لوقيف هتريقع عفر هنع علق اذإٌلالب ناكو

 ليلَجو ٌرِخْدإيلوخخو ءهدوب ةليل ننيبأ له ينرعش تيل الأ
 ليفطو ةماش يل ْنَودَبَت لهو ٍةّنجِمةايِماموي ندرأ لهو

 انبحك ةنيدملا انيلإ ْبّبَح هللا :لاقف هتربخأف ةه هللا لوسر ٌثئجف :ةشئاع تلاق :لاق

 .«ةفحُجلاب اهلَعجاف اهامُح لقناو « اهّدُمو اهعاص يف انل كرابو « اهخحصو « دشأ وأ ةكم

 .[5505 ۳۹۲۲۹ ۰ ۱۸۸۹ : ثيدحلا رظنا]



 ١1١ بطلا باتك 5

 ا لا قار

 بطلا باتك 57

 ًءافش هل لّرنأ الإ ًءاد هللا َلَّرْنأ ام باب- ١

 نب ٍديعس نب رمع انثّدح ّيريبّرلا دمحأ وبأ انئّدح ىتثملا نب دمحم انثّدح - 6

 و يبلا نعام ا يصر ةريرغ يبا نع حبر نبا نب اعا : لاق نيسح يبأ
 . «ءافش هل لزنأ الإ ًءاد هللا لزنأ امد

 لجرلا ٌةأرملاو « ًةأرملا لجرلا يوادي له باب- ۲
 تنب عّيَبُر نع َناوكذ نب دلاخ نع لضفملا نب ٌرشب انثدح ديعس نب ٌةبيتق انثدح - ۹

 اىلتقلا درنو 2 مهمدخنو موقلا يقسن هي هللا لوسر عم وزغن انك» :تلاق َءارفع نب ذوعم

 .[۲۸۸۳ « ۲۸۸۲ : ثيدحلا رظنا] . (ةنيدملا ىلإ ىحرجلاو

 . ثالث يف ءافشلا باب

 ٠  1 8اھ 1 3 68 0 5

 ول ديعس نع ٌنيطفألا  Eةر : ثالث يف ءافشلا»

 ثيدحلا عفر «يكلا نع يتمأ ىهن ا ران ةّيكو « مجحم ةطرشو « لسع .

 . مجحلاو لسعلا يف كي ئبنلا نع سابع نبا نع دهاجُم نع ثيل نع يمقلا ُهاورو

 ٥٦۸١[. : يف هفرط_ 0578٠١ ثيدحلا]

 ل

 ىهنأو .رانب ةّيك وأ 3 لّسَع ةبرش وأ 3 مجحم ةطرش يف :ةثالث ىف ءافشلا» : لاق لک ىبنلا

 ۰ 018٠[. :ثيدحلا رظنا] . «عيكلا نع يتَمأ



 ' بطلا باتك-ا/* 17

 سال ءاَعِس نوی یلاعت هللا لوقو , لّسَعلاب ٍءاودلا باي 1

 ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه ينربخأ لاف ةماسأ وبأ انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح 00 _

 .«لسعلاو ٌءاولحلا هبجعُي ايك ئبنلا ناك١ :تلاق اهنع هللا يضر

 ثيدحلا رظنا] : 59١١ 25751/66575١50 0۲1۸ 2 0۳۱ ‹ 0044 ٤ ٥[.

 : لاق ةداتق نب مع نب مصاع نع ليِسّعلا نب نمحرلا ٌدبع انّددح ميعُت وبأ انثّدح 0

 نم ءيش يف ناك نإ :لوقي اک ۍبنلا ثعمس» :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب َرباج ٌثعمس

 ةعّذل وأ « لسع ةبرش وأ < مجحم ةط رش يفف ريخ مكتيودأ نم ٍءيش يف نوكي وأ  مكتيودأ

 ٥۷۰٤[. « ۵۷۰۲ « 01۹۷ : يف هفارطأ_ 5587 ثيدحلا] . «يوتكأ نأ ُبحأ امو « ءادلا ُقفاوُت رانب

Aلكوتملا يبأ نع ةداتق نع ٌديعس انثّدح ىلعألا دبع انثدح ديلّولا نب ب سابع انثذح _ ٤ 

 هاتأ مث . لسع هقسا :لاقف « هتطب يكتشي يخأ : لاقف ايب يبنلا' ىتأ الجر نأ" ٍديعس يبأ نع

 :لاقف « تلعف : :لاقف هاتأ مث « ًالسع هقسا را . السع هقسا :لاقف ةيناثلا

 .[51/17 : يف هفرط_ 5584 ثيدحلا] ٠ . (أَربف « ةاقسف <« ًالسع هقسا 2 كيخأ طب بذكو هللا قَدص

 ليإلا نابلأب ٍءاودلا باب_ ه

 نع ٌتباث انثّدح ٌيرصبلا حون وبأ نيكسم نب مالَّس انثدح ميهاربإ نب ب ملسم انثذح هه

 ةنيدملا نإ :اولاق اوُخص املف . انُمعطأو انوآ هللا لوسر اي :اولاق ٌَقَّس مهب ناك ًاسان نأ» سنأ

 ‹ اب ئبنلا يعار اولتق اوُحص املف . اهنابلأ نم اوبرشا :لاقف هل ذوذ يف ةّرحلا مُهلزنأف . ةمخو
 لجرلا ُتيأرف « مهتيعأ ّرمسو مهلجرأو مهّيديأ عطقف « مهراثآ يف ٌثعبف .هدو اوقاتساو

 . «تومي ىتح هناسلب ضرألا مدكي مهنم
 هثّدحف « هيب عربنلا ةبقاع ةبوقع دشأب ينثّدح : سنأل لاق جاجحلا نأ ينغلبف» : مالس لاق

 . «هثدحي مل هنأ ٌتددَو :لاقف ّنسحلا غلبف « اذهب

 .[( 7١1801601 15١١١5197241975 2 ۲۳۳ : ثيدحلا رظنا]

 لبإلا لاوبأب ءاودلا باب ”
 ًاسان نأ» هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع مامه انئدح ليعامسإ نب ئسوم انئالح 4

 اهنابلأ نم اوبرشيف تبل : ينعي - هيعارب اوقحلي نأ يب ئيبنلا مهرمأف «ةنيدملا يف اووتجا

 يعارلا اولتقف « مهنادبأ ْتَحَلَص ىتح اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبِرّشف « هيعارب اوقجلف .اهلاوبأو



 ١ عم بطلا باتك ال"

 رّمَسو مِهّلُجرأو مهّيديأ عطقف « مهب ءيجف « مهبلط يف ثبف كب يبنلا علبف « لبإلا اوقاسو ٠
 1 . «مهنيعأ

 س عر 0000 و > 2 57
 . «دودخلا لزنت نأ لبق ناك كلذ نأ نيريس نب دمحم ىنثدحف» : ةداتق لاق

 ثيدحلا رظنا] : ۲۳۳ . 515173701١81691 2 "55١١454197 05864[.

 عادوسلا ةيحلا باب /

 نع روصنم نع ليئارسإ انثدح هللا دبع انثدح َةبيش يبأ نب هللا دبع ينثّدح - ۷
 وهو ةنيدملا انمدقف « قيرطلا يف ضرمف « ّرجبأ نب ٌُبلاغ انعمو انجرخ» : لاق دعس نب ٍدلاخ

 ًاعبس وأ ًاسمخ اهنم اوذخف ءادولا ةبيبحلا هذهب مكيلع : انل لاقف يتيتَع يبأ نبا ةَداعف « لضيرم

 ةشئاع َّنإف « بناجلا اذه يفو بناجلا اذه يف ٍتيز ٍتارّطقب هفنأ يف اهورطقا مث « اهوقَحس اف

 « اد لك نم ةافش و اذوتسلا ةبحلا هذه نإ :لوتي راو قتلا تعمم اهنأ يدتدح اهتعاللا يضر

 ش .«توملا :لاق ؟ماسلا امو :ُتلق . ماسلا َنمالإ

 ينربخأ :لاق باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انَنَدح ريكُب نب ىبجي انثّدح - 4

 م او هنأ ل نأ لا نب اوو وا

 :ينوشلا :ءادوسلا ةبحلاو

 ضيرملل ةنيبّلَتلا باب-

 نبا نع ليقع نع ديزي نب سنوي انثدح هللا ٌدبع انربخأ ىسوم نب ُناَبِح انثّدح - 65

 نوزحمللو ‹ ضيرملل نيبلتلاب ر رمأت تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعا ةورُع نع باهش

 داؤف م مجت ةنيبلتلا نإ :لوقي ا هللا لوسر ثت تتعمس ىنإ :لوقت تناكو ¢ كلاهلا ىلع

 ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «نزحلا ضعبب ُبهذَتو ٠ ضيرملا

 ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع رهسُم نب ٌعولع انثّدح ِءارغملا يبأ نب ةورف انثّدح- ٠
 ٠٤١۷ « ٠٦۸٩[. :ثيدحلا رظنا] . «عفانلا ضيغبلا وه :لوقتو ةنيبلّتلاب ئمأت تناك اهنأ

 طوقّسلا باي-4

 سابع نبا نع هيبأ نع سوُؤواط نبا نع ٌبيَمُؤ انثدح ٍدسأ نب , ىّلعُم انثدح- 0١

 .«طعتساو « ٌهَرجأ ماجحلا ىطعأو « مجتحا : ايب يبنلا نع» امهنع هللا يضر

 ]۲۲۷۹ ۲۲۷۸ ۲۱۰۳ ۰ ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۳۸ <« ۱۸۳۰: ثيذحلا رظنا]



 بطلا باتك- 5 ١

 يرحبلاو يدنهلا طْسّقلاِب طوعّسلا باب- ٠
 : هللا ٌدبع أرقو .تعزُت :تطشقو تّطْشُك لثمو روفاقلاو روفاكلا لثم « ٌتْمُّكلا وهو

 .«تطشق»
 نع هللا ٍديِبَع نع ٌيرِهُزلا ٌتعمس :لاق َةنيّيع نبا انربخأ لضفلا نب ٌةقّدص انثّدح_ ه +97

 ةعبس هيف إف ّيدنهلا ِدوُعلا اذهب مكيلع :لوقي لكي يبنلا ُتعمس» :تلاق نصحم ِتنب سيق مأ
 .6بنجلا تاذ نم هب ديو « ةرذعلا نم هب طعتسُي : ةّيفشأ

 ٥۷۱۳ « 01/16 ٥۷۱۸[. :يف هفارطأ_ 5597 ثيدحلا]

 لشرف ءامب اعدف « هيلع لابف « ًماعطلا لكأي مل يل نباب كي يبنلا ىلع ُثلخدو»_ ه۳
 1 .[۲۲۳ :ثيدحلا رظنا] ٠ هيلع

 ًاليل ئسوم وبأ ٌمجتحاو ؟مجتحي ٍةعاس يأ باب- ١
 : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ُبويأ انثدح ِراولا ٌدبع انثدح رّمْعَم وبأ انثدح_ 4

 . «مئاص ّوهو يب ئبنلا مجّتحا»

 .[۹۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۲۷۸ ۰ ۲۱۰۳ 19795001978 ۱۸۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 هِي يبنلا نع ةنيحب نبا هلاق « مارحإلاو رفسلا يف مُجَحلا باب_- ١١
 :لاق سابع نبا نع ءاطعو سوواط نع ورمع نع ٌنايفس انثدح ٌدَّدسم انثدح_ 6

 ۰ .«مرحُم وهو ايب يبنلا مجتحا»
 .[04 ۰ 0۹۱ ۲۷۹ ‹ ۲۲۷۸ ‹ ۲۱۰۳ ۰ ۱۹۳۹ ‹ ۱۹۳۸ 2 °۱۸۳ : ثيدحلا رظنا]

 عادلا نم ةماجحلا باب ۳

 ين رو
 هللا يضر سنأ نع» ليوطلا ٌديَمَح انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقُم نب دمحم انثدح_ 5

 ةاطعأو ؛ ةبيط وبأ ُهِمَجَح « ا هللا لوسر مَجتحا :لاقف ماجحلا رجأ نع لس هنأ هنع

 ٌطسُقلاو ةماجحلا هب متيوادت ام لمآ نإ a a a نعام

 .«طسقلاب مكيلعو « ةرذُعلا نم زمغلاب مكنايبص اوبذعُت ال :لاقو . ٌيرحبلا

 . 158١| 558:6 ”1؟الال ۲۲۱۰ 57١17 :ثيدحلا رظنا]

 ًاريكُب نأ هريغو ورمع ينربخأ :لاق بهو ُنبا ينثّدح :لاق ٍديلَت نب ٌديعس انثّدح_ ۷



 ١ بطلا باتك 5

 مث عّنقملا داع امهنع هللا يضرهللا دبع نب َرباج نأ» ةثدح ةداتق نب رمع ّنب مصاع نأ هثدح

 . «ءافش هيف نإ : لوقي ةي هللا لوسر تعمس ينإف « مجتحي ىتح حربا ال :لاق

 .[95417* : ثيدحلا رظنا]

 سأرلا ىلع ةماجحلا باب- 5

 هنأ جرعألا نمحرلا دبع عمس هنأ ةمقلع نع ٌناميلس ينثدح ٌليعامسإ انثدح_ 4

 وهو  ةكم قيرط نم لمج ييخلب  مجتحا ايب هللا لوسر نأ» ثّدحْيةنيحُيب نب هللا دبع عمس
 .[1875 :ثيدحلا رظنا] . 'هسأر طّسَو يف مرحم

 هللا يضر سابع نبا ا ااو انربخأ : ٌيراصنألا لاقو_ 84

 . «هسأر يف مجتحا لي هللا لوسر َّنأ» امهنع

 .[0596 05595 ,ه591 ۷۹ 77 ال4 2717 1999 1914 °۱۸ : ثيدحلا رظنا]

 عادصلاو ةقيقشلا ّنم ةماجحلا باب 6
 سابع نبا نع ةمركع نع ماشه نع ٌيِدَع يبأ نبا انثدح راشب نب دمحم ينثّذدح ۰0 ج 2 6 0 1 5

 .2لمَج يحل : هل لاقي ٍءامب هب ناك عّجو نم ٌمِرحُم وهو هسأر يف كي ئبنلا مجتحا» :لاق

 10144. 0140 151١7 ۷۸ ‹ ۷۹ ‹ 014۱ 01٩ 21979 1978 2 °1۸ : ثيدحلا رظنا]

 ایک هلل هللا لوسر دا٥ سابع نبا نع ةمركع نع ٌماشه انربخأ ءاوس نب دمحم لاقو ۰١ ١

 . هب تناك ةقيقش نم هسأر يف مرحم وهو مجتحا

 205555055960 5554 014۱ ۷۹ ۷۸ 1/151 ۰ 1۹۳۹ ‹ 1۹۳۸ ‹ °۱۸ : ثيدحلا رظنا]

0۷۹°[ 

 نع ّرمع نب ٌمصاع ينثدح :لاق ليسغلا نبا انثّدح نابأ نب ليعامسإ انثّدح ۲

 ةبرش يفف ريخ مكتيودأ نم ءيش يف ناك نإ :لوقي الب ئبنلا ٌُتعمس» : لاقهللا دبع نب رباج
 .[9 791/2 ٥٦۸۳ : ثيدحلا رظنا] .«يوتكأ نأ ٌبحأ امو ران نم ةعذل وأ ءمّجحم ةطرش وأ « لسع

 ىَذألا نم قلحلا باب 5

oVنع اىليل يبا دبا رب دا حم :لاق بوي نع ٌدامح انثَّدح دّدسم انثّدح_  

 لمقلاو ةمؤُب تحت ٌدقوأ انأو ةيبيدحلا نمز ةي عوبنلا ىلع ىت أم :لاق هرجع نبا وه_ بعك



 بطلا باتك 5 ١1

 وأ « مايأ ةثالث مصو قلحاف :لاق . معن :تلق ؟َكّتاوه َكيِذوُيُأ :لاقف « يسأر نع ثاني

 . ؛ْأَدَب نهتيأب يردأ ال :بويأ لاق :ةكيست كيلا وأ 3 ةتس جعطأ

.|/ 656 c0۷ cC E141 519502: CIAIA < IA1Y [5ع 1۸10 ¢ €141 :ثيدحلا رظنا 

e 

 ًارباج ٌتعمس : لاق ا  eا قالا
 «يوتكأ نأ ٌبحأ امو « رانب ةعذل وأ < مجحم ةط رش يفف ءافش مكتيودأ .

 ثيدحلا رظنا] : 5٦1۸۳ . ٥1۹۷ . ٥۷۰۲[.

 نب نارمع نع رماع نع نيصح انثدح ليضف نبا انثدح ةرسیَم نب ٌنارمع انئّدح- ٥

 :لاقف ريبج نب ديعسل ةتركذف .ةمح وأ نيَع نم الإ ةيقُر ال» :لاق امهنع هللا يضر نيَّصُخ
 ٌمهَعم نورمي نايبنلاو ٌميبنلا لعجف « ُممألا لع تضرع : ة4 هللا لوسر لاق سابع نبا انثدح
 : ليق ؟هذه يتمأ ؟اذه ام :ٌتلق « ميظع داوس يل عفر ىتح « دحأ هعم سيل يبنلاو « طهرلا

 انه اه رظنا : يل ليق مث . قفألا ألمي داوس اذإف « قفألا ىلإ رظنا : ليق . هموقو 'ئسوم اذه لب

 نم َةّنجلا لخديو « كْنَمُأ هذه : ليق « قفألا ألم دق داوس اذإف  ءامسلا قافآ يف انه اهو

RNنيذلا نحن : اوتاكو عوتلا نشاوأتا هيلا نيتك لو زخم ف حتا  

 يف اندِلُو انإف « مالسإلا يف اودلو نيذلا انُدالوأ وأ « مه نحنف هلوسر انعبتاو هللاب انمآ

 « نوريطتي الو « نوقرتْسَي ال : نيذلا مه : لاقف جرخف ي يبنلا غلبف .ةيلهاجلا

 :لاق ؟هللا لوسر ايانأ مهنمأ : نصحم نب ةشاكع لاقف .نولكوتي مهبر ىلعو « نووتكي الو

 . «ةشاكع اهب ٌكقبس : لاق ؟انأ مهنمأ :لاقف ُرخآ ماقف . معن

 ةّبطع ٌمأ نع هيف .دّمَرلا نم لحكلاو ٍدمثإلا با! - ۸

 نع َبنيز نع عفان نب يح ينثدح : لاق ٌةبعُش نع یحی انثدح ٌدّدسم انثّدح- ۰ 5

 اوركذو كك يبنلل اهوركّذف « اهنيع ثكتشاف « اهُجوز يفوت ةأرما نأ اهنع هللا يضر ةَملَس 0
 اهسالحأ ٌرش يف اهتيب يف ٌتكمت ٌّنكادحإ تناك دقل :لاقف « اهنيع ىلع ٌفاخُي هنأو لحكلا هل

 . «ًارشعو ٍرهشأ ةعبرأ « الف « ةرعب تّمر بلك م اذإف اهتيب رش يف اهسالحأ يف وأ -

 .[ 074 « ٥۳۳۲١ : ثيدحلا رظنا]



 ۷ نطلا تاک

 ماذُجلا باب - 8

 ةريره ابأ ُتعمس :لاق ءانيم نب ٌديعس ينئّدح َناَيَح نب ٌميلس انثّدح :ُناَمع لاقو  ها/ ۷
 امك موذجملا نم َرِفؤو .رفص الو ًةماه الو ةرّيِط الو ىَوْدَع ال : لب هللا لوسر لاق» :لوقي

 ٥۷۷۵[. « ۵۷۷۴ « ۵۷۷۰ « ۵۷0۷ « ۵۷۱۷ : يف هفارطأ 01/007 ثيدحلا] . «دسألا نم رفت

 نيَحلل ٌءافش ٌنملا باب- ٠
 ٌثتعمس :لاق كلملا دبع نع ٌةبعش انثدح ٌرَدْئُغ انثدح 'ئنثملا نب دمحم ينئّدحا ۸

 نم ةأمكلا - لوبقي هلك علا ثعمتسا :لاق ٍديز نب ديعس ُتعمس :لاق ثيَرَح نب ورمع

 ' ظ .«نيعلل ٌءافش اهؤامو « ّنملا

 نع يز نب ٍديعس نع ِثيَرح نب ورمع نع ٌينَرعلا نسحلا نع ٌمكحلا ينربخأو : ةبعش لاق
 . كلملا دبع ثيدح نم ٌهْركنأ مل مكحلا هب ينث ا لا اب يبنلا

 ثيدحلا رظنا] : ٤٤۷۸ « ٤1۳۹[. ٠

 دودّللا باب۱

 ٌنايفس انثدح ديعس نب 'ییحی انثدح هللا دبع نب ٌمولع انثدح _ ۷۱۱-۵۷۱۰۹
 ركب ابأ نأ» ةشئاعو سابع نبا نع هللا دبع نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم ينئّدح : لاق

 . (َتّيَم وهو جيبنلا لق هنع هللا يضر
 ثيدحلا رظنا] : ۱۲۲۱ ‹ ۳۹١۷ ۰ ۳١1۹ ٤٤٥۲ ٤٤٥٥[.

[40V «£0 2 EE كالا › ۳11۸ › 1۲٤۲ [رظناو: 

 : انلقف « ينوذلت ال نأ انيلإ ريشُي لعجف ِهْضَرَم يف ُهانْدَدل : ةشئاع تلاقو» :لاق- 5
 ضيرملا ةيهارك :انلق ؟ينوُدلَت نأ حكهنأ ملأ :لاق قافأ املف .ءاوّدلل ضيرملا ةّيِها

 .«مكدَهشَي مل هنإف سابعلا الإ « ٌرظنأ انأو دل الإ دحأ ٍتيبلا يف ىقبي ال :لاقف .ءاوّدلل
 ٤٤١٥۸[. :ثيدحلا رظنا]

 نع هللا دبع نب هللا ٌديَبَع ينربخأ ٌيرهُزلا نع ُنايفس انثَّدح هللا دبع نب ٌعولع انثدح_ ۳
 الع :لاقف « ةرذعلا ّنم هنع تقلعأ دقو ال هللا لوسر ىَلَع يل نباب تلخد» : تلاق سيق مأ
 تاذ اهنم « ةيفشأ ةعبس هيف نإف يدنهلا دوعلا اذهب ٌنكيلع ؟قالعلا اذهب نكدال وأ َنْوغڏت

 ملو نينثا انل َنيِب : لوقي يرهزلا ٌتعمسف . بْنَجلا ِتاذ نم ٌدليو ةرذعلا نم طَعسُي « بنجلا



 بطلا تاک ١8

 لاق امنإ « ظفحَي مل :لاق . هيلع تّقلعأ :لوقي ًارمعَم نإف :نايفسل تلق .ةسمخ انل نيبي

 . «ائيش هنع اوقلعأ لقي ملو « هعبصإب هكتح عفَر ينعي امن  هكتَح يف ٌنايفس

 .[0595 :ثيدحلا رظنا]

 باب- "5

 ينربخأ : يرهّرلا لاق ُسنويو ُرمعَم انربخأ هللا دبع انربخأ دمحم نب رشي انثّدح - 4
 لقث امل» :تلاق هلك يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٌديَبع

 َنيِب جرخف « هل َنذأَف ؛يتيٻ ؛ يف ضّرمي نأ يف هجاوزأ َنّذأتسا ِهُعَجَو هب دتشاو ل هللا لوسر

 e Ele US e ضرألا يف ةالجر طخت - ةزيلجو

 لاقف :ةشئاع تلاق .يلع وه :لاق .ال :تلق ؟ةشئاع ٌمّست مل يذلا رخآلا لجرلا نم

 نهتيكوأ ْللحُت مل برق عبس نم لع اوقيرٌه : : هعَجَو هب دتشاو اهتيب لخد ام دعب كي ئبنلا

 كا لَك يبنلا جوز ةصفحل بضُخم يف ه هانسلجأف : تلاق . سانلا ىلإ ُدهعأ يلعل

 مهب ىلصف سانلا ىلإ جرخو : تلاق . نتلعف دق نأ انيلإ ُريشُي دي لعج 'ىتح « ترفل كلب نيدبلع

 cYOAA ءالاك CVI اللا CAY تما »1۷۹ » 11° ‹ 11٤ ‹ 1۹۸ :ثيدحلا رظنا] . (مهبطَخو

TTA 2348554 54:45 :]. 

 ةرذعلا باب 7

 هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ :لاق ٌيرهُرلا نع بيعش انّربخأ ناميلا وبأ انثّدح - 6

 نعياب يتاللا لوألا تارجاهملا نم تناكو  ةميزخ دّسأ  ةيدسألا نصخم تنب سيق مآ نأ»

 نم هيلع تقلعأ دق اهل نباب لك هللا لوسر ثتأ اهنأ هتربخأ  ةشاكع تأ يهو ايب يبنلا

 نإف « يدنهلا دوعلا اذهب ٌنكيلع ؟يقالولا اذهب َنكدالوأ َنرَغدَت الع : رب يلا لاتف + ةرذعلا

 سنوي لاقو .«يدنهلا دوعلا وهو َتْسكلا ديزي.« بنجلا تاذ اهتم 4 ةيفشأ ةعبس هيف

 .[01717 « 5397 :ثيدحلا رظنا] . هيلع ثقلع» يرهّرلا نع ٍدشار نب قاحسإو

 نوطبملا ِءاود باب 4

 نع ةدانق نع هش اقدح نفع نب دمحم اخ راق. نب دمحم ندع او 615

 « هنطب قلطتسا يخأ نإ :لاقف ةي ىبنلا ىلإ ٌلجر ءاج» : لاق ٍديعس ىبأ نع لكوتملا ىبأ



 ۱64 بطلا باتك-*

 هللا قدص :لاقف « ًاقالطتسا الإ هذي ملف هتيقس ينإ :لاقف « هاقسف « ًالسع هقسا :لاقف

 .[5584 :ثيدحلا رظنا] . ةبعش نع رضنلا هعبات . «كيخأ نطب بذكو

 ّنطبلا ذخأي ٌءاد وهو .رْفَّص ال باب ٥

 MC ا - هالاا/
 ٍْ :لاق هنع هلل يضر ةريره ابأ نأ هريغو نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق

 1 ةربارعأ لاق 2 ةماع الو ص ويودع ال : لاق ةا هلل هللا لوسر

 نمف : :لاقف ؟اهبرجيف اهنيب لُحديف برجألا ريعبلا يتأيف ءابّطلا اهنأك ٍلمرلا يف نوكت يلبإ

 ٥۷١۷[. :ثيدحلا رظنا] ٠ نانس يآ نن ناتسو ل ب يأ نع ُيرهّزلا هاور ؟«لوألا ىّدعأ

 ِبْنَجلا تاذ باب 5

 ينربخ أ :لاق يرهرلا ٍنع ٌقاحسإ نع ٍريشَب نب باّتع انربخأ دمحم انئثّدح - ۸

 Te نصحم َتنب سيق مأ نأ هللا ٍدبع نب هللا ٌديبع

 دقو اهل نباب ةَ هللا لوسر ْثَنأ اهنأ هتربخآ - نصحم نب ًةشاكع تخأ يهو « ةي هللا لوسر

 اذهب مكيلع ؟قالعألا ذهب نكدالوأ نرغدت ٌمالع « هللا اوقتا : لاقف « ةرذعلا نم هيلع تقلع

 :لاق < طفلا ينغي ۲ تشکل دیری بْنِجْلا تاذ اهنم « ةيفشأ ةعبس هيف نإف يدنهلا دوعلا

 .[هالاو ٥۷۱۳ 0597 :ثيدحلا رظنا] ٠ ةغل يهو

e 
 نأ سنأ نع :باتكلا يف اذه ناكو - هيلع ءىرق ام هنمو « هب َتَّدح ام هنم - ةبالق يبأ

 بويأ نع روصنم نب دابع لاقو ' «هديب ةحلط وبأ هاوكو « هايّوك رضنلا نب ّسنأو ةحلط ابأ

 نم اوقري نأ راصنألا نم تيب لهأل الب هللا لوسر َنذأ» : لاق كلام نب سنأ نع ةبالق يبأ نع
 ةحلط وبأ يندهشو ؛ يح كي هللا لوسرو ٍبنجلا تاذ نم تيوُك» :سنأ لاق .«نذألاو ةمحلا

 .«يناوك ةحلط وبأو « تباث نب ديزو رضنلا نب سنأو

 .[0ا/19 : ثيدحلا رظنا][ ٩۷۲۱ : ثيدحلا ١١ : يف هفرط 51/1١5 ثيدحلا]

Eنا ل  

 دارو مك مل هللا 00



 بطلا باتك ٦ ١ع

 املف « ملا ههجو نع ٌلسغت ةمطاف تءاجو « ّنجملا يف ءاملاب ٌفلتخي يلع ناكو « ةتيعابر

 ىلع اهتّقصلأو اهتقرحأف ريصَح ىلإ تدمع ةرثك ءاملا ىلع ديزي مدا ٌمالسلا اهيلع ةمطاف ثأر

 04A] حالم )° ۳Y لاول ۰ ۲۹۰ ‹ ۲٤ :ثيدحلا رظنا] . (مَّدلا أقّرف ٠ ال هللا لوسر حرج

 منهج حْيف نم ئمُحلا باب
 نع عفان نع كلام ينثدح :لاق بهَو نبا ينثّدح َناميلس نب ىيحي انثّدح - ۳

 .«ءاملاب اهوئفطأف ٠ منهج حيف نم ىمحلا : لاق ةَ يبنلا نع» امهنع هللا يضر رمع نبا

 .[7534 :ثيدحلا رظنا] . رجلا نع ففشكا :لوقي هللا دبع ناكو : عفان لاق

 ءامسأ َّنأ» رذنملا تنب ةمطاف نع ماشه نع ِكلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح- 4
 هئبصف َءاملا ٍتَّدخأ « اهل وعدت ثمح دق ةأرملاب ث ثيتأ اذإ تناك امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب

 . «ءاملاب اهّددبن نأ انرمأي ةع هللا لوسر ناك : تلاقو اهبيج نيبو اهنيب

 نعاا ةشئاع نع يبأ ينربخأ ماشه انئَّدح 'ییحی انثّدح ىنثملا نب دمحم انثّدح 65

 ۳۲١۳[. :ثيدحلا رظنا] . «ءاملاب اهودربأف « منهج حيف نم ئىمُحْلا : لاق ةي يبنلا

 ن غافر نب ةيابغ نع قورسم نب ھی ادد ضرحلالا ویا ااا ا اا

 اهودربأف 4 منهج حوف نم 'ىمحلا :لوقي ايب يبنلا تعمسا) : لاق جيدَخ نب عفار ه هدج

 .[77557 :ثيدحلا رظنا] . «ءاملاب

 ۀمیالُت ال ضرأ نم جّرُخ نم باب 4

 نأ ةداتق انئّدح ٌديعس انئّدح عيَرَز نب ديزي انّثدح دامح نب ىلعألا دبع انثّدح - ۷
 هلل هللا ٍلوسر ىلع اومدق َةنيَرْعو لكُع نم - ًالاجر وأ - ًاسان نأ» مهثّدح كلام نب َسنأ

 اويكو تشاو يطا ا روس اا :اولاقو « مالسإلاب اوملكتو

 اهنابلأ نم اوبرشيف هيف اوجْرْخَي نأ مهّرمأو « عاربو دوذب يب هللا لوسر مهل َرمأف . ةنيدملا
20 

 ‹ مهتْيعأ اورّمَّسف مهب َرمأو « مهراثآ يف بلطلا َتعبف « ةي يبنلا غلبف .دوذلا اوقاتساو

 . «مهلاح ىلع اوتام ىتح ةّرحلا ةيحان يف اوك رتو « مهيديأ اوعطقو
 .[ة "55502058055١١59 215197 1۸° ۰ 10۰۱1 ‹ ۲۳۴ : ثيدحلا رظنا]



  ۷٦بطلا باتک ۱0۱

 نوعاطلا يف ٌركذُي ام باب

 : لاق تباث يبأ نب ٌبيبَح ينربخأ :لاق ةبعش انثدح َرمُع نب صفح انثدح 5 فل

 اذإ» لاق هلك ىلا نع ادعس دحر دير نب ةماسأ تعش :لاق ٍدعس نب ميهاربإ ٌثعمس

 2 اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإو ¢ اهولخدت الف ضرأ يف نوعاطلاب متعمس

 . معن : لاق ؟هركني ال ادعس كدعيب غمس تأ تلق

 نب ديمحلا دبع نع باهش نبا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا ٌدبع انئّدح _ 8
 نب هللا دبع نع لفوت نب ِثراحلا نب هللا دبع نب هللا دبع نع باطخلا نب ٍديز نب نمحرلا دبع

 ةارمأ هيقل زب ناك اذإ اىتح « ماشلا ىلإ جرخ هنع هللا يضر باطخلا نب ب رمع نأ» سابع

 لاق .ماشلا ضرأب عقو دق َءابولا َّنأ هوذيخأف - ةنايشصاو عارجلا نب ةديغ وبات دانجألا

 نا مهر او يمر اسمان 4 يهاهاول ب زال هير وعلا ىإ ذل :ٌرمع لاقف : سابع نبا

 ع يرن نأ زا الو مال ارج مهضعب لاقف :اوفلتخاف « ماشلا يف عقو دق ءابولا

 اذه ىلع مهَمِدقُت نأ ىرن الو ‹ ال هللا لوسر ٌباحصأو سانلا ةيقب ٌكعم :مهضعب لاقو

 اوكلسف < ‹ مهراشتساف « مهتوعّدف « َراصنألا يل اوعذا : لاق مث . ينع اوعفترا : لاقف .ءابولا

 ا نم يل دا: لاق مث . ينع اوعفترا :لاقف . مهفالتخاك اوفلتخاو « نيرجاهملا َليِبَس

 نأ ىرن :اولاقف نالجر هيلع مهنم فلتخي ملف مهتوعدف « حتفلا ةرجاهُم نم شيرق ةخّيشَم نم

 ‹ رهظ ىلع ٌحْبَصُم ينإ :سانلا يف ُرمع ىّدانف .ءابولا اذه ىلع مهمدقت الو سانلاب عجرت

 اهلاق كٌريغ ول :رمع لاقف ؟هللا رّدق نم ًارارفأ : حارجلا نب ةديبع وبأ لاقف . هيلع اوحبصأف

 :ناتّودع هل ًايداو تطبَه لب كل تناك ْنِإ َتيأرأ . هللا رَّدق ىلإ هللا رّدق نم وفن معن «ةديبغ ابأ اي

 تيعر نإو « هللا ردقب اهتيعر ةبيصخلا تيعر نإ َسيلأ « ةبذَج ىرخألاو « ةبيصَخ امهادحإ
 - هتجاح ضعب يف ًابّيغتم ناكو - فوع نب نمحرلا دبع ءاجف :لاق ؟هللا ردقب اهتيعر ةبدجلا
 اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذإ :لوقي ةي هللا لوسر ٌُتعمس « ًاملع اذه يف يدنع نإ :لاقف

 .«فّرّصنا مث « ٌرمع هللا دمحف :لاق . هنم ًارارف اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقّو اذإو « هيلع

 .[ 191" , ٥۷۳۰ :ىف هافرط_ ٥۷۲۹ ثيدحلا]

 نأ» رماع نب هللا دبع نع باهش نبا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح 6٠
 نب نمحرلا دبع ٌةَربخأف « ماشلاب عقَو دق ءابولا َّنأ هّعَلب ٌعْرَسِب ناك املف « ماشلا ىلإ ّجرَخ رمع



 بطلا باتك 51 6.١

 اه ع اريوقراب متو اذا E E ضرب يمس" لاق كي هللا لوسر َّنأ فوع

 .[07/79 :ثيدحلا رظنا] . «هنم ًارارف اوجرخت الف

 هللا يضر ةريره يبأ نع رمجُملا ميع د نع كلام انربخأ فسوي ُنِب هللا دبع انثّدح ل هال" ١

 188٠[. :ثيدحلا رظنا] . «نوعاطلا الو ٌحيسملا ةنيدملا لخدي ال : ال هللا لوسر لاق» : لاق هنع

 ُثنب 1 ا انئّدح 00 دبع انثّدح ل نب 'ىسوم انثّدح - ۲

 .[؟ م٠8 يا بلس لكل ٌةداهش ٌةوعاطلا : ا هللا لوسر لاق : 0

 كي يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع يمس نع ِكلام نع مصاع وبأ ينثّدح هاا“
 .[۲۸۲۹ ۰۷۲۰ , ٦٥۳ :ثيدحلا رظنا] . (ديهش نوعطملاو « ديهبش نوطُئَملا» : لاق

 نوعاطلا ىلع رياصلا رجأ باب-١

 ةديَرب نب هللا دبع انثَّدح تارفلا ىبأ نب دواد انّثَّدح ُناَبَح انربخأ ٌقاحسإ انئّدح ۔ 4

 نع لَ هللا لوسر ثلأس اهنأ ةتربخأ اهن لك يبنلا جوز ةشئاع نع» َرَمْعَي نب ئيحي نع
 ةمحر هللا ةلعجف « ءاشي نم ىلع هللا هئعبي آباذع ناك هنأ لكك بن اهربخأف ‹ نوعاطلا

 الإ ُهَبيِصْي نل هنأ ٌملعي ًارباص هدلب يف ٌثكميف ٌنوعاطلا عقي ٍدبع نم َسيلف ‹ نينمؤملل

 .«ديهشلا ر رجأ لثم هل ناك الإ هل هللا هبتک ام

 .[404 :ثيدحلا رظنا] . دواد نع ُرْضَنلا ةعبات

 تاذّوَعملاو نآرقلاب قلا باب-۲

 ةشئاع نع ةورع نع ٌيرهّزلا نع رَمْعَم نع ٌماشه انربخأ ىئسوم نب ميهاربإ ينثدح - °
 « تاذوعملاب هيف تام يذلا ضّرملا يف - هسفن ىلع ُْثَفْنَي ناك اي عيبنلا َّنأ» اهنع هللا يضر

 .«اهتكربل هسفن هديب ٌحسمأو « ّنهب هيلع ٌثفنأ تنك لقث املف

 . ههجّو امهب حسمي ہی مث هيدي ىلع ٌثفني ناك :لاق ؟ثفني فيك : ّيرهُزلا تلأسف
 .[0015 « ٤٤۳۹ : ثيدحلا رظنا]

 نا ا ا ل

eت ا نيل لعزل رو اا حب  
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 ؟قار وأ ٍءاود نم مكعم له :اولاقف « َكئلوأ ُدّيَس عدل ذإ كلذك مه امنيبف « مهورقي ملف

 لعجف . ءاشلا نم ًاعيطق مهل اولعجف . ًالعج انل اولعجت ىتح لعفن الو ءانورقت ڌ مل مكنإ :اولاقف

 لأسن ىتح هذخأن ال :اولاقف « ءاشلاب اوتأف < أَربف « لفي ةقازب عمجيو « نآرقلا مأب أرقي

 ."مهسب يل اوبرضاو « اهوذخ ؟ةيقُر اهنأ كارد امو :لاقو كحضف « ٌةولأسف « ب ئبنلا

 ٠٠١۷[. . ۲۲۷۹ : ثيدحلا رظنا]

 باتكلا ةحتافب ٍةيقّرلا يف طورشلا باب 4
 وها یر لا م ونا اج لالا دمه ا ترا قر ناش اا ۷

 ةكيلُم يبأ نبا نع كلام وبأ سنخألا نب هللا ٌديبَع ينثدح : لاق ءاربلا ديزي نب ُفسوي - قش
 لجر مهل ضرعف- ميلّس وأ  غيدل مهيف ءامب اورم يي يبنلا باحصأ نم ًارفن نأ سابع نبا نع

E TS 
 :اولاقو كلذ اوهركف « هباحصأ ىلإ ءاشلاب ءاجف . أَربف « ءاش ىلع باتكلا ةحتافب أرقف مهنم

 هللا باتك ىلع ّذخأ « هللا لوسر اي :اولاقف ةنيدملا اومدق 'ىتح « ًارجأ هللا باتك ىلع َتذخأ

 «هللا ٌباتكًارجأ هيلع متذخأ ام ٌّنحأ نإ» : ةي هللا لوسر لاقف « ًارجأ .
 نيعلا ةيقُر باب-٥

 تعمس : لاق دلاخ نب دّبعَم ينئّدح : لاق ناس انريغأ ريثك نب دمحم انثّدح - 01

 ومال و اے اوا كي ئبنلا ينرمأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع داّدش نب هللا دبع

 .(«نيعلا

 نب دمحم انثدح ىف يقشمدلا ةيطع نب بهو نب دمحم انثدح دلاخ نب ٌدمحم انثّدح - 4

 ةنبا بتيز نع ريبزلا ن نب ةورع نع ُيرِهّزلا انربخأ ٌيديبزلا ديلولا نب دمحم انثدح برح
 ٌةَعْفَس اههِجَو يف ةيراج اهتيب يف ىأر يب ئيبنلا َّنأ اهنع هللا يضر ةملس مأ نع» ةملس يبأ
 . «ةرظّنلا اهب َّنإف اهل اوقزتسا :لاقف

 . يديبزلا نع ملاس نب هللا دبع ُهَعبات . الك يبنلا نع ٌةورع ينربخأ يرهُزلا نع ليقع لاقو

 قح نيعلا باب 5

 ةريره يبأ نع مامه نع رمعم نع قازرلا دبع انثدح رصن نب قاحسإ ينثّدح - ٠١
 .«مشولا نع ىهنو . قح نيعلا :لاق هيي يبنلا نع» هنع هللا يضر

 ثيدحلا]  515٠يف هفرط_ : ٤ ٥۹٤[ .
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 برقعلاو ةّدحلا ةيقُر باب

 انثدح ينابْيَشلا ناميلس انثدح دحاولا ٌدبع انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _ 0١

 صخر :تلاقف ةمحلا نم ةيقُولا نع ةشئاع تلأس» :لاق هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا ٌدبع
 . «ةَمح يذ لك نم ةيقرلا لك ئيبنلا

 الج يبنلا ةيقر باب

 ىلع ٌثباثو انأ ٌتلخد» :لاق زيزعلا دبع نع ثراولا دبع انئّدح ٌدَّدسُم انثدح _ ۲

 ةيقزب ٌكيقرأ الأ :ٌنسنأ لاقف .ٌتيكتشا ةزمح ابأ اي :ٌتباث لاقف « كلام نب سنأ

 ال « يفاشلا تن ففْشا « سابلا بهذُم ٠ سانلا بر ّمهللا :لاق . ىلب :لاق ؟ْلكي هللا لوسر
 .(ًامَّقَس ُرداْغُي ال ًءافش « تنأ الإ فاش

 نع ملسُم نع ٌناميلس ينثدح نايس انثّدح ىيحي انثدح يلع نب ورمع انثّدح _ ۳

 ىنميلا هديب ٌحّسمي هلهأ ضعب ذّوعي ناك يب يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع» قورسم

 ًءاغفش « كؤافش الإ ًءافش ال .ىفاشلا تنو هفشاو « سابلا بهذأ « سانلا ٌبر هللا :لوقيو
 . ًامَقَس داغی ال

 .هوحن . . . ةشئاع نع قورسَم نع ميهاربإ نع ينثّدحف « ًاروصنَم هب ُتئّدح : نايفُس لاق

 ,[80 51/8 : ثيدحلا رظنا]

 يبأ ينربخأ :لاق ةورع نب ماشه نع ُرِصّنلا انثّدح ٍءاجر يبأ نب دمحأ ينثّدح _ ٤4

 « ءافشلا ديب « سانلا بر « سابلا حسما :لوقي يقري ناك ةي هللا لوسر نأ ةشئاع نع»

 .[ هال « ٥٦۷٥ : ثيدحلا رظنا] . «تنأ الإ هل فشاك ال

 ةرمع نع ديعس نب هبر دبع ىنثّدح :لاق ٌنايفس انئَّدح هللا دبع نب ٌعولع انثّدح _ ٥
 ةقيرب ٠ انضرأ ةبرت « هللا مساب : ضيرملل لوقي ناك ةي يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع»
 .[91/45 : يف هفرط_ ٥۷٤١ ثيدحلا] . «انّير نذإب < اس فش انضعب

 نعا ةرمع نع ٍديعس نب هبر دبع نع ةنييع نبا انربخأ لضفلا نب ٌةقدص ينثّدح _ 5

 ىَفْشُي « انضعب ٌةقيرو « انضرأ ٌةبرت هللا مساب : ةيقؤلا يف لوقي يب ئبنلا ناك :تلاق ةشئاع
 ٠۷٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «انئر نذإب « انميقس



 00 نطلا تانك ۷

 ةيقرلا يف ِثفّنلا باب 9

 ها اا تعبتي : لاق ٍديعس نب 'ییحی نع ٌناميلس انثدح دلخم نب دلاخ انثّدح - ۷

 . ناطيشلا نم ملحلاو « هللا َنم ايؤُدلا : لوقي لكي يبنلا ُتعمس» :لوقي ًةداتق ابأ ٌتعمس : لاق
 اهنإف « اهّرش نم ذّوعتيو « تارم تالث ظقينسي نيح ْثفَيلَف هّمركي ًائیش مكدحأ ىأر اذإف

 . (هرضت ال

 اذه ٌتعمس نأ الإ وه امف « ليجلا نم يلع لقثأ ايؤؤلا ىرأل تنك نإف :ةّملَس وبأ لاقو

 .[۳۲۹۲ :ثيدحلا رظنا] . اهيلابأ امف ثيدحلا

 باهش نبا نع ّسنوب نع ناميلس انثدح ئيسيوألا هللا دبع نب زيزعلا بع انئّدح - ۸

 هشارف ىلإ ىَوأ اذإ ب هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ريبّزلا نب , ةورع نع

 نم هادي تّعلَب امو هّهجَو امهب حسمي مث « ًاعيمج نيتذّوعملابو دحأ ُهللا وه لقب هيفك يف تف
 نبا ئرأ تنك :ُنسنوي لاق .«هب كلذ َلعفأ نأ ينمأي ناك 'ىكتشا املف : ةشئاع تلاق . هدّسج

 .[9011 :ثيدحلا رظنا] . هشارف ىلإ اا كلذ ضي تاو

 نع» لكوتملا يبأ نع رشي يبأ نع ةناوَع وبأ انثدح َليعامسإ نب ئسوم انثّدح - 4
 يس يف اولن ىتح اهورفاس ةْفَس يف اوقلطنا 56 هلا لوسر باحصا نم اطر نأ ٍديعَس بأ
 لكب هل اوعَسف « حلا كلذ ديس علف . . مهوُفّيضُي نأ اوبأف مهوفاضتساف « برعلا ءايحأ نم

 نإ ةلعلا4 « مكب اولن دق نيذلا طولا ءالؤه متيتأ ول : مهضعب لاقف .ءيش ُهعفنَي ال « ءيش

 لكب هل انيعّسف « غد انديس نإ « طهتلا اهيأ اي :اولاقف مهؤتأف .ءيش مهضعب دنع لوکی

 « قارل ينإ هللاو « معن و لاتف ؟ ينل فكم لح دنع لو يف تكي ١ يروم

 .العج انل اولمجت ىتح مكل قارب انأ امف« انوفيضت مله مكانفضتسا دقل ءللاو نكلو

 «تييلدعلا بر وَ دحل » أرقّيو ٌلفتي لعجف قلطناف . مَتَعلا نم عيطق ىلع مهوحلاصف
 مهوحلاص يذلا ُمِهَلِعج مهوفوأف : لاق . ةبلق هبام يشمي قلطناف ؛لاقع نم طشن امنأكل ىتح

 هل ٌركذنف هي هللا لوسر يتأن ىتح اولعفت ال : يقر يذلا لاقف .اومسقا :مهضعب لاقف . هيلع

 اهنأ كيردي امو :لاقف « هل اوركذف هيب هللا لوسر ىلع اومِدقف .انرمأي ام َرظْنَتَف « ناك يذلا

 ٥۷۳١[. 000017 , ۲۲۷۲ :ثيدحلا رظنا] . (مهّسب مكعم يل اوبرضاو اومسقا « متبصأ ؟ةيقُر

 ىنميلا هديب ٌعّجّولا يقارلا حسم باب ٠
 نع ملسُم نع شمعألا نع نايفس نع ىبحي انئّدح ةبيش يبأ نب هللا دبع ينثدح- 6 ۹ 03 2 ۱ ط0 . 8 r. E ا
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 بهذأ : هئيميب هحّسمي مهضعب ْدّرعُي ا عيبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» قورسَم

 (أمقَس رداغي ال ًءافش 3 كؤافش الإ ءافش ال « يفاشلا تنأ فشاو 3 سانلا ب تبر 3 سابلا

 .هوحنب . . . اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسم نع ميهاربإ نع ينثّدحف روصنمل ةتركذف

 .[هال45 . ٥۷٤۳ , 01۷0 : ثيدحلا رظنا]

 َّلِجَولا يقرت ةأرملا باب ١

 ةورُع نع ّيرهّزلا نعُرمْعَم انربخأ ٌماشه انثّدح ئيفعُجلا ٍدمحم نب هللا دبع ينئّدح_ 0۷01

 هيف ضبق يذلا هضرم يف هسفن ىلع ُثْفني ناك لَك يبلا َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع»
 ٌتلأسف .«اهتكربل هسفن ديب حسمأف « نهب هيلع ُثفنأ انآ تنك َلقث املف « تاذّوعملاب

 . هّهِجَو امهب حسمي مث « هيدي ىلع ثفني : لاق ؟ٌثفني ناك فيك : باهش نبا

 .[ةهالاله . ٤٤۳۹ « ٥١٠١ : ثيدحلا رظنا]

 قري مل نم باب۲
 ريب نب ديعس نع نمحرلا دبع نب نيّصُْح نع ريمُث نب ُنيَصح انثّدح ٌدّدسُم انثّدح_ ۲

 ‹ ُممألا يلع تضرع : لاقف موي كو ئبنلا انيلع جرح : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع»

 .دحأ عم سيل يبنلاو « طهتلا ةعم يبنلاو « نالجّولا هعم ئيبنلاو ٌلُجرلا هعم ٌئيبنلا ومي لعجف

 ليق مث « هّموقو ىسوم اذه :ليقف ٠ يتمأ وكت نأ ٌتوجّرف « قفألا دس ًاريثك ًاداوس ُثيأرو

 ًاريثك ًاداوس تيأرف « اذكهو اذكه رظنا : ىل ليقف « قفألا دس ًاريثك ًاداوس ُتيأرف « ْنظنا : يل

 ٌقرفتف . باسح ريغب ةنجلا ٌنولخدي آفلأ نوعبس ءالؤه حمو « كتمأ ءالؤه : ليقف « قفألا دس
 انمآ اًنكلو « كرشلا يف انذلوف نحن امأ :اولاقف ةي يبنلا ٌباحصأ ركاذتف . مهل ْنّيُِي ملو سالا

 ‹ نوريطتي ال َنيذلا جه :لاقف ايب يبنلا غلبف .انؤانبأ مه ءالؤه نكلو « هلوسرو هللاب
 1 ا ا

 «ةشاكع اهب ٌكقبس :لاقف ؟ انأ مهنمأ :لاقف رخآ ماقف . معن :لاق ؟هللا لوسر اي

 753١[. :ثيدحلا رظنا]

 ةرّيطلا باب ۳

 نع ٌّيرهزلا نع سوي انثدح رمع نب ٌنامثع انثدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح _ ۴۳
 يف ٌمْؤشلاو « ةرّيِط الو ئودع ال :لاق ةي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» ملاس

 ٥۰۹۳ ٠٠۹4[. ۰۲۸۰۸ ۲۰۹۹ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟ةبادلاو « رادلاو « ةأرملا يف :ثالث



 10۷ تلا تاق

 نب هللا دبع نب هللا ٌديَبَع ينربخأ : لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثدح_ ٤ ٥۷۰

 :اولاق .ُلأفلا اهديخو « ةرّيِط ال :لوقي الب هللا لوسر تعمس :لاق ةريره ابأ نأ» ةبتع
 .[91/00 : يف هفرط- ٠۷١٤ ثيدحلا] .«مكدحأ اهعّمسي ةحلاصلا ةملكلا :لاق ؟لأفلا امو

 لأفلا باب- ٠ ٤

 نب هللا ديبع نع ٌيرهزلا نع ٌرمعَم انربخأ ٌماشه انربخأ دمحم نب هللا دبع انثّدح_ 0٥

 :اولاق .لأفلا اهريخو « ةرّيط ال : اي خيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع» هللا دبع

 .[91/654 :ثيدحلا رظنا] ٠ .«مكدحأ اهعمسي ةحلاصلا ةملكلا : لاق ؟ هللا لوسر ايٌلأفلا امو

 نع هنع هللا يضر سنا نع» ةداتق نع ماشه انثّدح ميهاربإ نب ملسم انثّذح _ هاله“

 .«ةنسحلا ةملكلا ‹ حلاصلا لأفلا ينبجعُيو « ةرّيط الو ىّودع ال :لاق ةي يبنلا

 ٥۷۷١[. : يف :هفرط 5/55 ثيدحلا]

 ةماه ال باب ٥

 نع نيّصح وبأ انربخأ ٌليئارسإ انربخأ ٌرضّتلا انثدح مكحلا نب دمحم انثدح _ ۷

 ةماه الو ةَريط الو ىّوذع ال : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حلاق يب

 ٥۷۰۷ ٥۷۱۷[. :ثيدحلا رظنا] . «رفَص الو

 ةناهكلا باب -

 نع دلاخ نب نمحرلا دبع ينثدح :لاق ُثيللا انثدح ريفع نب ٌديعس انثدح _ ۸

 ليڏُه نم نيتأرما يف ئضق يئ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع» ةملَّس يبأ نع باهش نبا
 يف يذلا اهّدلو تلتف « لماح يهو اهتطب باصأف « رّجَحب ىرخألا امهادحإ ثمرف « اتلتقا

 ةأرملا يلو لاقف . ةمأ وأ دبع ٌةَرَغ اهنطب يف ام ةيد َّنأ ىضقف ٠ ةي ئبنلا ىلإ اومّصّتخاف « اهنطت
 لدمف < لمحا الو قطن الو.« لكأ الو ترش ال نه هلا لوس اي ةرغآ تنيك تسرع ىلا

 .«ناهكلا ناوخإ نم اذه امنإ : ةي ئئبنلا لاقف . لطي كلذ

[141° 14° 4E VE OV «0V۹: يف هفارطأ - 0٥۷0۸ [ثيدحلا 

 ا يضر رف یا نما ا یا ارات نبأ ی لام د 0۷0۹

 : ةّرغب ا يبنلا اهيف ىضقف < « اهنينج تحّرطف « رجح ىرخألا امهادحإ تّمر نيتأرما نأ

 .[01/08 :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ةديلو وأ

 لقي نينجلا يف ىضق ئ هللا لوسر نأ» بّيسملا نب ٍديعس نع باهش نبا نعو ۰
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 برش الو لكأ الام مرغأ فيك : هيلع يضق يذلا لاقف .ةديلو وأ دبع : ةَّرْغب هما نطب ىف

 . «ناهكلا ناوخإ نم اذه امنإ : لكي هلا لوسر لاقف . لطُي كلذ لثمو « لهتسا الو قطن الو

 .[0اله9 « ٥۷۵۸ : ثيدحلا رظنا]

 نب ركب يبأ نع ٌيرِهُّزلا نع َةيّيَع نبا انثدح ٍدمحم نب وللا دبع انئّدح - 0١
 ٌيِغَبلا ٍرِهَمو بلكلا نمث نع يب ئبنلا ىهن :لاق دوعسم يبأ نع» ثراحلا نب نمحرلا ٍدبع

 .[07471737437 2 ۲۲۳۷ :ثيدحلا رظنا] . «نهاكلا ٍناولحو

 نع ٌيرهُزلا نع ٌرمعم انربخأ ففسوي نب ٌماشه انثدح هللا دبع نب يلع انئّدح - هالك"

 اک هل هللا لوسر سان لأس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع» ريبزلا نب ةورع نب ىبحي

 نوكيف ءىشب ًانايحأ اننوثّدحي مهنإ « هللا لوسر اي :اولاقف ءيشب سيل :لاقف ناهكلا نع

 « يلو ٍنذأ يف اهُقّيف ئينجلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت :ِلكَي هللا لوسر لاقف « ًاقح

 . «ةبذك هئم اهعم ٌنوطلخَيف

EG 0 
 7” لا :ثيدحلا رظنا]

 دم وعسر سک وص ہیر 7 يدك لل نم 5 هه ل رع مر

 0 2 57 ڪر نم نالا aL نيڪ لار
 لأ نإ الإ یک ني يزاد لا ن ت و امام نوفل 9 هر

 , «ْولَع ٽي ةر خالا نوا هيغل اوم دلو مهن الو خوشی ونامت یر
 ر اولا كك وااو .هلوقو , آت رَ لالو :یلاعت هلوقو

 .«دّقملا فتق رس نمو : هلوقو ' «ِسأمأ درخيس نی دلم :هلوقو
 نوُّمعُت :نوركسُت .رحاوسلا :ثاثافنلاو

 ةشئاع نع» هيبأ نع ماشع نع سنوي نب ىسيع انربخأ ئسوم نب ميهاريإ اتثدح ۴ ١»
 ىتح « مصعألا نب ٌديِبَل هل لاقي قيَرز ينب نم لج ةَ هللا لوسر ٌرحّس :تلاق اهنع هللا يضر
 ٌتاذ وأ موي َتاذ ناك اذإ ىتح .هلعف امو ءيشلا لعفي ناك هنأ هيلإ لّبُْي اي هلل هللا لوسر ناك
 ةتيتفّتسا اميف يناتفأ هللا َّنأ ٍترعشأ « ةشئاع اي :لاق مث اعدو اعد ُهّنكل « يدنع وهو - ةليل

 يي لا 1 يس هع و

 يش يأ يف : لاق . مصعألا نب د : لاق ؟هّيط نم : لاق . بوبطَم : لاقف ؟لجّولا عّجو ام

 2 . َلاوُرَذ رب يف : لاق ؟وه َنيأو :لاق . ركذ ٍةلخن علط ٌفْجو ‹ ةطاشُمو طشُم يف : لاق



 ۱0۹ بطلا باتك- +

 نأكو « ءانحلا ةعاقن اهءام َّنأك « ةشئاع اي :لاقف َءاجف . هباحصأ نم سان يف هلك هللا لوسر

 « هللا ينافاع دق : لاق ؟هتجرختسا الفأ هللا لوسر اي :ٌتلق .نيطايشلا سوؤر اهلخن ُسوؤر
 قباو ةومضاونأو اوا هعبات «تتفدف اهب َرمأف .ًارش هيف سانلا ىلع ري نأ ٌتهركف

 ةطاشملا :لاقيو .«ةطاشمو طشُم يف» ماشه نع ةنيّيُع نباو ٌُثيللا لاقو . ماشه نع دانزلا يبأ

 .[7738 2811/8 :ثيدحلا رظنا] . ناتکلا ةطاشُم نم ةطاشملاو « طشم اذإ رعشلا نم جّرخي ام

 تاقبوملا نم ٌرحسلاو كرشلا باب- ۸
 ثيَعلا يأ نع ديز نب روث نع ناميلّس ينثدح :لاق هللا دبع نب زيزعلا ٌدبع ينثّدح _ 64
 . «رحسلاو هللاب كرشلا : تاقبوملا اوبنتجا : لاق ةي هللا لوسر لأ هنع هللا يضر ةريره يبأن عا

 ٠ [7ا/55 : ثيدحلا رظنا]

 ؟َرحسلا ٌجرختسي له باب ٩۹

 وأ هنع ٌلحيأ - ا تط هب لجر :بيسملا نب ر ديعسل تلق : ةداتق لاقو

 هنع هني ملف فني ام امأف . حالصإلا هب َنوديِرُي امنإ ؛ هب سأب ال :لاق ؟رّشنُي

 نبا هب انثَّدح نم لوأ :لوقي َةنيَيَع نبا ٌتعمس :لاق ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح 6
 يضر ةشئاعنعا هيبأ نع انثّدحف هنع ًاماشه ُتلأسف « ةورغ نع ةورع لآ ينثّدح :لوقي جيَرَج

 لاق .َّنهيتأي الو َءاسنلا يتأي هنأ ىرَي ناك ىتح « َرِحّس ةي هللا لوسر ناك :لاق اهنع هللا
 دق هللا َّنأ تملعأ « ةشئاع اي :لاقف .اذك ناك اذإ رحسلا نم نوكي ام ٌدشأ اذهو :نايفُس

 لاقف « َيلجر دنع ُرخآلاو يسأر دنع امهدحأ دعقف « نالجر يناتأ ؟هيف ةتيتفتسا اميف يناتفأ

 يضع نب ديل لاق د مو لاق رم لاق لج رلا لاب اه“ رخآلال يسأر دنع يذلا
 د ةطاشمو طشُم يف :لاق ؟ميفو :لاق .ًاقفانُم ناك د ةوهيل ٌفيلح قيَرز ينب نم لجر

 ىتح ٌرئبلا ةي ٌئيبنلا ىت :أف : تلاق « ناورد رئب ؛ يف ٍةفوُعَر تحت ركذ ٍةعْلط فج يف : لاق ؟نيأو

 سوؤر اهلخت نآكو « ِءانحلا ةغاقُت اهءام ّنأكو « اهتي اهتيرأ يتلا رثبلا هذه : : لاقف . هجرختسا

 « ينافش دقف هللاو امأ :لاقف ؟ تْرشنَت يأ -الفأ : تلقف تلاق . حرختساف : لاق . .نيطايشلا

 . [01/5 « ۳۲۹۸ ۰۳۱۷۰ :ثيدحلا رظنا] . ارش سانلا نم دحأ ىلع ريِثأ نأ ةّركأو

 رخّسلا باب ٠

 :تلاق ة ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انئّدح ليعامسإ نب ٌديَبَع انثدح _ ۷

 وهو موي ٌتاذ ناك اذإ ىتح « ُهلعف امو ءيشلا لفي هنأ هيلإ ُلّيَخِيَل هنأ ىتح ةا ئبنلا رجس



TEبطلا باتك - 1  

 : تلق ؟هيف هتيتفتسا اميف يناتفأ دق هللا َّنأ ةشئاع اي ٍتْرَعْشَأ : لاق مث هاعّدو هللا اعد يدنع

 دنع ثخالاو < يسأر دنع امهذحأ َسلجف « نالجر ينءاج :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ امو

 :لاق ؟هئط نمو :لاق .بوبطَم :لاق ؟لجرلا ْعَجَو ام :هبحاصل امهدحأ لاق مث < ئلجر

 ٍةعلط فجو ةطاشمو طشُم يف :لاق ؟ اذ اميف :لاق . قيَرَز ينب نم ٌيدوهيلا مصعألا نب ديبل
 هباحصأ نم سانا يف ةا ئبنلا بهذف : لاق .ناورأ يذ رئب يف : لاق ؟وه نيأف :لاق « ركذ

 « ءاّنجلا ةعاقُّن اهءام نأكل هللاو :لاقف ةشئاع ىلإ عجر مث لخن اهيلعو اهيلإ رظنف رئبلا ىلإ

 دقف انأ امأ ءال :لاق ؟هتجرخأفأ « هللا لوسر اي :ٌتلق .نيطايشلا سوؤر اهلخن َّنأكلو

 . «تنفدف اهب رمأو .ًارش هنم سانلا ىلع َرّونأ نأ ٌثيشخو « ينافشو هللا ينافاع
 .[هالكم . ۳۱۷١ 2 ۳۲۹۸ ٥۷٦۳ : ثيدحلا رظنا]

 ًارحس نايّبلا نم نإ باب ١

 رمع نب هللا ٍدبعنع ملسأ نب ٍديِز نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انثّدح - ۷

 لاقف « امهنايبل ُنسانلا َبجعف ءابطخف قرشملا نم نالجر َمِدَق هنأ» امهنع هللا يضر

 .[5147 :ثيدحلا رظنا] . "”حس نايبلا ضعب نإ وأ « ًارحسل نايبلا نم نإ : ةَ هللا لوسر

 رحسلل ٍةوُجَعلاِب ٍءاودلا باب ۲

 هللا يضر يأ نع ٍدعس نب ٌرماعانربخأ شاه انربخأ اورم انثّدح ٌعولع انئّدح -4
 كلذ حس الو جس ٌهَرضي مل ةوجع تارمت موي لك َحبطصا نم : ةي ئوبنلا لاق» :لاق « هنع
 .[54468 : ثيدحلا رظنا] . (ٍتارمت عبسال : هريغ لاقو . «ليللا ىلإ مويلا

 تعمس :لاق مشاه نب مشاه انئّدح ةماسأ وبا انّربخأ روصنم نب ٌقاحسإ انئّدح - ۹4

 عبس حّبصت نم : : لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لوقي هنع هللا يضر ًادعس ٌتعمسا دعس نب رماع

 .[5ا58 « ٥٤٤١ :ثيدحلا رظنا] . «* ٌرحس الو مس مويلا كلذ هّرضي مل ةوجع ٍتارمت

 ةماه ال باب ه7

o۷:نع ٌيرهُزلا نع ٌرمعم انربخأ فسوي نب ُماَشِه انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثدح -  

 .ةماه الو َرْمَص الو ىّودع ال : ةي خئبنلا لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع» ةملس يبأ

 ديلا يطا اطا هناك لمرلا ىف ترك للا لام اللا لوشر اغ لاقت
 ١ ؟(لّوألا ىّدعأ نمف : لكي هللا لوسر لاقف ؟اهبرجْيف ٌبرجألا

 .[هالهال « ٥۷۱۷ « هاله ال : ثيدحلا رظنا]



 ٠ ١ بطلا ناتك د15

 ٌىضرمُم دروي ال : هلك ئبنلا لاق» :لوقي دعب ةريره ابأ عمس َةَمَلَّس يبأ نعو - 0١

 نطرف ؟ىودع ال هنأ ثّدحت ملأ :انلقو .لوألا ثيدح ةريره وبأ ركنأو «ٌحصُم ىلع
 .[91/ا/4 : يف هفرط_ ٥۷۷١ ثيدحلا] . هَريغ ًاثيدح ىسن هتيأر امف : ةملس وبأ لاق . ةيشبحلاب

 ىّوذع ال باي- ٤

 : لاق باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انثدح : لاق ريفع نب ٌديعس انثدح  هالالا؟

 لاق» :لاق امهنع هللا ىضر ّرمع نب هللا دبعنأ ةزمحو هللا دبع نب ملاس ينربخأ

 . «رادلاو ةأرملاو سّرْفلا يف : ثالث يف ٌمؤشلا امنإ « ةريط الو ىّودع ال : ةي هللا لوسر

 .[ةالما“« 5:45 2050975868 5١099 : ثيدحلا رظنا]

 نب ةملس وبأ ينئّدح :لاق ٌئَرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - ۳
 .«ىّودع ال : لوقي ل هللا لوسر نإ» :لاق ةريره ابأنأ نمحرلا دبع

 .[ةالال٠ « هالوال , 0۷۱۷ , 0۷۰۷ : ثيدحلا رظنا]

 اودروت ال : لاق ةي :ئبنلا نع ةريره ابأ ٌتعمس» :نمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاق - ٤

 .[ةالالا :ثيدحلا رظنا] . «حصملا ىلع ضرمملا

 هنع هللا يضر ةريره ابأنأ يلؤُدلا نانس يبا نب ٌنانس ينربخأ : لاق يرهُزلا نعو - ٣

 لامرلا يف نوكت لبإلا تيأرأ :لاقف يبارعأ ماقف . ىودع ال : لاق كي هللا لوسر َّنِإ» :لاق

 ؟«لوألا ىّدعأ نمف : يك ئئبنلا لاق ؟بّرجتف ٌُبرجألا ذيعبلا اهيتأيف « ءابظلا لاثمأ

 . VV۳] » 0۷۷۰ ,ةالوال ‹ 0۷1۷ « 0۷٨۷ : ثيدحلا رظنا]

 ةداتق تعمس :لاق ةبعش اند رفعج ذب دمحم: ات دخ راش ني دمحم كرس ۷۹

 « لأفلا ينبجعيو « ةرّيط الو ىّودع ال : لاق يب ئبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع»

 .[01/05 :ثيدحلا رظنا] . ةةيئط ةملك : لاق ؟لأفلاامو :اولاق

 دنع كلا نع افعله نعل gE gE يللا هنن وف دكا انك هه

 امل :لاق هنأ ةريره يبأ نع» ديعس يبأ نب ٍديعس نع ُثيللا انّثَّدح ةبيتق انثّدح ۷

 Sa 0 3 e د یخ تحف



 بطلا باتك 1۲

 متنأ له :لاقف . ترربو تقَدص :اولاقف نالف مكوبأ لب متبذك :ِّلك هللا لوسر لاقف . نالف

 امك انبذك تفرع كانبّذك نإو « مساقلا ابأ اي معن : اولاقف ؟هنع مكتلأس نإ ءيش نع ينوقداص

 اننوفلخت مث ڈ ًاريسي اهيف نوكن :اولاقف ؟رانلا لهأ نم : الك هللا لوسر مهل لاق .انيبأ يف ةتفرع

 هلع: نمل لات ل ROE E E e لان ناهي
 ؟ًامُّس ةاشلا هذه يف متلعَج له :لاقف .معن :اولاق ؟هنع مكتلأس نإ ءيش نع ينوقداص متنأ

 نإو « كنم حيرتسن ًابذاك تنك نإ انذرأ :اولاقف ؟كلذ ىلع مكلّمَح ام :لاقف .معن :اولاقف

 ٤١٤۹[. 7119 :ثيدحلا رظنا] . «كَّرضَي مل ًايبن تنك

 ثيبخلاو هنم فاخي امو هب ِءاودلاو مّسلا برش باب 57
 َناميلس نع ةبعش انثَّدح ثراحلا نب ٌدلاخ انئّدح باهولا دبع نب هللا ٌدبع انئّدح _ ۸

 خرم درت نم :لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ثدحي َناوكذ ٌتعمس :لاق
 يلا 0 ع

 لتقف امس یّسحت نمو دبأ اهيف ًادلخم ًادلاخ هيف ىّدرتي منهج ران يف وهف هّسفن لتقف لبج

 ةديدحب هسفن لتق نمو .ًادبأ اهيف ًادلخم ًادلاخ منهج ران يف ُه ةاسحتي هدي يف ُهُّمسف هسفن

7 01 

 .[1156 :ثيدحلا رظنا] . «ًادبأ اهيف ًادلخم ًادلاخ منهج ران يف هنطب يف اهب أجي هدي يف ةتديدحف

 : لاق مشاه نب مشاه انربخأ ركب وبأ ٍريِشَي نب ٌدمحأ انئّدح مالّس نب دمحم انثّدح _ ۹

 حبطصا نَّم :لوقي ةي هللا لوسر ُتعمس :لوقي يبأ ٌتعمس» :لاق دعس نب ُرماع ينربخأ

 .[0119 « 5758 « ٥٤٤٩ :ثيدحلا رظنا] . «رحس الو مس مويلا كلذ هرضي مل ةوجع تارمت عبسب

 نتألا نابلأ باي ۷ ٠

 ينالوخلا سيردإ يبأ نع ٌيرهُزلا نع ٌنايفس انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح هالم١

 ا سدا يخزت لك لكأ نع ةا ئبنلا هن : لاق هنع هللا يضر ينشُخلا ةبلعُت يبأ نع»

 .ماشلا ٌثيتأ ئتح ُهْعَمسأ ملو : ٌيرهُّزلا لاق

 تره وأ اتو لف :هئلأسولا :لاق باهش نبا نع ٌسنوي ينئّدح : ُثيللا دازو _ ۱

 ٠ دور الف اهب نوّوادتي نوملسملا ناك دق :لاقف ؟لبإلا لاوبأ 1

 نع انفي ملو « اهموحل نع هن لكي هللا لوسر لأ انب دقف نتألا نابلأ امأف .ًاسأب كلذب

 َّنأ ينالؤخلا سيردإ وبأ ينربخأ :باهش نبا لاق عبّسلا ةرارَم امأو .يهت الو رمأ اهنابلأ

 . «عابسلا نم بان يذ لك ٍلكأ نع ىهن هل هللا لوسر نأ هربخأ ىنشخلا ةبلعث ابأ



 ١ تطلا بافك ناك

 ِعانإلا 9 ُبابذلا ققو واذإ باب- 8

SSقو اذإ  

 رخآلا يفو ًءاد هيَحانج ىّدحإ يف َّنِإف « ُهَحَّرطَي ل مث هلك ُهَسِمْفَيْلف مكدحأ ءانإ يف ُبابذلا

 777١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًءافش



 سابللا باتك 14

 غ ا ا ا

 اولك» :يب ٌيبنلا لاقو ؟4 ءوِداَبعِل جرْخَأ ىلا هَل َدَميز مرح ْنَم لق ۾ :ىلاعت هللا لوق باب - ١

 «ةليخَم الو فارسإ ريغ يف . اوقّدّصتو اوسّيلاو اوبرشاو

 ةلبخَم ا ل

 اا ل نبا ر ةنوربخُي
 و

 .[554"7 :ثيدحلا رظنا] . ؟َءالّيح

 ءالَيُخ ريغ نم ةرازإ رج نم باب ۲
 نع هللا ٍدبع نب ملاس نع ةبقع نب ىسوم انثدح ريَهَز انئّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح 5

 لاق « ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل َءالّيخ ُهَبوث رج نَم» :لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر هيبأ

 لاقف .هنم َكلذ َدَهاعتأ نأ الإ يخرتسي يرازإ يقش دحأ َّنِإ « هللا لوسر اي :ركب وبأ

 ٥۷۸۳[. , 556 :ثيدحلا رظنا] . (ءالّيخخ هعنصي نمم تسل : كي ئيبنلا

 هنع هللا يضرةركب ىبأ نع» نسحلا نع سنوي نع ىلعألا دبع انربخأ دمحم ينثدح_ 6

 باثو ءّدجسملا ىتأ ىتح ًالجعتسم هبوث جي ماقف « هيب يبنلا دنع نحنو ٌسمشلا ٍِتفَسَح :لاق

 « هللا تايآ نم ٍناتيآرمقلاو َّسسمشلا نإ :لاقو انيلع لبقآ مث .اهنع ىلجف «نيتعكر ىلصف «سانلا

 ۰۱۰٤۰ ۰۱۰٤۸ ۱۰٦۹۲ 57 1١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهفشكي ىتح هللا اوعداو اولصف ًائيش اهنم متيأر اذإف

 بايثلا يف رُمشتلا باب۳

 نب نوع انربخأ ةدئاز يبأ نب ُرمع انربخأ ٍليمش نبا انربخأ قاحسإ ينثّدح _ هالك

 « ًةالصلا ماقأ مث « اهّركرف ةزنعب ءاج الالب ٌثيأرف . . . لاق ةفيَحج ىبأ هيبأ نع ةفيحج يبأ



 ١ سابللا باتك

 َسانلا تيأرو « ةزنَعلا ىلإ نيتعكر ىلصف « ًارمشم ةلح يف جرح ةي هللا لوسر ٌتيأرف ت 1 5 >7 و ا ” هلال شر ب ف

 ةزنعلا ءارو نم هيدي َنيب ورمي باودلاو

[To «Yoo , 575 «TT «< 0°۱1 2 499 596 ۰۳۷7 › 1۸۷ : [ثيدحلا رظنا 

 راذلا يف وهف نيبعكلا نم لفسأ ام باب- 4

OVAVةريره يبأ نع يربقملا ٍديعس يبأ نب ديعس انثدح ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انثدح _  

 . «رانلا يفف رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام : لاق لَك يبنلا نع» هنع هللا يضر

 | ءاليخلا نم هّبوث رج نم بابه
 ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح - 4

 . «ًأرطب هرازإ َرَج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظنَي ال :لاق لكي هللا لوسر نأ

 لاق» :لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق دايز نب دمحم انئّدح ٌةبعش انثدح ٌمدآ انثدح ۔ 8

 ‹ هتمج لجرم « هسفن هبجعت ٍةلُح يف يشمي ٌلجر امنيب :- يب مساقلا وبأ لاق وأ - يب ئيبنلا

 .«ةمايقلا موي ىلإ لَجْلجتي وهف « هب هللا َفَسَح ذإ

 نع للاخ نب نمحرلا دبع ينئّدح :لاق ثيللا ينئّدح : لاق ريفُع نب ٌديعس انثّلح - ۰
 ذإ هرازإ جی لر انيب : لاق ایک هل هللا لوسر نآ» هئّدح هابأ نأ هللا دبع نب ملاس نغ باهش نبا

 ةعفري ملو . یره لا قف ديوي ا «ةمايقلا موي ىلإ ضرألا يف لجلجتي وهف « هب فسح

 همع نع يبأ انربخأ ٍريرج نب بهو انثدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح .ةريره يبأ نع يعش

 ةريره ابأ تعمس :لاقف هراد باب ىلع َرمع نب هللا دبع نب ملاس عم ٌتنك» : لاق ديز نب ريرج

 ۳٤١۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «هوحن . . . . ايي عيبنلا عمس

 د ب م وك ورع ا ر طم انثذدح ١

 تعمس» :لاقف ينثّدحف « ثيدحلا اذه نع ُهتلأسف « هيف يضقي يذلا ةناكم يتأي وهو سرف

 هيلإ هللا رقي مل هلق هيرتوج نع اک هللا لوسر لاق : لوقي امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 ا لج هع هعبات «ًاصيمق الو ًارازإ صح ام : لاق 5 رازإ َنكذأ :براحمل تلقف : ةمايقلا موي

 ينعي عفان نع ثيللا لاقو . ةي يبنلا نع رمع نبا نع هللا دبع نب ٌديزو ملسأ نب ديزو ميحس

 نبا نع ملاس نع ىسوم نب ةمادقو دمحم نب رمعو ةبقع نب ىسوم هعباتو . هلثم رمع نبا نع

 .[0185 , 0۷۸۳ ۰۳۹۹۰ :ثيدحلا رظنا] . (ءالّيخخ هبوث رج نما لَ ىبنلا نع رمع



aسابللا باتك 7  

 بّدهملا رازإلا باب- ٦

 ني هلا دبع نب ةيواعمو ديس يبا نب ةزمحو دمحم نب ركي يباو يرهزلا نع زكذيو
 7 ةبّدهم ًابايث اوسبل مهنأ رفعج

 ةشئاع نأ ريبّزلا نب ةورع ينربخأ يرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح
 انأو ب هللا لوسر يظرقلا ةعافر ةأرما ٍتءاج» :تلاق لَك ينلا جوز - اهنع هللا يضر

 « يقالط كبف ينقلطف ةعافر تحت تنك ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف ركب وبأ ٌهَدنعو ٌةسلاج
 تذخأو -ةَبدُهلا ثم الإ هللا لوسر ايهم ام هللاو هنإو «ريرلا نب نمحرلا دبع هّدعب ٌتجوزتف
 :ٌدلاخ لاقف : تلاق دل ندو ل تالاب ره ر اهلوق دس نييدلاج حمس اهبابلج نم ةبدُه

 ىلع ةَ هللا لوسر ديزي ام هللاو الف ؟ِيِي هلل هللا لوسر دنع هب ُرَهجت امع هذه ىهنت الأ < ركب ابأ اي

 ِكَئليسُع قوذي ىتح « ال « ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرُت ِكلعل : الب هللا لوسر اهل لاقف .مسبتلا
 ٥۲٦١ ٥۳۱۷[. فالكل ٥۲۹٦۰ 77174 :ٹیدحلا رظنا] ٠ ,4ةدعب س رانصف' هتليسُع يقوذتو

 هَ يبنلا ًءادر ٌّيبارعأ َدبج :ٌسنأ لاقو .ةيدزألا باب

 نأ نيسح نب ٌمولع ينربخأ يرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ نادبع انثدح _ ۳

 قلطنا مث هب ىّدتراف هئادرب يلي عربنلا اعف : لاق مهنع هللا يضر ًايلع نآ» هربخأ مولع نب نيسح

 اونذأف « َنذأتساف ةزمح هيف يذلا َتيبلا ءاج 'ىتح ةثراح نب ديزو انأ هتعبتاو « يشمي

 ,[4 0088 ۳۰۹۱ ۲۳۷۰ ۰ ۲۰۸۹ :ثيدحلا رظنا] . 2. . . مهل

 :فسوي نع ةياكح ىلاعت هللا لوقو « صيمقلا سبل باب 8

 « يصب تای یا وو لع وقل ادىم ىيا
 اجر نأ" امهنع هللا يضر مع نبا نع عفان نع بوي نع ٌدامح انئّدح ٌةبيِتق انثڌح _ ٤

 ‹ ّصيمقلا مرحملا سيلي ال : لكي ئيبنلا لاقف ؟بايثلا ّنم مرحملا سبي ام هللا لوسر اي :لاق

 نم لفسأ وه ام سبليلف نيلعُتلا دجي ال نأ الإ « ِنيفُحلا الو « َسنربلا الو « ليوارسلا الو
 .[ا417 AFA OT :ثيدحلا رظنا] . «نيبعكلا

 هللا دبع نب رباج عمس ورمع نع ةةنيبع نبا انربخأ َنامثع نب هللا دبع انئّدح هاه

 جرخأف هب َرمأف « ٌةربق لخدأ ام دعب يأ نب هللا دبع لكي ئيبنلا ىتأ» :لاق امهنع هللا يضر

 .«ملعأ هللاف . هّصيمق هسّبلأو « هقير نم هيلع ثفنو « هيتبكر ىلع عضوو
 ثيدحلا رظنا] : ۱۲۷۰ ۰ ۱۳٣۰ 8 5١١[.



 ۷ سابللا باتک-۷

 نب هللا دبع نع عفان ينربخأ : لاق هللا ديبع نع ديعس نب ىبحي انربخأ ٌةقَدص انئّدح- 5

 ينطعأ « هللا لوسر اي : لاقف لي هللا لوسر ىلإ ُهنبا ءاج يأ نب هللا دبع يفوت املا : لاق رمع

 املف . انذآف هنم ٌتغَّرف اذإ : هل لاقو هّصيمق ٌهاطعأف . هل رفغَتساو هيلع ّلصو هيف ةنفكأ ٌكصيمق

 نيقفانملا ىلع يلصت نأ هللا كاهن دق سيلأ :لاقف ٌرمع ُهبّدجف هيلع يلصيل َءاجف « هب ُهَنَذَآ غرف
 ٍلضاَلَو » : ثلزنف 4 أر فدي نف هرم نویس حل رفع نإ مروعا ل لاقف

 4 مدل 001

 .[471/7 45370 ء۱۲۹۹ :تيدحلا رظنا] .«مهيلع ةالصلا َهلرتف وربك ىلع مق الو ادبأ تام مهن دو حا ع

 هريغو ٍردّصلا دنع نم صيمقلا بيج باب-۹
 نع نينخلا SG ال نما عدلا

 نيلجر لثمك قّدصتملاو ليخبلا لثم اي هللا لوسر برض :لاق ةريره يبأ نع» سو وأط
 املك قدصتملا ّلعجف « امهيقارتو امهيدُت ىلإ امهّيديأ تّرطضا دق ديدح نم ِناَتْبُج امهيلع

 ةقدصب مه املك ليخبلا لعَجو .ُ هرثأ وفعتو هلمانأ یشغت خت ایت اىتح هنع تطّسبنا ةقدصب قّدصت

 هيعبصاب ٌلوقي ةا هللا لوسر ُتيأر انأف :ةريره وبأ لاق لاق ؛اهتاكمب ةقْلَح كلك تّدخأو تص
 مينو الزاهر را

 .نيتّبجلا يف جرعألا نع دانزلا وبأو « هيبأ نع سوٌؤاط نبا ةعبات

 : ةعيبر نب رفعج لاقو «ناتبج» :لوقي ةريره ابأ ٌتعمس ًاسوواط ٌتعمس : ةلظنح لاقو
 .[5199 ۰۲۹۱۷ ۰ ۱٤٤۳ ۰ ۱٤٤٤ :ثيدحلا رظنا] . (ناتنج» جرعألا نع

 رّفَّسلا يف نيمكلا ةقّيَض ةَّبُج سبل نم باب- ٠

 ينثّدح :لاق شمعألا انئَّدح دحاولا دبع انئثّدح م رق انثّدح - ۸

 الب ئبنلا قلطنا : لاق ةبعش نب ل ينثّدح» : لاق قورسم چ :لاق 'ىحضلا وبأ

 لسغو قشنتس او ضمضمف « ةيماش بج هيلعو « أضوتف « ِءامب هني هتف « لبقأ مث « هتجاحل

 « اَمهّلَسغف هند تخت نم هيدي جرخأف « نيِقْيَص اناكف '. يمك نم هيذه جرخُي تهدف« ُهَهجَ
 15١[[. ۰ ۲۹۱۸ ۳۸۸ ۳۹۳ #7 147 :ثيدحلا رظنا] . «هيفخ ىلعو ِهِسأرب ٌحسمو

 وغلا يف ٍفوصلا ِةَّبُج سيل باب- ١١

 هنع هللا يضر هيبأ نع ةريغملا نب ةورُع نع رماع نع ٌءايركز انثّدح ميعُت وبأ انئّدح- 89
 هتلحار نع لزنف . معن : تلق ؟ءام َكَعمأ :لاقف « رْفَس يف ةليل َتاذ كك عيبنلا عم ٌتنك» : لاق
 « هيّديو هّهِجَو لسغف ةوادإلا هيلع ٌتغرفأف ءاج مث « ليللا داوس يف ينع ىَراوت ىتح ىشمف



 سابللا باتك -- ۷ 6۸ ٠

 « ةبجلا لفسأ نم امهجّرخأ 'ىتح اهنم ويعارذ جرخُي نأ عطتسي ملف « فوص نم ةبج هيلعو

 امهتلخدأ ىنإف امهعَد :لاقف « هيفُح عزنأل تيره مث « هسأرب حسم مث ‹ هيعارذ لّسغف

 0V۸ «EET] كلل ¢ TAA «TT لد ۳° 1۸1 :ٿيدحلا رظنا] . «امهيلع حسمف « نيترهاط

 ِهفلَخ نم قش هل يذلا وه لاقيو « ءابقلا وهو ريرح جوُرفو ٍءابقلا باب - ١١

 هنأةمرخم نب رّوسملا نع ةكيلُم يبأ نبا نع يللا اننَدح ديعس نب ٌةبيتق انثّدح هرمذد

 ىلإ انب قلطنا ينب اي : ةمرخم لاقف « آئيش ةمرخم طع ملو ةيبقأ كي هللا لوسر مسق» : لاق

 هيلعو هيلإ جَرخف « هل ةتوعدف : لاق « يل ةعداف لخدا : لاقف ؛هعم ٌتقلطناف « لک هللا لوسر

 ؟«ةمّرخم يضر : لاقف هيلإ رظتف : لاق .كل اذه ُتأبَح : لااا

 1 هل وا

 نع ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ع تا اج دينا وب ف ا 0۸۰۱

 هيف ىلص مث ؛ هسبلف ؛ ريرح جوف لي هللا لوسرل يِدهأ» : لاق هنأ هنع هللا يضررماع نب ةبقُع

 . 'نيقّتملل اذه يغبني ال :لاق مث - هل هراكلاك -ًاديدش عزن ةعزنف ٌفرصنا مث

 ۷١[. :ثيدحلا رظنا] . (ُريِرَح ٌجوُوَف١ هريغ لاقو . ثيللا نع ففسوي نب هللا دبع ةعبات

 سيئارتلا باب ٠١
 .رفصأ ًاسنرُب سنأ ىلع تيأر» :لاقوبأ ثعمس :لاق ئمتعم انتَّدح ٌدَّدسم يل لاقو 5

 ] . «زَخ نم

 الجر نأّرمع نب هللا دبع نع» عفان نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثدح_ ۳
 ‹ صمقلا اوسبلت ال : كي هللا لوسر لاق ؟بايثلا نم مرحملا سبلي ام هللا لوسر اي :لاق

 نيلعّنلا دجي ال ٌدحأ الإ « ٌفافخلا الو « ّسِناربلا الو « تاليوارسلا الو + عامعلا الو

 ٌنارْفعّرلا هسم ًآئيش بايثلا نم اوسبلت الو .نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلو نيفُح نسبليلف

 .[ةالث4 ۰۱۸٤۲ 149401647595505 :ثيدحلا رظنا] ۰ «سصرَوْلا الو

 ليوارّسلا باب- ٤

oNِنعسابع نبا نع ديز نب رباج نع ورمع نع ٌنايفس انثدح ميعُت وبأ انثدح۔  

 . «نيفُح سبليلف نيلعن دجي مل نمو « َليِوارَس سبليلف ًارازإ دجي مل نم» لاق : ب ئبنلا
 :ثيدحلا رظنا] 31/5٠ ۱۸٤١[.



 ١ سابللا باتك

 لجر ماق» :لاقدللا دبع نع عفان نع ةيريوج انثدح ليعامسإ نب 'ئسوم انثدح_ ٥

 ليوارسلاو َصيمقلا اوسبلت ال :لاق ؟انمرحأ اذإ لن نأ انئمأت ام هللا لوسر اي :لاقف

 نم لفسأ نيفخلا سبليلف نالعن هل سيل ٌلجر نوكي نأ الإ « فافخلاو َسِناربلاو مئامعلاو

 .«سرّو الو ٌنارفعز هّسم بايثلا نم ًائيشاوسبلت الو . نيبعكلا

.[oA*T «07۹46 AE 2149801١6572 ۳17 › 1۳) : [ثيدحلا رظنا 

 مئامعلا باب-٥

 نع ملاس ينربخأ : لاق ٌيرهُّزلا تعمس :لاق ٌنايفس انثدح هللا دبع نب عولع انثڌح_ 5

 ابوث الو َسّنربلا الو ليوارسلا الو ةمامعلا الو ّصيمقلا ٌمرحملا سبي ال» : لاق كو ئبنلا نع هيبأ
 امهعطقيلف امهذجي مل نإف « نيلعّتلا دجي مل نمل الإ « نيفُّخلا الو سْرَو الو ٌنارفعز هم

 .[ه 365 » 0A »0۷41 ل17 1۸۳۸ ‹ 10 £۲ ‹ ۳11 ۱۳٤ :ثيدحلا رظنا] . «نيبعكلا نم لفسأ

 :سنأ لاق «ءامسد ٌةباصع هيلعو ةي ٌيبنلا جرخ» :ساّبع نبا لاقو .عُّمقتلا باب_- 7

 «دؤب ةيشاح هسأر ىلع ب ٌيبنلا بصعو»

 ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ٍرمعم نع ماشه انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح_ ۷
 « ًارجاهم ركب وبأ ٌرهجتو « نيملسملا نم لاجر ةشبحلا ىلإ رجاه» : تلاق اهنع هلا يضر
 ؟َتنأ يبأب وجرت وأ :ركب وبأ لاقف .يل لذوي نأ وجرأ ينإف ٠ كلسر ىلع ةي ئيبنلا لاقف
 قرو ُهَدنع اتناك نيتلحار َفّلعو « هتبحُصل ةي ئبنلا ىلع ُهّسْفن ركب وبأ َسبجف :معن :لاق
 رحن يف انتيب يف سولج ًاموي نحن امنيبف :ةشئاع تلاق ةورع لاق .رهشأ ةعبرأ رمسلا
 . اهيف انيتأي نكي مل ةعاس يف ًاعّنقتم ًالبقُم ةي هللا لوسر اذه : ركب يبأل لئاق لاقف « ةريهظلا

 الب خينلا ءاجف .رمأل الإ ةعاسلا هذه يف هب ءاج ْنِإ للاو « يّمأو يبأب كل ىدف :ركب وبأ لاقف

 َكلهأ مه امنإ : لاق . كّدنع نم جرخأ :رکب يبأل لخد َنيح لاقف لخدف « هل َنِذأف « نذأتساف

 تنأ يبأب ةبحّصلاف :لاق .جورخلا يف يل نْذَأ دق ينإف :لاق . هللا لوسر اي َتنأ يبأب

 لاق .نيتاه يتلحار ىّدحِإ هللا لور اپ نأ يباب دخف :لاق .معن :لاق . هللا لوسر اي

 « ٍبارج يف ةرفُس امهل انعضوو « زاهجلا تح امهانزهجف :تلاق .نمثلاب : كك ئيبنلا

SRتاذ 'ىمسُت تناك كلذلو -  

 « ٍلايل ثالث هيف ٌثكمف « روث : :هل لاقي لج يف راغب ركب وبأو قو بنا قل مث نيقاطُتلا

 ًارَحَس امهدنع نم لخريف - فقث 00 ا



 سابللا باتك - 7 6۷۰

 كلذ ربخب امهيتأي ىتح « ُهاعَو الإ هب ٍناداكُي ًارمأ عمسي الف « تئابك ةكمب شيرف عم ٌحبصُبف
 اهحيريف « منغ نم ةحنم ركب يبأ ىلوم ةريهف نب ُرماع امهيلع ىعريو « مالظلا طلتخي َنيح

 ةريهف نب ُرماع امهب عني یتح امهلْسر يف ناتيبيف « ٍءاشعلا نم ٌةعاس ٌبَهذت نيح امهيلع

 . «ثالثلا يلايللا كلت نم ةليل لك كلذ ُلعفَي . سّلغب
[E (4۰0 CAY «TTC 211731 273 2 £۷7 : [ثيدحلا رظنا 

 رقغملا باب ١

 لكي يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع» ّيرهرلا نع كلام انئّدح ِديِلَولا وبأ انثدح- 0۸۰۸

 ۰۳۰٤٤ ٤۲۸٦[. 2181457 :ثيدحلا رظنا] . «رفْعيلا هسأر ىلعو حتفلا ماع ةكم لخد

 ةلمشلاو ٍربحلاو ٍدوربلا باب- ۸
 هل َةدْوُي ٌدَسوَتُم وهو ةي ٌّيبنلا ىلإ انوكش :ٌباَبْخ لاقو

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام ىنثّدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انئّدح 04 )

 ظيلغو مينارجن درب هيلعو لكي هللا لوسر حم يشمأ تنك : لاق كلام نب سنأ نع» ةحلط يبأ

 دق للي هلل لوسر قتاع ةحفص ىلإ تْرظن ىتح «ةديدش ةذبج هئادرب ُةّدبجف خيب دارعأ ةكرذأف «ةيشاحلا

 « كدنع يذلا هللا لام نم يل رم « دمحم اي : لاق مث « هتذبج ةّدش نم دربلا ةيشاح اهب ترثأ

 ۳٠٤۹[. :ثيدحلا رظنا] . «ءاطعب هل رمأ مث كحض مث ل هللا لوسر هيلإ َتْفَتْلاَف

 نب لهس نع» مزاح يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ُبوقعي انثّدح ٍديعس نب يتق انئاح- ۰

 ٌةلمشلا يه < ع معن : :لاق ؟ةدربلا اه نوؤدت لع :ٌلهَّس لاق - ةدربب ٌةأرما تءاج :لاق دعس

 اهذخأف . اهكوسكأ يديب هذه ثجسن ينإ « هللا لوسر اي :تلاق  اهتيشاح يف جوسنم

 موقلا ّنم لجر اهسجف « هرازإل اهنإو انيلإ ايك هللا لوسر َجّرخف « اهيلإ ًاجاتحم ةا هللا لوسر
 عج مث « سلجملا يف هللا ءاش ام َسلجف . معن :لاق ‹ اهينسكأ « هللا لوسر اي :لاقف

 دري ال هنآ َتفَرَع دقو هايإ اهتلأس « ٌتنسحأ ام :موقلا هل لاقف « هيلإ اهب لسرأ مث « اهاوطف

 . هتفك تناكف : لهس لاق .ٌتومأ موي ينفك نوكتل الإ اهتلأس ام هللاو :ٌلجرلا لاقف « ًالئاس

 ۱١۷۷[. : ثيدحلا رظنا]

 ّنأ» ٍبّيسملا نب ٌديعس ينئّدح : لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيَعَش انربخأ نامّيلا وبأ انثّدح- ١

 يه ةرمز ىتمأ نم ةنجلا ّلْخدَي :لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ

 هيلع ةرمن عري ٌيدسألا نصحم نب ةشاكع ماقف « رمقلا ةءاضإ مههوجو ٌءيِضْن ٠ ًافلأ نوعبس



 1۷۱ سابللا باتك

 نم لجر ماق مث .مهنم ُهّلعجا هللا :لاقف « مهنم ينلعجي نأ هللا لوسر اي يل هللا عدا : لاق

 كقبس : ايب هللا لوسر لاقف ‹ مهنم ينلعجي نأ يل هللا عدا « هللا لوسر اي :لاقف راصنألا

 .[1047 : يف هفرط_ 08١١ ثيدحلا] . «ةشاكع

 بايثلا يأ :هل ثلق : لاق سنأ نع ةداتق نع» مامه انئَدح مصاع نب ودمع انثّدح 5 ظ

 .[0811 : يف هفرط- ١۸١١ ثيدحلا] . «ةربحلا : لاق ؟ِدِكي ءوبنلا ىلإ بحأ ناك

 نب سنأ نعا ةداتق نع يبأ ىنثدح :لاق ذاعُم انّددح دوسألا ىبأ نب هللا دبع ىنثّدح _ ۳
 .[9811 :ثيدحلا رظنا] . «ةربحلا اهلي نأ ل عيبنلا لإ بابتلا تحاك لاق نعال يضر كلام

 نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق يرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ ينثّدح - 64

 نيح إل هللا لوسر نأ هتربخأ اب يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» فوع نب نمحرلا دبع
 ش . (ةربح دربب يجُس يفوت

 صئامخلاو ةيِسكألا باب-۹
 : لاق باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثدح ريكب نب 'ییحی ىنثّدح ۔ 6 ٥۸۱١

 امل :الاق مهنع هللا يضر سابع ّنب هللا دبعو ةشئاع نأ ةبتع نب هللا دبع نب هلل ٌديبع ينربخأ

 لاقف « ههجَو نع اهفشك متغا اذإف 6 ههجَو ىلع هل ةصيمخ ٌحَّرطي قفط ةا هللا لوسرب لز

 .(اوعنص E دجاسم مهئايبنأ َروبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل : كلذكوهو

 .(ه ل5 °٤ Eo 2411# 24544١1١990 219٠ : ثيدحلا رظنا]

 ةورع نع باهش ُنبا انثدح ٍدعس نب ُميهاربإ انثدح ليعامسإ نب 'ئسوم انثّدح _ ۷

 « ةرظن اهمالعأ ىلإ رظنف « مالعأ اهل هل ةصيمخ يف ةي هللا لوسر ىلص تلاق ةشئاع نع»

 ينوتئاو ٠ يتالص نع ًافنآ ينثهلأ اهنإف « مهّج يبأ ىلإ هذه يتصيمخب اوبهذا :لاق ملس املف

 ۷٥۲[. « ۳۷۲ :ثيدحلا رظنا] . «بعك نب يدع ينب نم مناغ نب ةفيذُح نب مهج يبأ ةيناجبنأب

 : لاق درب يبأ نع لاله نب ديَمُح نع بوي انئّدح ليعامسإ انئّدح ُدّدسم ينثدح ه8

 . «نيذه يف لكي عربنلا حور ضيق : تلاقف ًاظيلغ ًارازإو ًءاسك ٌةشئاع انيلإ تجّوخأ»

 ۳٠١۸[. :ثيدحلا رظنا]

 ءامصلا لامتشا باب- ٠"

 نع بيبخ نع وللا ُديبُع انثدح باهولا ٌدبع انثدح راشب نب دمحم ينثّدح 8
 « ةّدبانُملاو ةسّم ةسمالملا نع هب ئبنلا ىهن : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» مصاع نب صفح



 سابللا باتک--۷ ١

 ‹ سمشلا بيغت ىتح رصعلا عبو « ُسمشلا عفترت ىتح رجفلا دعب :نيتالص نعو
 «ءامّصلا لمتشَي نأو « ءامسلا َنيبو هنيب ءيش هنم هجرف ىلع سيل دحاولا بوثلاب يبتحي

 rv AE ق6 هد هيك اضم ةيداتلا ظنا

 َربخأ :لاق باهش نبا نع َسنوي نع ُثيللا انئّدح ريكُب نب ىبحي انثدح - 28١
 اىهن « نيتعيب نعو نيتسبل نع لك هلل لوسر ىهن :لاق ّيردخلا ٍديعس ابأ َّنأ» دعس نب ُرماع
 راهنلاب وأ ٍليللاب هديب رخآلا بوث ٍلُجرلا نمل :ة e ورا :عيبلا ىف ةاياقلاو ةيمالعلا نع

 كلذ ٌنوكيو هبوث دخلا ٌذبنيو هبوثب لجرلا ىلإ لجرلا لني نأ : ةذبانملاو « كاذب الإ ُهبلقي الو

 دحأ ىلع بوث لعجي نأ ءامصلاو  ءامصلا ٌلامتشا ناتسبللاو . ضارت الو ظن ريغ نع امهعيب
 ىلع سيل سلاج وهو هبوثب ٌةؤابتحا ىرخألا ةسبللاو - بوث هيلع سيل هيقش ٌدحأ ودئيف هيقتاع
 .[141 1144 ۲۱۹4۱ 5309 :ثيدحلا رظنا] . ؟ءيش هنم هجرف

 دحاو بوث يف ءابتحالا باب- ١

 ةريره ا نعال جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثرح ١

 سيل ٍدحاولا بوثلا يف لجرلا يبتحي نأ : نيتسبل نع ةا هللا لوسر ىهن :لاق هنع هللا يضر

 ةسمالملا نعو .هيقش دحأ ىلع سيل دحاولا بوّنلاب ّلمتشي نأو ٠ ءيش هنم هجرف ىلع
 .[5419, 175١157١48 ۰ ۱۹۹۲ < 0۸۸ 2584 254 :ثيدحلا رظنا] . «ةذبانملاو

 ينربخ أ :لاق ٍجيَرُج نبا انربخأ ٌدّلخم ينرربخأ :لاق دمحم انثّدح 2 ۲

 كك ينلا نأ هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نع» هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش ُنبا

 . «ءيش هنم هجرف ىلع سيل دحاو بوث يف ٌلجرلا يبتحي نأو « ءامّصلا ٍلامتشا نع اىهن

 ثيدحلا رظنا] : ۳٦۷ ۰ ۱۹۹۱ ۰ ۲۱٤٤ ۲۱٤۷ ۰ ٥۸۲۰[.

 ءادوّسلا ةصيمخلا باب- ١

 نب - ورمع وه - نالف نب ديعس هيبأ نع ديعس نب ٌقاحسإ انئّدح ميَعن وبأ انثّدح - ۳

 e تلاق دلاخ تنب ٍدلاخ ّمأ» نع صاعلا نب ديعس
 ‹« لمحت اهب يتأف « ٍدلاخ ٌمأب ينو .موقلا ٌتكسف ؟هذه وسكن نأ نورت نم :لاقف

 ل ا :لاقو اهَسَبلأف هديب ةصيمخلا ذخأف

 .[”41/4 ۰ ۳۰۷۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةيشبحلاب هانسو < هانس اذه دلاخ م اي

 نع» ٍدمحم نع نوع نبا نع ّيدع يبأ نبا ينثّدح :لاق ىنثملا نب دمحم انئّدح - ٤



EV سابللا باتك 7٠ 

 ل اول ا لا أ ثدّلَو امل :لاق هنع هللا يضر سنأ

 ةيثيرخ ةصيمخ هيلعو طئاح يف وه اذإف « هب ٌتوَدغف . هكنحُي لكي ئبنلا ىلإ هب وُدغت ىتح

 .[6887 00316٠05 :ثيدحلا رظنا] ٠ «حتفلا يف هيلع مدق يذلا ٌرهظلا مسي وهو

 رضُحلا بايّثلا باب ۳

 ٥ _ ةعافر َّنأ» ةمركع نع ُبويأ انربخأ باهولا ٌدبع انثَّدح راشب نب دمحم انثّدح «

 ‹ رضخأ ٌرامخ اهيلعو : ةشئاع تلاق « يظَرَقلا ريبّزلا نب نمحرلا ٌدبع اهّجوزتف « ُهتأرما َقَّلط

 ٌنهضعب ُرصني ٌءاسنلاو لَك هللا لوسر َءاج املف .اهدلجب ةرضخ اهتّرأو « اهيلإ ثكشف

 لاق .اهبوث نم ةرضخ ٌدشأ اهدلجل تانمؤملا ىقلي ام لغم ٌثيأر ام :ةشئاع تلاق  ًاضعب
 نم هيلإ يلام هللاو : : تلاق « اهريغ نم هل ٍنانبا ةعمو ءاجف ٠ ي هللا لوسر ْتَنَأ دق اهنأ عمسو

 هللاو تّبّذك : لاقف اهبوث نم ةبده تذخأو هذه نم ينع ىنغأب سيل ُهعم ام َّنأ الإ « بند

 :كيكو هللا لوسر لاقف ٠ ةعافر ديرت شان اهنكلو « ميدألا ضفن اهضفنأل ينإ « هللا لوسر اي

 هل نينبا ةعم َرصبأو : لاق . كِتليّسُع نم قوذَي ىتح هل يحلصت مل وأ هل يّلحت مل كلذ ناك نإف

 نم هب هّبشأ مهل هللا وف ؟نيمعزت ام نیمعزت يذلا اذه :لاق . معن :لاق ؟ءالؤه َكونَب :لاقف

 ۔[۷۹۲٥ ٥۲۹۰ ۰٥۲٦۰۰٥۲۹۱ ٥۳۱۷ , ۲۹۳۹ :ثيدحلا رظنا] . ؟«بارغلاب بارلا

 ضيبل ا بايثلا باب ۲٤

 نع ٌرَعسم انثدح رشب نإ محم انربخأ يلظنحلا مي ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح -

 ٌبايث امهيلع نيّلُجَر هنيمّيو لي ئبنلا لامشب ُثيأر» :لاق ٍدعس نع هيبأ نع ميهاربإ نب ٍدعس

 .[5085 :ثيدحلا رظنا] ٠ .«دعب الو لبق امهتيأر ام « دحام وي ضيب

O OE oRVو ع  

 للك يبنلا ثيتأ» : لاق هئّدح هنع هللا يضر زذ ابأ نأ هثَّدح يليذلا دوسألا ابأ نأ ُهنَّدح رمعَي

 ا لاق دبع نم ام : لاقف ظقيتسا دقو هتينأ مث ٠ مئان وهو ضيبأ بوث هيلعو

 : تلق .قرس نإو 'ئنز نإو :لاق ؟ٌقرس نإو ىنز نإو :ٌثلق . ةنجلا لحد الإ كلذ ىلع تام

 ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو 'ینز نإو :ٌتلق « قرس نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو 'ىنز نإو
 .رذ يبأ فنأ مغر نإو : لاق اذهب ثّدح اذإ ٌرذ وبأ ناكو .رذ يبأ فنأ مغر ىلع قرس نإو

 .«هل رفغ « هللا الإ هلإ ال : لاقو مِدّنو بات اذإ ةلبق وأ توملا دنع اذه : هللا دبع وبأ لاق

 .[| 77735881١5١08" ۱۲۴۳۷ : ثيدحلا رظنا]



 سابللا باتك ١

 هنم زوجي ام ردقو ‹ لاجرلل ٍريرحلا سبل باب 6
 اناتأ» :لاق ّيدهّنلا نامثع ابأ تعمس :لاق ةداتق انثدح ٌةبعش انئَّدح مدآ انثدح انثّدح _ ۸

 اذكه الإ ريرحلا نع ىهن اي هللا لوسر نأ ناجيبرذأب دقرف نب ةبتع عم نحنو َرمع باتك

 . (مالعألا ينعي هنأ انملع اميف : لاق . ماهبإلا نايلت نيتللا هيعبصأب راشأو

 ۔[١۸۳٥ . 287٠ , ۵۸۳٤ , 585 9 : يف هفارطأ_ 5874 ثيدحلا]

 انيلإ َبتك» :لاق نامثع يبأ نع مصاع انئّدح ٌريَهُز انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح -6
 لكك ئيبنلا انل ٌتفصو - اذكه الإ ريرحلا سبل نع ىهن يب يبنلا نأ ناجييّرذأب نحنو ٌرمع

 .[958748 :ثيدحلا رظنا] . «ةبابّسلاو ىطسُؤلا ريهز عفرو « هيعبصإ

 بتكف « ةبتع عم انك١ : لاق نامثع يبا نع ميلا نع ىيحي انثّدح دّدسم انثّدح 5 ۳°

 جل يقاس سلب ول الإ نازل ق سلبا : لاق كي يبنلا َّنأ هنع هللا يضر ُرمع هيلإ

 ٌنامثع وبأ راشأو _ نامثع وبأ انثدح ىبأ انثدح رمتعم انئَّدح َّرمع نب ْنسحلا انثدح « ةرخألا

 ]0414 0878 :ثيدحلا رظنا] . «ىطسٌولاو ةحّبسملا هيعبصإب

 ناک» :لاق ىليل يبأ نبا نع مكحلا نع ٌةبعش انئّدح برح نب ٌناميلس انثّدح - همم“ ١

 همرأ مل ينإ :لاقو هب ٌهامرف « ةضف نم ءانإ يف ءامب ناقهد هاتأف « ىقستساف نئ :ادملاب ةقذخ

 يف مهل يه جابيّدلاو ريرحلاو ةضفلاو بهذلا» : نكي هللا لوسر لاق « هتني ملف هتيهن ينأ الإ

 .[0777 , ٥٦۳۲ , 5457 :ثيدحلا رظنا] . «ةرخآلا يف مكلو ايندلا

 كلام نب َسنأ تعمس :لاق بيّهُص نب زيزعلا ٌدبع انثّدح ٌةبعش انّثدح ٌمدآ انثّدح - ۲
 ىف ريرحلا ّسبل نم :لاقف - يب ةىبنلا نع ًاديدش لاقف ؟ِكَي ىبنلا نعأ ثلقف : ةبعش لاق -
 ٠ ۰ ۰ ..«ةرخآلا يف هّسَبلي نلف ايندلا

 ريبرلا نبا ٌتعمس :لاق ٍتباث نع ديز نب ُدامح انئَّدح برح نب ٌناميلس انثّدح - 5877
 . «ةرخآلا يف هبي نل ايندلا يف ريرحلا سيل نم» : ي دمحم لاق :لوقي ُبطخي

 ُتعمس :لاق بعك نب ةفيلخ َنايبذ يبأ نع ةبعش انربخأ دعجلا نب مولع انثدح 4
 يف هلي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم : ايب ئبنلا لاق» :لوقي رمع تعمس :لوقي ٍرِزلا نبا
 تنب ورمع ما ينتربخأ : ٌةذاعُم تلاق ديزي نع ثراولا دبع انئَّدح :رمْعَم وبأ انل لاقو «ةرخآلا

 .«هّوحن . . . لكي يبنلا عمس ٌرمع عمس ريبزلا نب هللا دبع ٌتعمسا هللا دبع
 :ثيدحلا رظنا] ۵۸۲۸ 2 ٥۸۲۹ ٥۸۳۰[.
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 ينربخ أ :لاقف رمع نبا تاسف لاق رمع نب يس :لا كأس داق للف سابع نب

IL LD ُثلقف . ةرخآلا يف هل قالخ ال 

 .تيدعلا صفو ءءء نارهع قدح نحب نع ت اخ هاجرت و هللا ةيغلاقو

 .[10875 2. 0۸۳۰ ‹ 0۸۲۹ « 5478 : ثيدحلا رظنا]

 سبل ريغ نم ريرحلا سم باب- 1
 هك يبنلا نع سنا نع ّيرهّرلا نع ٰيديبرلا نع هيف یورو

 هنع هللا يضر ِءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ٌديَبُع انثّدح 5

 نوبجعتأ : كي ئئبنلا لاقف < هنم ٌبّجعتنو هّسملن انلعجف « ريرح ُبوث لكي عوبنلل يدهآ» :لاق

 . «اذه نم ريخ ةنجلا يف ذاعُم نب دعس ليدانم :لاق . معن :انلق ؟اذه نم

 ۳۸٠۲[. ۰ ۳۲۲۹ : ثيدحلا رظنا]

 هسْبَلك وه :ةديبع لاقو .ريرحلا شارتفا باب - ۷

 نع حيجن يبأ نبا ثعمس :لاق يبأ انثدح ٍريرج نب ُبْهَو انثدح يلع انثّدح _ ۷

 ةينآ يف بّرشن نأ ل4 عيبنلا اناهن» :لاق هنع هللا يضر ةفيذُح نع ئليل يبأ نبا نع ٍدهاجم
 .«هيلع َنسِلجن نأو « جابيدلاو ريرحلا سبل نعو « اهيف لكأن نأو ةضفلاو بهذلا

 . A۳۱] ۲۳ م7 0175 :ثيدحلا رظنا]

 ٌّيسقلا سبل باب

 نم وأ مأشلا نم انتتأ بايت : لاق ؟ةيسقلا ام : : يلعل تلق : لاق ةدرُب يبأ نع مصاع لاقو

 لثم َنهتلوعُبل ةعتصت ءاسنلا تناك « ةرثيملاو جنت دل ناقبأ هن رح a ديمو

 َرصم نم اهب ٌءاَجُي ةعلضم ت ٺايث : ةّيسقلا : هتيدح يف ديزي نع یر او اهنوفصي فئاطقلا

 . ةرثيملا يف حصأو ُرثكأ مصاع : هللا دبع وبأ لاق . عابسلا دولج :ةرثيملاو « ريرحلا اهيف

 ءاثعشلا يبأ نب ٌثعشأ نع نايفس انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نب دمحم انثّدح _ ۸

 نعو رمُحلا رثايملا نع ب ئيبنلا اناهن» : لاق بزاع نبا نع نّرقم نب ديوس نب ةيواعم انثّدح

 .[ه560 , هالله ۵۱۷۰ ۰ ۲۲٤١ , ۱۲۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «ّيسقلا
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 ةّكحلل ريرحلا نم لاجرلل صخري ام باب 4

 لكي ةربنلا َصخر» : لاق سنأ نع ةداتق نع ةبعش انربخأ عيكو انربخأ دمحم ينثّدح- ۹
 .[۲۹۲۲ « ۲۹۲۱ ۰ ۲۹۲۰ ۰ ۲۹۱۹ :ثيدحلا رظنا] . «امهب كحل ريرحلا سبل يف نمحرلا دبعو ريبزلل

 ءاسنلل ريرحلا باب_

 رّدنُع انثّدح راشب نب دمحم ينثدحو .ح .ةبعش انثّدح برح نب ٌلاميلس انثّدح- 84

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع بهو نب ٍديز نع ةّرسيم نب كلملا دبع نع ةبعش انئّدح
 نيب اهّيْفقشف « ههجَو يف بضغلا ُثيأرف « اهيف ٌتجرخف « ةاريس لح هلي ؛ربنلا يناسك» :لاق
 ۲٠٣۱٤ « ٥١١١[. :ثيدحلا رظنا] . «يئاسن

 َّنأ» رمع نب هللا دبع نع عفان نع ةيريوج ينثدح : لاق ليعامسإ نب ىسوم انثّدح- 0١
 كؤتأ اذإ دفّولل اهّسبلت اهّعتبا ول ؛هللا لوسر اي :لاقف ٌعابت َءاريَس ةلخ ىأر هنع هللا يضر ٌرمع

 ةلح َرمع ىلإ كلذ دعب تعب ةي ىبنلا َّنإو « هل ٌقالَخ ال نم هذه َسبلي امنإ :لاق .ةعمجلاو
 :ةلافف كلف ااف لوقت مم دقو: اه رک بح لاقف +٠ هنآ ًاهاسك اريرخ ریس

 .«اهّوسكت وأ اهعيبتل كيلإ اهب ٌتثعب امنإ
 .| 0017551517515١١" 5 948 2845 :ثيدحلا رظنا]

 ىأر هنأ» كلام نب ُسنأ ينربخأ : لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ِناميلا وبأ انثّدح - ۲

 . «ءاريس ريرح َدْرُب كي هللا لوسر ِتنب مالسلا اهيلع موثلك ّمأ ىلع

 طْسُبلاو سابللا نم زوجتي يَ ٌيبنلا ناك ام باب ١"

 نب ديبع نع ٍديعس نب ىبحي نع ٍديِز نب ُداّمح انثدح ٍبرَح نب ٌناميلس انئّدح - ۳
 نيتأرملا نع رمع لأسأ نأ ديرأ انأو ٌةنس ٌتْشبل» : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع نيتح
 جرخ املف « كارألا لخدف ًالزنم اموي لّرتف « هباهأ ُتلعجف « لكي نيبنلا ىلع اترهاظت نيتللا
 مالسإلا ءاج املف .ًائيش ءاسنلا ٌدعن ال ةيلهاجلا يف انك :لاق مث .ةصفحو ةشئاع :لاقف هتلأس

 ناكو .انرومأ نم ءيش يف نهلخدُن نأ ريغ نم « ًاقح انيلع - كلذب  نهل انيأر هللا َنهّركذو
 َكتنباو يل اذه لوقت :تلاق ؟كانهل كنإو :اهل تلقف « يل ثظلغأف « مالك يتأرما َنيبو ينيب
 اهيلإ ثمدقتو .هلوسرو هللا يصعت نأ ِكرَّذحأ ينإ :اهل تلقف ةصفح تيتأف ؟ِلكَي يبنلا يذؤت

 « انرومأ يف َتلخد دق « رمع اي ٌكنم بجعأ :تلاقف « اهل تلقف ةملس مآ تيتأف .هاذأ يف
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 َباغ اذإ راصنألا ّنم لجر ناكو . تددرف « هجاوزأو كو هللا لوسر َنيِب لخدت نأ الإ قبي ملف

 امب يناتأ دهشو ال هللا لوسر نع تبغ اذإو « نوكي امب تيت هثدهشو ی هللا لوسر نع

 ناسغ كلم الإ قبي ملف « هل َماقتسا دق كي هللا ٍلوسر لوح نم ناكو . لكي هللا لوسر نم ٌنوكي

 تلق « رمأ َتَدَح دق هنإ :لوقي وهو ٌيراصنألاب الإ ترش امف . انتيأي نأ ٌفاخن اّنك ماشلاب

 اذإف « تجف . ُءاسن لكي هللا وسر َقّلط ٠ ‹ كاذ نم ٌمظعأ :لاق ؟عيناسغلا َءاجأ ؟وه امو : هل

 ةبّرشملا باب ىلَعو « هل ةبّرشم يف َدِعَص دق هيب ئيبنلا اذإو « نهلك نهرّجح يف ءاكبلا

 يف أ دق ريصح ىلع يي ئوبنلا اذإف « ُتلخدف يل َنِذَأف « يل ْنذأَتسا : تلقف هتيتأف « ٌفيصو

 يذلا ثركذف « ظَرقو ةقلعُم ٌبْهَأ اذإو « فيل اهوُشَح مدأ نم ٌةقفرم هسأر ٌتحتو « بنج

 ًاعست َتبلف ةي هللا لوسر ٌكحضف « ةملس ّمأ يلع ثّدر يذلاو « ةملس ّمأو ةصفحل تلق

 ۹4۱٤۰£ ۰ 6۹4۱۰ (۰۵۱۹۱ ٥۲۱۸[. 491 7454 89 :ثيدحلا رظنا] . «لزن مث ةليل نيرشعو

 ينتربخ أ :لاق يرهُزلا نع ٌرمْعَم انربخأ ٌماشه انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينئّدح 5

 : لوقي وهو ليللا نم الب ئيبنلا ظقيتسا» : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ثراحلا تنب دنه

 ا نم ؟نئازخلا نم َلزنأ اذام ؟نتفلا ّنم ةليللا لزنأ اذام « هللا الإ هلإ ال

 : الا هويةيراغايتدلا نق ماك نه كاتا وحلا

 .«اهعباصأ نيب اهيمك يف ٌدارزأ اهل دنه تناكو» : يرهّرلا لاق

 .[55099 ۰ ۱۱۲۲۱ ۰ ۱۱۰ : ثيدحلا رظنا]

 ًاديدج ًابوث سبل نمل ئعدُي ام باب "1

 ا رها لب ديه درا وغ ود ب یا اند نين لاا انثذح 6

 ةصيمخ اهيف بايثب ةي هللا لوسر يتأ» : تلاق دلاخ ُثنب دلاخ ُمأ ينتثّدح : لاق يبأ ينئّدح

 « دلاخ مأب ينوتئا :لاق .ٌموقلا تكسأف ؟ةصيمخلا هذه اهوسكن نورت نم :لاق « ءادوس

 ملع ىلإ ٌرظني لعجف - نيتّرم  يقلخأو يلبأ :لاقو هديب اهينسّبلأف ب يلا يب ىتأف

 لاق . نسحلا : ا انس اذه « دلاخمأ اي : لوقيو يل هديب ٌريشُي يو ةصيمخلا

 .[0/83717 ء٤۳۸۷ ۰ ۳۰۷۱ : ثيدحلا رظنا] . «دلاخ مآ ىلع ةتأر اهنأ يلهأ نم ٌةأرما ينتثّدح :قاحشإ

 لاجرلل رُفعَّرتلا نع يهنلا باب
 نأ كك غبنلا ىهن» : لاق سنأ نع زيزعلا دبع نع ثراولا ٌدبع انثدح ٌدَّدسم انثّدح-57

 . «لجرلا رفعزتي
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 رفعزملا بوثلا باب "4
 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع رانيد نب هللا ٍدبع نع ُنايفس انئَّدح ميعُن وبأ انثّدح- ۷

 .«ٍنارفعّرب وأ ٍسْرَّوِب اغوبصَم ًابوث مرحملا َسَبِلَي نأ ي ئبنلا ىهن» :لاق
 OAT OA*0] هما" OV)» ل1172 ۱1۸1۸ » ۱0 ۲£ ال55 2 ١7١5 : ثيدحلا رظنا]

 رمحألا بوثلا باب
 اك» :لوقي هنع هللا يضر ءاربلا ّعمس ٌقاحسإ يبأ نع ٌةبعش انئّدح ٍديِلَولا وبأ انثّدح-

 ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . هنم َنسحأ ًائيش ٌثيأر ام ءارمح ةلح ىف ُهتيأر دقو « ًاعوبرم ةي ئبنلا

 ءارمحلا ٍةَركيملا باب "5

 ءاربلا نع ِنَحَقُم نب ٍديَوُس نب ةيواعُم نع َتَعشأ نع ٌنايفس انثّدح ةصيبق انثدح- 4
 تيمشتو < زقانجلا عابتاو « ضيرملا ة ةدايع : عسب كك ئبنلا انرمأ» : لاق هنع هللا يضر

 .«رمحلا رثايملاو . قربتسإلاو « ٌيّسقلاو « جابيدلاو < ريرحلا سبأ نع اناهنو . سطاعلا
 .[0۸۳۸ « 010۰ ,هكالم « ۵۱۷۵ 251140 1179 : ثيدحلا رظنا]

 اهريغو ةّيتْيَّسلا لاعّنلا باب”

 : سنا تلاش لاق لسم ىبأ ديعس نع ٌداّمح انّتَّدح برح نب ٌُناميلس انثّدح ۰

 A :ثيدحلا رظنا] ت لا ؟هيلعت يف يلصي ايب ئيبنلا ناكأ

 لاف هنأ حرج نبكي قع ئربقلا قيعنس نع كلام نع ةماسم نب.هللا ةبع اش ۸۱
 : لاق . ًاهعنصي كباحصأ نم ًادحأ َرأ مل ًاعبرأ عتصت كتيأر : : امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبعل

 لاعنلا سبلت َكتيأرو « نيينامتلا الإ ٍناكرألا نم نمت ال َكتيأر : لاق ؟جيَرُج نباي يه ام
 لت لو لالهلا اًوَأر اذإ سانلا لأ ةكمب كنك اذإ كتيأرو « ةرفّصلاب غصت : كتيأرو « ةيتبّسلا
 ال هللا لوسر َرأ مل ينإف ناكرألا امأ :رمع نب هللا دبع هل لاقف . ةيوّتلا موي ناك ىتح َتنأ
 اهيف سيل يتلا لاعنلا سبي كي هللا لوسر ُثيأر ينإف ةيتبّسلا لاعنلا امأو « نييناميلا الإ نمي

 انأف اهب غّبصي ةا هللا لوسر ٌُتيأر ي اذ رفضا امار: اهسيلأ نأ ثحا انآف اهيق ًاضوتيو رغ

 . «هثلحار هب تعبنت ىتح لهب ا هللا لوسر َرأ مل ينإف لالهإلا امأو « اهب غبصأ نأ بحأ

 ثيدحلا رظنا] : 201١55 ۱١۱٤ ( ۱۵۵۲ ( 015:9 1850[.

 َرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثدح_ ۲



 ۱٩۹ سابللا باتک-۷

سْرَو وأ نارفعزب ًاغوبصم ًابوث ٌمرحملا نسلي نأ ال هللا لوسر ىهن» : لاق امهنع هللا يضر
 » 

 . (نيبعكلا نم لفسأ امهعطقتيلو نيقخ سبليلف نيلعت ذج مل نم : لاقو

 LOAEY. همت 0+0۸ هدا" دالة 4 كل »)1۸1۸ < 1٤ ‹ 11 ‹ 10٤۲ :ثيدحلا رظنا]

 نع ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ٌنايفس انئَّدج فّسوي نب دمحم انثّدح ۔ ۳

 نمو « ليوارسلا سبليلف ٌرازإ هل نكي مل نم : الڳ يبنلا لاق» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 10804201841 0 ۱۷٤١ :ثيدحلا رظنا] . فخ ف نوا ل یل

 ٰینمیلا ٍلعنلاب أدبي باب 8
 يبأ تعمس ميلس نب ُثعشأ ينربخأ :لاق ةبعش انئَّدح لاهنم نب ُجاَجَح انثّدح - 4

 هروهط يف َنّمَيَتلا ب بحي ا يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» قورسم نع ثّدحُي

 ٥۳۸۰[. 2 47520154 :ثيدحلا رظنا] . (هلعنتو هلجّرتو

 ةدحاو لعن يف يشمي ال باب 9

 نأ ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام نع َةملسَم نب هللا دبع انثّدح _- ٥

 . «ًاعيمج امهلعُنُيل وأ امهفحُيل < ةدحاو لعن يف مكّذحأ يشمَي ال : لاق يک هللا لوسر

 ىَرسُيلا ٌةلعن ٌعزني باب- ٠

 ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع ِكلام نع ةملْسَم نب هللا دبع انئّدح  همهك

 ادبيلف عزا اذإو + نيفيلاب أديل مكذحأ لعتنا اذإ :لاق يب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 ظ .2عّرتُت امهرخآو « لعنت امهلوأ 'ىنميلا نكتل « لامشلاب

 ًاعساو ًادحاو ًالابق ىأر نمو « لعن يف نالابق باب ۱

 يلعن َّنأ هنع هللا يضر ٌنسنأ انئّدح» ةداتق نع ٌمامه انئّدح لاهنم نب ٌجاِجَح انثّدح - ۷
 /71١1[. :ثيدحلا رظنا] . «نالابق امهل ناك ةَ ءربنلا

 نب ٌسنأ انيلإ جّرخأ» :لاق نامهط نب ئسيع انربخأ هللا دبع انربخأ دمحم ينثّدح - ٨۸

 . ايب يبنلا لعن هذه : ىنانُبلا تباث لاقف « نالابق امهل نيلعن كلام

 ١ .[ه380ا/ « ۳٠۰۷ :ثيدحلا رظنا]

 مذأ نم ءارمحلا ةبقلا باب- ۲

 ةفيحُج يبأ نب نوَع نع ةدئاز ىبأ نب مع ىنثّدح :لاق ٌةَرَعْوَع نب دمحم انثّدح -4



 . لب يبنلا ءوضو ذخأ الالب ُثيأرو 3 مدا نم ءارمح ةبق يف وهو ةي ئبنلا ثيتأ» : :لاق هيبأ نع

 لب نم ّدخأ ًائيش هنم ْبصُي مل نمو ¢ هب حسمت ًائيش هنم باصأ نمف ءوضّولا نورِدتبي سانلاو

 OVA Fo Foo FE 1F «0°۰1 £۹٩] 5490 اال , 1۸۷ :ثيدحلا رظنا] . «ةبحاص دي

 ٠۰ - ح . كلام نب نأ ينربخأ ّيرهُّزلا نع بيش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح .

 لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا ينربخخأ : لاق باهش نبا نع ٌسنوي ينثّدح : ثيللا لاقو :

 مد نم ِةَبق يف مهعَمَجو راصنألا ىلإ اب يبنلا لسرأ» .

 .[ لال 5 ا ا رض رضرل ا EFTYT «ETTI 28 رت ا 15 cFToTACTIEVCTIE7 : ثيدحلا رظنا]

 هوحنو ٍريصحلا ىَلَع سولجلا باب- ۳

 SS انثّدح ركب يبأ نب دمحم ينثّدح همكا

 يلصُيف ليللاب ًاريصح ٌرجّتحي د ناك لي عيبنلا َّنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ن 0

 ىح ةتالصب وُ ا عيا ىلإ ديوث نانا لعجف : هيلع لف راما هطقق

 ىتح لمي ال هللا َّنإف « نوقيطت ام ٍلامعألا نم اوذخ « ٌسانلا اهيأ اي :لاقف ليقف « اورثك
 .«لقذإو ماد ام هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ َّنِإو ¢ اوّلمت

 .[۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۰۱۱۲۹ ۰ ٩۲٤ , ۷۳۰ لالا 9 : ثيدحلا رظنا] ش

 بهذلاب رّرّرملا باب ٤

 لاق ةمرخم ُهابأ َّنأ ةمّرخم نب رّوسملا نع» ةكيلُم يبأ نبا ينثّدح :ثيللا لاقو _ 5
 Ee ا ا

 :ٌتلقف « كلذ ثمظعأف . يب ئبنلا يل ٌعدا ينب اي : يل لاقف ٠ هلزنم يف يي يبنلا اندجوف

 جابيد نم ٌءابق هيلعو جرخف « ٌةتوعّدف « رابجب سيل هنإ ينب اي :لاقف ؟ْكك هللا لوسر كل وعدأ

 . «هايإ ٌةاطعأف « كل هانأبخ اذه « ةمرخم اي :لاقف « بهذلاب رزم

 .[۹۸۰۰ ۳۱۲۷ « ۲٦١۷ 5099 :ثيدحلا رظنا]

 بهّذلا ميتاوخ باب ؛
 نب ديوس نب ةيواعم تعمس :لاق ميلُس نب ٌثعشأ انئّدح ةبعش انئّدح ُمدآ انثدح همك

 نع ىهن : عبس نع ةي ئيبنلا اناهن :لوقي امهنع هللا يضر بزاع نب َءاربلا ٌثعمس :لاق نّرقم
 ءارمحلا ة ةرثيملاو جابيدلاو قّربتس لاو ريرحلا نعو - بهذلا ِةَقْلَح :لاق وأ - بھلا متاخ



 ۸۱ سابللا باتک--۷

 « سطاعلا ٍتيمشتو « زئانجلا عابتاو « ضيرملا ةدايعب : عبسب انرمأو . ةضفلا ةينآو ئسقلاو
 . مولظملا رصنو « مِسّقملا راربإو « يعادلا ةباجإو « مالسلا درو

 .[5445 ¢ 01۸ » 010۰ م5886 ,هلالو , 7446 , ۱۲۳۹ :ثيدحلا رظنا]

 نع سنأ نب رضّللا نع ةداتق نع ٌةبعش انثّدح ُرَدُْغ انثّدح ٍراشب نب دمحم ينثدح- 5

 لاقو . «بهّذلا متاخ نع ىهن هنأ لكي يبنلا نع» هنع هللا يضر ةريره يبأ نع كيهن نب ريش

 .هلثم . . . ًاريشب عمس رضنلا عمس ةداتق نع ةبعش انّربخأ ومع

 هللا يضروللا دبع نع» عفان ينثّدح : لاق هللا ديّبُع نع ىبحي انّثّدح ُدّدسم انثّدح- 6

 ا هفك يلي امم ُهَّصَق لعَجو بهذ نم ًامتاخ ختا كي هللا لوسر نأ هنع

 .«ةضف وأ-قرو نم ًامتاخ ذختاو هب

[VTA « 1101 ¢ OAV «¢ OAVT « OAY « [همكك : يف ةفارطأ 5876 ثيدحلا 

 ةضفلا متاخ باي - ؛5

 ٌرمع نبا نع» عفان نع هللا ُديبُم انثّدح ةماسأ وبأ انئّدح یسوم نب ُففسوي انثّدح- 7
 « هفک يلي امم ةصف لعجو- ةضف وأ - بهذ نم ًامتاخ ذختا ةي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 :لاقو هب ئمر اهوذختا دق مهآر املف « هلثم ٌنسانلا ذختاف « هللا لوسر محم :هيف شقنو

 سيلف :ٌرمع ُنبا لاق . ةضفلا ميتاوخ سالا ٌدختاف ةضف نم آمتاخ ّذختا مث . .ًادبأ هّسبلأ ال
 .«َسيرأ رب يف َنامثع نم عقو ىتح < ٌنامثع مث « 5 ُرمع مث « ركب وبأ ب ئبنلا دعب متاخلا

 .[0/856 :ثيدحلا رظنا]

 باب ۷

 َرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح- ۷
 ًادبأ ُهٌسبلأ ال :لاقف هدبتف « بهذ نم ًامتاخ بلي ةي هللا لوسر ناك» :لاق امهنع هللا يضر

 .[908557 5856 :ثيدحلا رظنا] .«مهميتاوخ ٌسانلا ذبنف

 نب سنا ينثّدح» :لاق باهش نبا نع سنوي نع ثيللا انئّدح ريك نب ىبحي ينثدح- ٨۸
 سانلا نإ مث « ًادحاو ًاموي قر نم امتاخ يب هللا ٍلوسر دي يف ىأر هنأ هنع هللا يضر كلام

 . «مهميتاوخ ٌسانلا حّرَطف «ةمتاخ ةي هلل | وسر حرف ءاهوسبلو يرو نم ميتاوخلا اوعّتطصا

 ىرأ :يرهزلا نع رفاسُم نبا لاقو « َيرهُزلا نع ٌبيَعَشو ٌدايزو ٍدعس نب ميهاربإ هعبات
 .قرَو نم ًامتاخ



AYسابللا باتك-  

 متاخلا صف باب ۸

 دحتا له: نأ لتس :لاق دمخ انربخأ ٍعيَرَز نب ديزي انربخأ ٌنادبع انثّدح_ 8
 ينأكف « ههجوب انيلع َلبقأ مث ٠ ليللا رطش ىلإ ءاشعلا ةالص ليل رخأ : لاق ؟ًامتاخ ةي ئربنلا

 ةالص يف اولازت مل نل متكنإو « اومانو اوُلِص دق سانلا نإ :لاق « همتاخ ٍصيبَو ىلإ ُرظنأ

 ۸٤۷[. 553 560 . هالا :ثيدحلا رظنا] . «اهومترظتنا ام

 هنع هللا يضر سنأ نع» ثّدحُي ًاديمح ٌتعمس :لاق ٌرمتعم انربخأ ٌقاحسإ انثّدح_ ۰
 ديمح ىنثدح :بويأ نب ىيحي لاقو .«هنم صف ناكو . ةضف نم ُهُمتاخ ناك ي عبنلا نأ

 .[۲۹۳۸ « ٦٥ :ثيدحلا رظنا] ٠ زاب يبنلا نع ًاسنأ عمس

 ديدحلا متاخ باب ٩

OS ا و يحل a 
 رظتف « ًاليوط تماقف .يسفن ُبَهأ ٌتئج :تلاقف لكك ئبنلا ىلإ ةأرما ٍتءاج» :لوقي

  . 0 Esلاق 00

 لاق . ًائيش ٌتدَجو ْنِإ هللاو : لاقف عجر مث َبهذف .رظنا :لاق .ال :لاق ؟اهفدصت :

 و ديدح نم ًامتاخ الو هللاو ال : : لاق عجر مث ٌبهذف . ديدح نم ًامتاخ ولو ُسمتلاف

 ءيش هنم كيلع نكي مل ُهْنَسِبَل نإ َكُرازإ : ال ئبنلا لاقف . ىزرازإ اهقؤضأ : لاقف «ءادر هيلع ام .

  » E NSN ESهب ماف

 اهكُبكُلَم دق :لاق- اهّدَّدع رّوسِل  اذكو اذك ةروس : لاق ؟نآرقلا نم كَعم ام :لاقف « يعدف

(O1 «0117 01۲۱ ۰0۰¥ «0۰ 0۰1۹ 2773ثيدحلا رظنا] . «نآرقلا نم ٌكعم امب ١: 

 هاه 015.011 6 010].

 متاخلا شقن باي- ٠٠

 كلام نب سنأ نع» ةداتق نع ٌديعس انئّدح عيَرُز نب ديزي انثّدح ىلعألا ٌدبع انثّدح_ ۲
 ع 0 ليفت مجاغالا نمد يانا نأ طْهَر ىلإ ّبّدكي نأ دارأ كي هللا يبن نأ هنع هللا يضر
 .هللا لوسر دمحم ٠ هشقن ةضف نم ًامتاخ ال4 ئبنلا ذختاف « متاخ هيلع الإ ًاباتك َنولبقي ال

 . (هّمك يف وأ ٠ يب عيبنلا عّبصإ يف متاخلا- صيصبب وأ - صييبّوب ينأكف

 .[همىال٠ « ۲۹۳۸ « ٦٥ :ثيدحلا رظنا]



 ١ سابللا باتك

 نبا نع» عفان نع هللا ديّبَع نع ريمُث نب هللا دبع انربخأ مالس نب دمحم ينثّدح - ۳
 يف دعب ناك مث ؛هِلي يف ناكو « ترو نم ًامتاخ كي هللا لوسر ٌذختا :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع

 رثب يف دعب عقو 'ىتح « َنامثع دي يف دعب ناك مث < ٌرمع دي يف دعب ناك مث < « ركب يبأ دي

 ٥۸۹۷[. فكك , ۲۹۳۸ 2 0856 :ٹیدحلا رظنا] . ( هللا لورد ق ل یوا

 رصنخلا يف متاخلا باب- ه١
 سن نع» بيهص نب زيزعلا دبع انثّدح ثراولا دبع انثَّدح رمعَم وبأ انثّدح - 4

 شقني الف « ًاشقن هيف انشقنو ًامتاخ انذختا انإ :لاق متاح كي عربنلا عنّص :لاق هنع هللا يضر
 . ٥۸۷۰ ۰ ٥۸۷۲[ , ۲۹۳۸ 278 :ثيدحلا رظنا] . «هرصنخ ىف ُهَقيِرَي ىرأل ئنإف : لاق .دحأ هيلع

 مهريغو باتكلا لهآ ىلإ هب بتكيل وأ « ءيشلا هب مّنْحُِيل متاخلا ٍذاختا باب- ۲
 هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ةداتق نع ُةبعش انثدح سايإ يبأ نب ٌمدآ انثّدح - ٥

 نكي مل اذإ كباتك اوؤرقي نل مهنإ : هل ليق مورلا ىلإ بتكي نأ ل خيبنلا دارأ امل :لاق

 . هدي يف هضايب ىلإ ُرظنأ امنأكف . هللا لوسر دمحم : هُشقّنو ةضف نم ًامتاخ ذختاف < « ًاموتخم

 *oAVE « OAVY « OAY]. ل لك :ثيدحلا رظنا]

aso 

 .هسلأ ال ينإو ا : لاقف هيلع 'ىنث هاو هللا دحف ملا قرف « بهذ

 ”رسانلا دبنف « هڌبتف :

 .ىنميلا هدي يف : لاق الإ ُةّبسحأ الو : ةَيِرْيَوُج لاق

 ثيدحلا رظنا] :  0۸٦٩فكك 0۸٦۷ ٥۸۷۳[ .

 همتاخ شقن ىلع شقني ال لَ يبنلا لوق باب 5

aاسك  NN SEهللا يضر كلام نب  
 ينإ 0 2 e : هيف شقنو 2 ةضف نم ًامتاخ ختا اب هللا لوسر نأ هنع

 هشقن ىلع ٌدحأ ّنَشَقني الف « هللا لوسر دمحم : هيف تشقنو قرَو نم ًامتاخ ٌثذختا

 .[ هاله YATA» ١٠لالمهOAV « OAYY 2) لكم :ثيدحلا رظنا]



 سايللا باتك ١5

 ؟رطسأ ةثالث متاخلا شقن ُلِعِجُي له باي- 5

oAVAنأ سن نع» ةمامث نع يبأ ينثّدح :لاق يراصنألا هللا دبع نب محم ينثّدح -  

 نارطس دعم: طسأ ةو متاخلا شقن ناكو « هل بتك َفِلْحَتسا امل هنع هللا يضر ركب ابأ

 ٠ .«رطس هللاو « رطس لوسرو

 ثيدحلا رظنا] : 1٤۸ . 0١468١0١56٠”2١5661١5601١507ل1ا4غ5١١517أ[.

 ةمامُثت نع يبأ ينثّدح :لاق ٌيراصنألا انئّدح :ٌدمحأ ينّدازو :هللا دبع وبأ لاق _- ۹
 دعب َرمع دي يفو « هّدعب ركب يبأ لي يفو « هدي يف يب ئبنلا متاخ ناك» :لاق سنأ نع

 « هب ٌثبعي لعجف متاخلا جرخأف :لاق سيرأ رئب ىلع سلج ٌنامثع ناك املف « ركب يبأ

 . دن ملف « ربل رف نامشع عم يآ 8ا نشتاق :لاق . طقسف

 بهذلا ٌميتاوخ ةشئاع ىلع ناكو « ءاسنلل متاخلا باب- 5

 نع سوواط نع ملسم نب نسحلا انربخأ جيَرَج نبا انربخأ مصاع وبأ انثّدح - 6

 : هلا دبع وبأ لاق «ةبطخملا لبق ىلصف كي ينل عم دبعلا ٌتدهشا امهنع هللا يضر سابع نبا

 يف ميتاوخلاو َحتفلا َنيِلُي َنلعجف ةقدصلاب نهرمأف ًءاسنلا ىتأف» جيَرُج نبا نع بهو نبا دازو

 .2«لالب بوث
.] 57154856521١555 CEY ¢ A۹ 2 9/4 AVY < ولم ٩16 [فحل ۸1۳ ۹۸ :ثيدحلا رظنا 

8 
 ٌكّسو بيط نم ةدالق ينعي , ءاسنلل باخّسلاو دئالقلا باب ۷ 0

 نع ريبُج نب ٍديعس نع تباث نب ٌيِدَع نع ةبعش انثدح ةَرَعْرَع نب دمحم انثّدح - ۱
 لبق لصُي مل نيتعكر ىلصف ٍديع موي ب ئبنلا جرخ» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا
 .«اهباخسو اهصْرُخب قّدصت ةأرملا تلعجف « ةقدصلاب ّنهرمأف ًءاسنلا ىتأ مث .دعب الو

«1۸40 2١555 21١573١ cA 2 94/9ا (AVY قالم < 1£ «۹1۲ «۰ A7۳ [قمل :ثيدحلا رظنا 

.[oAA* «o۹ 

  ۸دئالقلا ةراعتسا باب-

  _- ۲ةشئاع نع» هيبأ نع َةورُع نب ٌماشه انثّدح ةدبع انئَّدح ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح
 ِترضحف « الاجر اهبلط يف ةي ئبنلا ٌثعبف « َءامسأل ةدالق تكلم : تلاق اهنع هللا يضر
 كلذ اوركذف « ءوضو ريغ ىلع مهو اولصف « ءام اودجي ملو ءوضو ىلع اوسيلو ةالصلا

 .«مّميتلا ةيآ هللا لزنأف « ةي ئبنلل



 ١6 سابللا باتك

 . «ءامسأ نم تراعّتسا ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ريمن نبا داز

 .أ 2500 ه155 ETA شل غمر لالالالا لاا »۳۳7 2 ٤ : ثيدحلا رظنا]

 ءاسنلل طرقلا باب 4

 نهقولُحو نهناذآ ىلإ َنيوهي َنُوتيأرف « ةقدصلاب اَب يبنلا ّنهرمأ :سابع ُنبا لاقو
 نع» ًاديعس ٌتعمس :لاق ّىِدَع ينربخأ :لاق ةبعش انثّدح ٍلاهنم نب ٌجاجَح انثّدح _ ۳

 مث .امهتدعب الو امهّلبق لصُي م نيتعكر ٍديعلا موي ىلص لي يتلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا
 « ٩۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ «اهطرق يقل ٌةأرملا تلعجف + ةقدصلاب ّنهرمأف « لالي هعمو َءاسنلا ىتأ

 .[ OAA* cO 21894601١555057 5249 ¢ 4۷۹ AVY «¢ 4V0 cE 0341١ قتلك لكلا

 نايبّصلل ٍباخّسلا باب -
 رمع نب ٌءاقرو انثّدح مدآ نب ىبحي انربخأ ئيلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ ينئّدح هم

 عم تنك :لاق هنع هللا يضر هريره يبأ نع» ريب نب عفان نع ديزي يبأ نب هللا ديبع نع

 .ًاثالث ؟ْمكَل نيأ :لاقف « ٌتفرصناف فرصناف 2 ةنيدملا قاوسأ نم قوس يف هي هللا لوسر

 هديب ائ ئبنلا لاقف 2 ُباخّسلا هقنع يفو يشمي يلع نب ٌنسحلا ماقف 2 يلع نب ّنسحلا عدا

 نم ٌبحأو « ٌهّيِحأف « هّْيحأ ينإ مهللا :لاقف ةمزتلاف « اذكه هديب نسحلا لاقف « اذكه

 ا هللا لوسر لاق امدعب يلع نب نسحلا نم ّيلإ ٌّبحأ ّدحأ ناك امف» : ةريره وبأ لاقو . هح

 ۲٠۲۲[. :ثيدحلا رظنا] . لاق ام

 لاجرلاب ثاهبشتملاو « ءاسنلاب نوهّيشتملا باب-١
 ةمركع نع ةداتق نع ٌةبعش انئَّدح رفعج نب دمحم انئّدح راشب نب دمحم انثّدح 6

 « ءاسنلاب لاجرلا نم َنيهبشتملا لكي هللا لوسر ّنعل : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع»
 .«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو

 1۸۳٤[. ٠ « 0847 :يف هافرط_ ۸۸١ ثيدحلا] . ةيعش انربخأ ومع ةعبات

 تويبلا نم ءاسنلاب نيهيشتملا جارخإ باب 5
oNنعل : لاق سابع نبا عا ةمركع نع ىيحي نع ٌماشه انئّدح ًةلاضف نب داعم انثّدح  

 . مكتويب نم مهوجرخأ :لاقو « ءاسنلا نم تالجرتملاو « لاجرلا نم نيثنخملا ايب ئبنلا

 ۲۸۸١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةنالف ٌرمع جرخأو « ًانالف ةا يبنلا جرخأف : لاق



 سالا باككج الاب ١1

 نأ ُةَربخأ ةورع َّنأ ةورع نب ٌُماشه انثّدح يهز انئَّدح ليعامسإ نب كلام انثّدح - ۷
 « ٌثنخم تيبلا يفو اهَدنِع ناك ةي يبنلا نأ اهتربخأ ةملس أ َّنأ» ةتربخأ ةملس مأ ٌتنب بنيز

 تنب ىلع كلدأ ينإف فئاطلا ًادغ مكل هللا تف نإ « هللا دبع اي :ةملس ٌمأ يخأ هللا دبعل لاقف

 لاق .«نكيلع ءالؤه َّنلُخدي ال :لكك يبنلا لاقف .نامثب دبدتو عبرأب لبقت اهنإف َناليغ

 نامشب ُربدتو هلوقو « نهب ٌلبقُت يهف ٠ اهنطب نكع عبرأ ينعي ُربدتو عبرأب لبث : هللا دبع وبأ
 لقي ملو نامثب لاق امنإو ٠ تقحل ىتح نيبنجلاب ةطيحم اهنأل عبرألا نكعلا هذه فارطأ ينعي

 .[0778 « ٤۲۲٤ :ثيدحلا رظنا] . فارطأ ةينامثب لقي مل هنأل ركذ وهو فارطألا دحاوو ةينامثب

 براشلا ٌصق باب - 77“

 براشلا نيب ينعي « نيذه دحأيو دلجلا ضايب ىلإ رظني ىتح ُهَيراش يفحُي رمع نبا ناكو
 ۰ ۰ . ةيحللاو

 َرمع نبا نع يكملا نع :انباحصأ لاق . عفان نع ةلظنح نع ميهاربإ نب ٌميكملا انثّدح - ٨۸
 089٠[. :هفرط_ 58848 ثيدحلا] . «براشلا ٌّن ّنصق ةرطفلا نم : لاق وي يبنلا نع امهنع هللا يضر

 نع بّيسملا نب ديعس نع انثدح :يرهزلا لاق نايفَش انثدح ولع انثذح 2 68

 طبإلا فتنو دادحتسالاو ُناتخلا - ةرطفلا نم سمخ وأ - نخ لاا ةياور ةريره يبأ

 .[11917 ۵۸٩۱ ٠ : يف هافرط_ 5885 ثيدحلا] . «براشلا صقو رافظألا ميلقتو

 رافظألا ميلقت باب "4
 نع ةلظنح ٌتعمس :لاق َناميلس نب ٌقاحسإ انثّدح ءاجر يبأ نب ٌدمحأ انثّدح - ٠٢

 ٌميلقتو ةناعلا قلح ةرطفلا نم : لاق ةي هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر ّرمع نبا نع « عفان
 .[0884 :ثيدحلا رظنا] .«براشلا صقو رافظألا

ES E a - ۱نا وت  

 ٌناتخلا :سمخ ةرطفلا :لوقي لإ ئبنلا تعمس هنع هللا يضر ًةريره يبأ نع» بّيسملا
 .[90849 :ثيدحلا رظنا] . تارا هر راكنأا جحر براشلا صقو دادحتسالاو

 نع يز نب دمحم نب رمع انثدح عيَرز نب ديزي انثدح ٍلاهنم نب دمحم انئّدح - ۲

 .«براوشلا اوفحأو «ىحللا اورفوو «نيكرشملا اوفلاخ : لاق كي يبنلا نع رمع نبا نع» عفان
e 5 

 .هذخأ لضفامف ¢ هتيحل ىلع ضبق ٌرمتعا وأ جح اذإ رمع نبا ناكو

 oA4Y]. : يف هفرط ۲ ثيدحلا]



 AV سابللا باتک-۷

 مهلاومأ ترثكو اورّثك :اوفعو .ئحللا ِءافعإ باب "4

 هللا يضر ّرمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديتع انربخأ ةدبع انربخأ دمحم ىنثّذح_ ه4

 .[5887 :ثيدحلا رظنا] . «ىحللا اوفعأو « براوشلا اوكهنأ : ةي هللا لوسر لاق» : لاق امهنع

 بيشلا يف ركذُي ام باب 5
 ٌتلأس :لاق َنيريس نب دمحم نع» َبويأ نع ٌبيَهُو انتَّدح دسأ نب ىلعُم انثدح- 14

 ٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاليلق الإ َبْيََشلا غلب مل : لاق ؟ِهللكَي غبنلا بّضخأ :ًاسنأ

 نع ٌسنأ لئا» :لاق ٍتباث نع ديز نب ُدامح انئّدح برح نب ٌناميلس انثّدح 6
 . «هتيحل يف هتاطمش َّدعأ نأ ٌتعش ول ¢ ٌبضخي ام غلبي مل ُهنإ : لاقف ا يبنلا باضخ

 ثيدحلا رظنا] : 66٠" ( ٥۸۹٤[.

 lil هع اد _

 ف » e کک

 oAAA]. » همحال : يف هافرط ٥۸۹٦ ثيدحلا] ٠ «ًارمخ تارعش ٌتيأرف لجلجلا

 لاق بهوم ني هللا دبع نب نامثع نع مالس اد ليعامسإ نب یسوم انثذدح ۔ ۷

 .[0893 :ثيدحلا رظنا] . «ًابوضخم ةي يبنلا رعش نم ًارعش انيلإ ثَجرخأف ةملس مأ ىلع ثلخد»

 رعش ُهْنَرَأ ةملس ّمأ نأ بهوَم نبا نع» ثعشألا نب ُريصُن انثّدح :ميعُت وبأ انل لاقو ۸

 .[58817 25495 :ثيدحلا رظنا] . (َرمحأ ةي ىبنلا

 تاضحلا تايد
 نع» راسي نب َناميلسو ًةملس يبأ نع ٌيِرهُّزلا انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمحلا انثّدح-8

 .«مهوفلاخف « َنوغُبصي ال ىراصنلاو دوهيلا لإ : يب ئيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضرةريره يبأ

 ۳٤١١[. :ثيدحلا رظنا]

 دعحلا باب-

 نع١ نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع سنأ نب كلام ىنثّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح ۰
 نئابلا ليوطلاب سيل ب هللا لوسر ناك :لوقي ٌةَعمس هنأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ



"٠ A۸سابللا باتك -  

 ةثعب . طلاب الو طِطَقلا ٍدْعَجلاب سيلو «مّدآلاب سيلو قّْمألا ضيبألاب َسيلو « ريصقلاب الو
 سأر ىلع هللا هافوتو « نينس َرشع ةنيدملابو «نينس َرشع ةكمب ماقأف : ةنس َنيعبرأ سأر ىلع هللا

 . 17048 217417 :ثيدحلا رظنا] . «ءاضيب ةرعش نورشع هتيحلو هسأر يف سيلو « ةنس َنيتس

 َءاربلا ٌتعمس» :لاق قاحسإ يبأ نع ٌليئارسإ انثّدح ليعامسإ نب كلام انئّدح- ١
 نإ : كلام ن ريتا رب ا يئ يبنلا نم ءارمح ٍةلُح يف ّنسحأ ًادحأ تيأر ام : لف

 الإ طق هب ْثَّدَح ام « ةّوم ريغ ُهْنِّدَحُي هتعمس : ٌقاحسإ وبأ لاق . هيبكنم نم ًابيرق ُبِرضتل هتَّمج

 .[ه لئن !Yoo» : ثيدحلا رظنا] . (هيّلْدَأ ةمحش غلبي ٌةرعشا ةبعش ُهعبات . 5

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع» عفان نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح - ۰ ۰۲

 ءار نأ ام نسحأك مدآ ٌالجر تيأرف « ةبعكلا دنع ةليللا ينارأ : لاق لک هللا لوسر نأ امهنع

 ىلع ًائكّتم « ًءام رطقت يهف « اهّلَجَر دق مَمللا نم ءار تن ام ٍنّسحأك مل هل « « لاجرلا مدأ نم

 ‹ ميرم نبا حيسملا : ليقف ؟اذه نم تلأسف « تيبلاب فوطي < نيلجر قتاوع ىلع وأ - ولر

 : ليقف ؟اذه نم :تلأسف « ةيفاط ةبّتِع اهنأك ىنميلا نيعلا ٍرَوْعأ « ططق ٍدْعَج لجرب انآ اذإو

 ۳٤٤١ ٤٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «لاجدلا حيسملا

 ناك ل عربنلا نأ سن انثدح» ةداتق انثّدح مامه انثّدح ناّبح انربخأ قاحسإ انثدح- ۳
 ٤ ٥۹٩۰[. : يف هفرط_ ۰۹۰۳ ثيدحلا] . «هيبكنم هرعش برضي

 دعس بِرضَي ناك :سنأ نع» ةداتق نع ٌمامه انئّدح ليعامسإ نب اىسوم انثدح- 4
 ش .[0907 :ثيدحلا رظنا] . «هيبكدَم ل ىبنلا سأر

 :لاق ةداتق نع» يبأ ينثّدح :لاق ريرُج نب ُبهو انثًدح ولع نب ورمع ينثّدح- 6
 الی هللا لوسر ٌرعش ناك :لاقف كي هللا لوسر رعش نع هنع هللا يضر كلام نب َسنأ تلأس

 .[09557 : يف هفرط_ 5505 ثيدحلا] :«ةتناغو هينذأ نيب دعجلا الو طبّسلاب سيل < الجر

 مل نيديلا مخض ب ئبنلا ناك : لاق سنأ نع ةداتق نع ئيرج انئَّدح لسم انثّدح- 5

 ٠۹٠١[. :ثيدحلا رظنا] . (ًأطبَس الو ًادعج ال « الجر ةي ةئبنلا ٌرعش ناكو ؟ هلثم ٌهَدعِب أ

 : لاق هنع هللا يضر سن نع ةداتق نع مزاح نب ُديرج انثّدح نامعُتلا وبأ انثّدح - ۷

 طب ناكو « هلثم ُهلبق الو ُهَدعِب َرأ مل « هجولا ّنسح « نيمّدقلاو نيّديلا مخض ب ئبنلا ناك

 5931١ 041١٠[. « 0908 :يف هفارطأ_ ۹۰۷ ثيدحلا] . «نيفكلا

 ةداتق انثدح ٌمامه انئَّدح ءىناه نب ذاعُم انثّدح يلع نب وُرمع ينثدح- 5404-4



 ۱۸4 سابللا باتک-۷

 نسح « نيَمدقلا مخض ل ئبنلا ناك : لاق - ةريره يبأ نع ٍلجر نع وأ  ِكلام نب سنأ نع»

 04V] : ثيدخلا رظنا] :A ١] تاز . (هلغثم م ةَدعب َرأ مل 3 هجولا

 نيّمدقلا شش لَك يبنلا ناك :سنأ نع» ةداتق نع رمعَم نع ٌماشه لاقو - ٠
 : ٥۹۰۸[. 0 0۹۰۷ : ثيدحلا رظنا] . «نيفكلاو

 ناك» هللا دبع نب رباج وأ - سنأ نع ةداتق انثدح : لاله وبأ لاقو - 5417-0١

 .«هل اهيبش ٌةَدعب رأ مل « نيّمدقلاو نيفكلا ّمخض ةي ئوبلا
 ثيدحلا رظنا][١١5091 : ثيدحلا] : 0٩۹۰۷ ‹ 0٩۹۰۸ « 09١٠١[.

 دهاجم نع» ٍنوع نبا نع يدع يبأ نبا ينئّدح :لاق ىّنثملا نب ٌدمحم انئّدح - ۳
 .رفاك هينيع نيب بوتكم هنإ :لاقف لاجدلا اوركذف امهنع هللا يضر ساّبع نبا دنع انك :لاق

 امأو ١ مكيحاص ىلإ اورظناف ميهاربإ امآ :لاق ةنكلو كاذ لاق ةعمسأ مل : سابع نبا لاقو

 يداولا يف ٌرّدحنا ذإ هيلإ ٌرظنأ ينأك < ةبلخب موطخم َرمحأ لمج ىلع ٌدعَج مدآ لجرف ئسوم

 . ٠٣۵۰ « ۳٣۳٣۵[ :ثيدحلا رظنا] . (ىبلُي

 ديبلَتلا باب 4

 َّنأ» هللا دبع نب ملاس ينرربخأ : لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح- 4

 اه لو نلحتلف رق :لوقي هنع هللا يضر ٌرمع ثعمس :لاق رمع نب هللا دبع

 1949.1614١[. :ثيدحلا رظنا] . (ًادِتلُم ةا هللا لوسر ٌثيأر دقل : لوقي َرمع نبا ناكو « ديبلتلاب

 نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ الاق دمحم نب دمحأو 'ىسوم نب ُناَبِح ينثّدح- 6

 : لوقي ًادّبلم لهي لك هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» ملاس نع يرهزلا
 : كل كيرش ال « كلملاو كل ةمعّتلاو ّدمحلا نإ  كيتل كل َكيرشال < ‹ كيّبل مهللا كيبل

 ۱۰٤۰ (۱٥٤۹ ۰ ٠۹۱٤[. :ثيدحلا رظنا] . «تاملكلا ءالؤه ىلع ٌديزي ال

 ةصفح نع رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ينثدح : :لاق ليعامسإ ينثّدح- 5

 للت ملو ةرمعي اولح سانلا نأش ام هللا لوسر اي تلق : تلاق ال يبنلا جوز اهنع هللا يضر

 . (رحنأ 'ىتح ٌلحأ الف « ييدَه ُتْدَّلقو < ىسأر ُتْدَبَل ىنإ : لاق ؟كترمُع نم تن

 :ثيدحلا رظنا] ١655 ۱14۷ ١6٠ [.

 قزفلا باب-۰
 نب هللا ديبع نع باهش ْنبا انئَّدح ٍدعس نب ُميهاربإ انړدح سنوي نب ٌدمحأ انثّدح- ۷



 سابللا باتك- 1۹۰

a ESمل اميف باتكلا لهأ ةقفاوُم م بحُي ةا ئبنلا ناك :  

 ‹ مهّسوؤر نوقف ٌنوكرشملا ناكو « مهّراعشأ َنوليدسي باتكلا ها ناكر هنف نسوي
 ۳۹٤٤[. ؛ "068 :ثيدحلا رظنا] . دعب قرف مث « هتّيصان كك يبنلا لدسف

 ٠ نع ميهاربإ نع مكحلا نع ةبعش انثّدح :الاق ءاجّر نب هللا دبعو ديلّولا وبأ انثدح_ ۸
 لَك يبنلا قرافم يف بطلا صيبَو ىلإ ُرظنأ ينأك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» دوسألا
 .[ 168 99/1 :ثيذحلا رظنأ] . اوكي يبنلا قرفم يف» : هللا دبع لاق .(مرخُم وهو

 بئاوَّذلا باب ١

 .ح .رشي وبأ انربخأ ميّشُه انربخأ ةسَبْنَع نب لضفلا انثّدح هللا دبع نب ٌعولع انثّدح 14

 : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع» ريبج نب ديعس نع ٍرْشب يبا نع ميشه انثّدح ةي انثّدحو

 2 لاق . اهتليل يف اهدنع ةي هللا وسر ناكو « يتلاخ ثراحلا ِتنب ةنوميم دنع ًةليل ثي

 هنيمي نع ينلعجف يتباؤذب ذخأف لاق « هراسي نع ُثمقف « ليللا ّنم يّلصي كب هللا لوسر

 «يسأرب وأ يتباؤذب :لاقو اذهب رشب وبأ انربخأ ميشه انثدح ٍدمحم نب وُرمع انثدح

«£014 ¢ ۱1۹A «AYE A0۹ «(VTA «Y7 599 «1۹۸ [تقال ‹ 1۸۳ ‹ 1۳۸ ‹ ۱1۷ :ثيدحلا رظنا 

.[éoVY o foV1 0 E0۷ 

 عّرقلا باب-۲

 ينربخأ :لاق جيَرج نبا ينربخأ :لاق ٌدلْخَم ينربخأ :لاق دمحم انثذح _ ٠

 هللا يضرّرمع نبا عمس هنأ هللا دبع ىلوم عفان نع هربخأ عفان نب رمع نأ صفح نب هلل ُديبُع

 ٌراشأف ؟عزقلا امو : تلق : هللا ٌديِبع لاق ؟عِرَقلا نع ىهني كي هللا لوسر تعمس : لوقي امهنع

 ىلإ هللا ديبع انل راشأف « انه اهو انه اهو ةرعش انه اه كرتو ىبصلا ّقلح اذإ : لاق هللا ديبع انل

 . «يبصلا» لاق اذكه «يردأ ال :لاق ؟مالخلاو ٌةيراجلاف : هللا ديبعل ليق .هسأر يبناجو هتيصان
 كري نأ ٌعّرقلا ّنكلو « امهب َسأب الف ءالغلل افقلاو ُهَّصَقلا امأ :لاقف ُهتْدَّواعو :هللا ٌديِبَع لاق

 . اذهو ده هسأر قش كلذكو . هزيغ هسأر يف سیلو ٌرعش هتيصانب

 0971١[. :يف هفرط_ ٥۹۲۰ ثيدحلا]

  Eهوس سد 00 ٠ :ثيدحلا رظنا] ٥۹۲١[.



 ۱۹۱ سابللا باتك

 اهيديب اهجوز ةأرملا بييطت باب
 انربخأ ديعس نب ىيحي انّوبخأ هللا دبع انربخأ دمحم نب دمحأ انثّدح 2 ۲

 ىنمب هتبّيطو « ِهمْرُحل يديب كك يبنلا ٌتِبّيط : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا بع
 .[1764 « ٠١۳۹ :ثيدحلا رظنا] . ضيفي نأ لبق

 ةيحللاو سأرلا يف ٍبيطلا باب 4
 نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انئَّدح مدآ نب 'ىبحي انتّدح رص نب ٌقاحسإ ينثڌچ - 7

 « جي ام بيطأب كك عيبنلا ُبّيطأ تنك : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع

 .[10418 ۰ ۱٥۳۸ ۰ ۲۷۱ :ثيدحلا رظنا] . هتل ومار نق تيظلا بو دعنا ن

Voطاشتمالا باب  

 نأ ِاعس نب لهس نع» ّيرهزلا نع ٍبئذ يبأ نبا انثّدح سايإ يب نب مدآ انئّدح - 4۲٤

 تملع ول : لاقف  ىّردملاب ُهّسأر كي كي ئيبنلاو - لكك يبنلا راد يف رحج نم علطا ًالجر

 . «راصبألا لبق نم ُنذإلا لعج امنإ « كنيع ىف اهب ٌتنعطل ؛ظنت كنأ

 .[19031 « 35374١ :يف هافرط_ 5974 ثيدحلا]

 اهِجور ضئاحلا ٍليجرت باب-5

 نعا ريِبّزلا نب ب ةورع نع باهش نبا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح 6

 . «ضئاح انأو ةي هللا لوسر سأر لجرأ تدك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .هلثم . . . ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدح

 هيف نُميتلاو « ليجرتلا باب-۷
 ةشئاع نع» ٍقورْسَم نع ِهيبأ نع ميَلَس نب ٌثعشأ نع ٌةبعش انثدح ِديلولا وبأ انثدح -5

 . «هئوضوو ٍهلُجَرت يف عاطتسا ام ْنّميتلا ةبجعُي ناك هنأ اب ئبنلا نع

 .[08404 0۳۸۰ 575154 :ٌثيدحلا رظنا]

 كسملا يف ُرَكْذُي ام باب

o۹۷ٍبّيسملا نبا نع ٌيرهّزلا نعدَمْعَم انربخأ ٌماشه انّنَّدح محم نب هللا دبع ينئّدح -  

 انأو يل هنإف موصلا الإ « هل ٌمدآ نبا لمع لك : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع»

 .«كسيلا حير نم هللا دنع ٌبّيطأ مئاصلا مف ٌفولخلو . هب يزجأ



 سابللا باتك 7 1۹۲

 بيلا نم ٌبحتسُي ام باب-۹

 ةشئاع نع» هيبأ نع ةورُع نب َنامثع نع ٌماشه انثّدح ٌبيَهُو انثّدح ئىسوم انثدح _- ۸

 . «ذجأ ام بّيْطأب همارحإ دنع ةا ىبنلا ُبِّيطأ تنك : تلاق اهنع هللا يضر

 :ثيدحلا رظنا] ۱۵۳۹ ۰ ۱۷٣٤ , ٥۹۲۲[.

 َبيطلا ّدُوَي مل نم باب- ٠
 هللا دبع نب ةمامُت ينثّدح :لاق ٌيراصنألا ٍتباث نب ٌةرْزَع انئّدح ميم وبأ انئّدح - ۹

 . «تيطلا ذري ال ناك يي ربنلا نأ مَعَّرو < َبيطلا ُدُرَي ال ناك هنأ هنع هللا يضر سنا نع»

 .[78087 :ثيدحلا رظنا]

 ةريرّذلا باب ١

 نب ٌرمع ينربخأ جيرج نبا نع - هنع دمحم وأ - مشيهلا نب ر نامثع انثدح -_ ۹

 يديب يب هللا لوو ت تلاق ةشئاع نعا ناربخُي مساقلاو ةورغ عمس ةورع نب هللا دبع

 ۱۷٥٤ . 05977 ٥۹۹۲۸[. 2, ۱۱۴۳۹ : ثيدحلا رظنا] .«مارحإلاو لحلل عادولا ٍةَجح يف ةريرذب

 نُسُحلل ٍتاِحّلفتملا باب -7

yT 0اع  

 : ىلإ ثم اوسر ہک 1 امر > هللا باتک يف وهو ل ئرنلا نعل نم نعل ال يلام « ىلاعت
 .[1841/ 2 1885 :ثيدحلا رظنا] ٠ . 4اھ »

 رعّشلا لصو باب 8

 0 ا ساس لاق ٌليعامسإ انثّذدح _ ۲

 مل لوقي وهو ربتملا ىلع وهو ّجمَح ماع َنايفس يبأ نب ةيواعم عمس» هنأ فوعع

 SS ا :- يس ىسّرح ديب تناك رعش

 .[8444 ۳٤۹۸ :ثيدحلا رظنا] . «مهؤاسن هذه ذختا نيح ليئارسإ ونب تكله امنإ

 نع مّلْسَأ نب ديز نع يلف انثّدح ٍدمحم نب سنوي انثّدح : ةبيش يبأ نبا لاقو _- ۳

 ءةلصوتشملاو ةلصاولا هللا نعل : لاق ةا ةربنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع» راسي نب ءاطع
 .«ةمشوتسملاو ةمشاولاو



 4۳ سابللا باتك

 ياني نب ملسم نب نسحلا ٌتعمس : لاق ةر نب ورمع نع ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انثّدح- 4

 اهنأو 2 تجّوزت راصنألا ّنم ةيراج َّنأ اهنع هللا يضرةشئاع نع ةبيش ِتنب ةيفص نع ثّّدحُي

 ةلصاولا هللا نعل :لاقف هيي ئبنلا اولأسف « اهولصي نأ اودارأف اه طكمف تفرع

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] .«ةلصوتسملاو

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . ةشئاع نع ةيفص نع نسحلا نع حلاص نب َنابأ نع قاحسإ نبا ُهَعبات

 نمحرلا دبع نب ٌروصنم انثدح ناميلُس نب ليضف انثدح مادّقملا نب ٌدمحأ ينثّدح- ٥
 ایک هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما نأ امهنع هللا ىضر ركب ىبأ تنب ءامسأ نعا ىمأ ىنتثدح :لاق

 ‹ اهب يّحتسي اهجوزو «٠ اهسأر َقّرمتف ىّوكش اهباصأ مث « يتنبا ٌتحكنأ ينإ :تلاقف

 . «ةلصوتسمل او ةلصاولا ةَ هللا لوسر ٌبسف ذ ؟اهّسأر لصأفأ

 .[09451 ٠ 5975 : يف هافرط_ ٥۹۳۰ ثيدحلا]

 ٍتنب ًءامسأ نع» ةمطاف هتأرما نع ةورع نب ماشه نع ٌةبعش انثّدح ٌمدآ انثّدح - 5
 .[0978 :ثيدحلا رظنا] . «ةلصوتسملاو ةلصاولا ةا ئئبنلا نعل : تلاق ركب ىبأ

 ٌرمع نبا نع» عفان نع هللا ديبع انربخأ هللا ٌدبع انربخأ لتاقم نب دمحم ينثّدح - ۷

 ةمشاولاو ‹ ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل :لاق كي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 ٥٩۹٤۰ « ٥۹٤۲ ٠ ٥۹٤۷[. :يف هفارطأ- ٥۹۳۷ ثيدحلا] . ةثللا يف مولا : عفان لاقو .«ةمشوتسملاو

 مدق» :لاق بيسملا نب ديعس تعمس ةّرم نب وُرمع انثّدح ةبعش انثّدح ٌمدآ انثّدح ۸

 لعفي ًادحأ ىَرأ تنك ام :لاق رعش نم ًةبك جرخأف « انبطخف « اهّمدق ةمدق ٌرخآ ةنيدملا ٌةيواعم

 . «رعشلا يف ةلصاولا : ينعي .روُزلا هامس لكي عوبنلا نإ « دوهيلا َريغ اذه

 ثيدحلا رظنا] : ۳٤٦۸ 2 ۳٤۸۸ 2 ٥۹۳۲[.

 تاصّمخَتملا باب- 5

 : لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع ٌريرج انربخأ ٌميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح 4

 مأ تلاقف . هللا َقلَخ ٍتارّيغملا نئحلل ٍتاجّلفتملاو تاضّمنتملاو تامشاولا هللا دبع نعل

 00 هللا باتك يفو كَ هللا لوسر نَحَل نم نعلأ ال يل امو : هللا دبع لاق ؟اذه ام : : توقعي

 نا اهو + تدخل هئازق نقل هللاو :لاقف . هتدجو امف نيحوللا نيب ام ترق دقل هللاو
 رس 7 حد و موو ماكل

 ٤۸۸۷ ٥۹۳۱[. « 5885 :ثيدحلا رظنا] . وهنأ دنع ' امو هود یف لوسرلا



 سابللا باتك ١4

 ةلوصوملا باب 65

 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع» عفان نع هللا ٍديُع نع ةدبع انَثَّدح دمحم ينئّدح - 0۹4۰

 ٥۹۳۷[. : ثيدحلا رظنا] . «ةمشوتسملاو ةمشاولاو « ةلصوتسملاو ةلصاولا لي ئيبنلا نعل : لاق

 لوقت : رذنملا تنب ةمطاف عمس هنأ ٌماشه انثّدح ٌنايفس انئّدح ٌيديمحلا انئّدح 5 ۱

 اهئَباصأ ىتنبا لإ « هللا لوسر اي :تلاقف هلي َئبنلا ةأرما ٍتَلأس :تلاق ًءامسأ ثعمس»
 .«ةلوصوملاو ةلصاولا هللا نعل :لاقف ؟هيف لصأفأ اهّتجَّوز ينإو « اهرعش ٌقَرّئاف ةبّصحلا

 .[5975 « ٥۹۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 عفان نع َةيريَوَج نب رخص انثدح نيکد نب لضفلا انئَّدح ىسوم نب فسوي ينثذح - ۲
 ةمشاولا هللا نعل - هيي ئبنلا لاق : وأ - ةي ئبنلا ثعمس امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع»
 ٥۹۳۷ « 594٠[. :ثيدحلا رظنا] . لكي ٌئبنلا نعل : ىنعي . ةلصوتسملاو ةلصاولاو «ةمشوتسملاو

 نع ميهاربإ نع ٍروصنم نع نايفس انربخأ هللا بع انربخأ لتاقُم نب دمحم ينثذح - 00
 تاصختلاو تايشوتسملاو تامشاؤلا هللا نعل : : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نع» ةمقلع

 نوعلم وهو كي هللا لوسر ُهنعَل نم ُنعلأ ال يلام « هللا َقلَخ تارّيغملا « نْسُحلل ٍتاجّلفتملاو

 ٤۸۸٦ « ٤۸۸۷ « ٥۹۳۱ , ٥۹۳۹[. :ثيدحلا رظنا] ؟(هللا باتك ىف

 ةمشاولا باب

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» مامه نع ٍرَمْعَم نع قازرلا دبع انئَّدح ىيحي ينثدح -4
 . «مشّولا نع ىهنو ٠ قح نيعلا : اك هللا لوسر لاق : لاق

 ٌثيدح سباع نب نمحرلا دبعل ٌتركذ : لاق ٌنايفس انثّدح ٌيدهَم نبا انئَّدح راشب ْنبا انئَّدح
 . هللا دبع نع بوقعي ٌمأ نم هتعمس :لاقف < هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم

 0174٠[. :ثيدحلا رظنا] . روصنم ثيدح لثم

 نبأ تیار : لاق ةفيَحُج يبأ نب نوع نع ةبعش انثَّدح برح نب ٌناميلس انئثّدح - 6
 ةمشاولاو هلكوُمو ابرلا لكآو . بلكلا نمثو « مَّدلا نمث نع ىهن ةَ يبنلا نإ» :لاقف
 .|ه"غ:ا/ اخ )۸° :ثيدحلا رظنا] .«ةمشوتسملاو

 ةمشوتسملا باي 417

 ةريره يبأ نع» ةعرُز يبأ نع ةرامُع نع ُديرج انئّدح برح نب ُديَهُز انئّدح - 5



 ١6 سابللا باتك  /ا/

 يف ال4 يبنلا نم عمس نم هللاب مكدشنأ :لاقف ماقف « مشت ةأرماب دمع ىتأ : لاق هنع هللا يضر

 : لاق ؟تعمس ام :لاق . تعمس انأ نينمؤملا َريمأ اي :تلقف ٌتمقف :ةريره وبأ لاقف ؟مشرلا

 .«نمشوتُست الو َنْمشت ال : لوقي لَك ۍبنلا ثعمس

 : لاق رمع نبا نع عفان ينربخأ هللا ٍديَبَع نع ٍديعس نب 'ىيحي انئّدح ٌدّدسم انثّدح ۷

 .«ةمشوتسملاو ةمشاولاو ٠ ةلصوتسملاو ةلصاولا ايب ئبنلا نعل

 o\tY c04]. .هوالال : ثيدحلا رظنا]

 نع ميهاربإ نع روصنم نع َنايفس نع نمحرلا دبع انثّدح ىتثملا نب دمحم انثّدح--

 تاصمنتملاو تامشوتسملاو تامشاولا هللا نعل :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع» ةمقلع

 . ؟هللا باتك يف وهو ةي هللا لوسر َنعَل نم ْنَعلأ ال يلام . هللا يلح ٍِتارّيغملا نْسُحلل ٍتاجّلفتملاو

 :ثيدحلا رظنا] 5887 « ٤۸۸۷ ٠ 0۹۳۱ 59792 ۹٤۳[.

 ريواصتلا باب

 ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٍديبُع نع ٌيرهّزلا نع ٍبئذ يبأ ُنبا انثّدح : لاق ُمدآ انثّدح -

 هيف ًاتيب ةكئالملا لخدت ال : لكي ئبنلا لاق : لاق مهنع هللا يضر َةحلَط يبأ نع ساع نبا نع»

 َنبا عمس» هللا ٌديِبَع ينربخأ باهش نبا نع ٌنسنوي ينثدح :ثيللا لاقو. .اريواضت الو كلك

 ٤٠١١۲[. ل7 ۰۳۲۲۹۰۳۲۲٣ :ٹیدحلا رظنا] . لك ئبنلا تعمس ةحلط ابأ تعمس سابع

 ةمايقلا موي نيرّوصملا باذع باب 4

 عم اتك» :لاق ملسم نع شمعألا انثّدح ٌنايفس انَّدَح :لاق ئديمحلا انثدح _ ٠١

 ُتعمس :لاق هللا دبع ُتعمس :لاقف ليثامت ِهتَمَص يف ىأرف « ريمُت نب راسي راد يف قورسَم

 .«نورّوصملا ةمايقلا موي هللا دنع ًاباذع سانلا ّدشأ َّنإ : لوقي كك يبنلا

 نأ» عفان نع هللا ديّبع نع ضايع نب ب سن انثّدح رذنملا نب ميهاربإ انثذح 60١

 رّوّصْلا هذه ٌنوعنصي نيذلا لإ : لاق ايب هللا لوسر نأ ُهَربخأ امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 ۷٥٥۸[. : يف هفرط_ 0161١ ثيدحلا] .(متقلَح ام اويحأ : مهل لاقي 2 ةمايقلا موي نوبَّذعُي

 رّوّصلا ضقن باب ۰

 ةشئاع نأ» َناَطِح نب َنارمِع نع ىيحي نع ٌماشه انثدح ةلاضَق نب ُذاعُم انئّدح _ ۲

 «هّضقت الإ ُبيلاصت هيف ًائيش هتيب يف كرتي نكي مل ةي يبنلا َّنأ هتثّدح اهنع هللا يضر



 سايللا تاتكتالالا ١105

 عم تلخد» : لاق ةعرُر وبأ انثّدح ةرامُع انثَّدح ٍدحاولا دبع انثّدح ئسوم انئّدح- ۳
 الی هللا لوسر ٌتعمس :لاق « رّوصُي ًاروصُم اهالعأ يف ىأرف « ةنيدملاب ًاراد ةريره يبأ
 نم روتب اعد مٿ . ةد ىا و و ةا وقلق « يقلخك ٌقّلَخي بهذ نمم ملظأ نمو :لوقي

 :لاق ؟ِلكك هللا لوسر نم ةّبعمس ٌءيشأ ةريره ابأ اي :ٌتلقف . هطبإ غلب یتح هيدي لّسْعف ءام
 .[/609 : يف هفرط_ 5157 ثيدحلا] . «ةيلحلا 'ىهتنم

 ريواصتلا نم َءىطؤ ام باب ١-

 امو - مساقلا نب نمحرلا دبع تعمس : لاق ٌنايفس انثدح هللا دبع نب مولع انثّدح- 4

 مق : :اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتعمس» :لاق يبأ ٌثعمس :لاق هنم لضفأ ذئموي ةنيدملاب

 هار املف « ليثامت اهيف يل ةوهّس ىلع يل مارقب ٌترتَس دقو رفس نم هي هللا لوسر
 :تلاق . هللا قلخب نوهاضُي نيذلا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا ٌدشأ : :لاقو ةكتمه ی هللا لوسر

 .[7 4/94 : ثيدحلا رظنا] .«نيتداسو وأ ةداسو ٌهانلعجف

 مق : : تلاق ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع دواد نب هللا دبع انئّدح ٌدّدسم انثّدح- 06

 . (هتعزنف ¢ ةعزنأ نأ ينرمأف < ليثامت هيف ًاكونْرُد ٌتقّلَعو ٍرْفَّس نم لكي ئبنلا

 . .[0964 . ۲٤۷۹ : ثيدحلا رظنا]

 . «دحاو ِءانإ نم ةي ٌئئبنلاو انأ لستغأ ثنكو» 6 ١

 ]440 VT لاك كأا )°0 :ثيدحلا رظنا]

 روصلا ىلع دوعقلا ةرك نم باب - 7

 هللا يضر ةشئاع نع» مساقلا نع عفان نع ٌةيِريَوُج انثّدح لاهنم نب ٍجاَجَح انثدح- ۷
 هللا ىلإ ٌبوتأ : تلقف لحد ملف بابلاب لك ئيبنلا ماقف « ريواصت اهيف ةقّرمن تررتشا اهنأ اهنع
 هذه باحصأ نإ :لاق .اهَدّسوتو اهيلع َّسِلجتل :ُتلق ؟ةقرمنلا هذه ام :لاق ؟ُثبنذأ اذام
 رت وا رو م طرا : مهل لاقي « ةمايقلا موي نوبذَُي وصلا

 751١١8 ۳۲۲۲٤١ ٥۹۱۸۱١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةروّصلا

 نع» للاخ نب ٍديز نع ٍديعس نب ٍرْسُب نع ٍريكُب نع ُثيللا انئّدح ٌةبيتق انئّدح - 4

 هيف ًاتيب لخدت ال ةكئالملا نإ :لاق ةا هللا لوسر َّنإ : لاق كي هللا لوسر بحاص ةحلط يبأ

 هللا ديبعل تلقف « ةروص هيف تس م هباب ىلع اذإف « ُهاندعف ٌدیز 'یکتشا مث :5سب لاق .ةروص



 ۱۹۷ سابللا باتک--۷

 : هللا ٌديَبع لاقف ؟لوألا موي روّصلا نع ٌديز انربخُي ملأ : يب ئبنلا جوز ةنوميم بيبر ئنالوخلا

 ثراحلا نبا وه وٌرمع انربخأ : بهو نبا لاقو .«بوث يف ًامقَر الإ :لاق َنيح ةعمست ملأ
 . يب يبنلا نع ةحلط وبأ هئّدح ٌديز هثّدح ٌرْسُب هئّدح ٌريكُب ةثّدح

 .[04594 ۰ ۳۲۲۹٣ . ۳۳۲۲ ,٤۰۰۲ 277170 :ثيدحلا رظنا]

 ريواصتلا يف ةالصلا ٍةيهارك باب 51

 نع» بيهْص نب زيزعلا دبع انثّدح ِثراولا دبع انثّدح َةَرسيَم نب ٌنارمع انئّدح _ ۹
 يطيمأ : لَك ئبنلا اهل لاقف « اهتيب َبناج هب تّرتّس ةشئاعل ٌمارق ناك : لاق هنع هللا يضر سنأ

 .[1م1/4 :ثيدحلا رظنا] . «يتالص يف يل ضرعت ٌهُريواصت لازت ال هنإف « ينع

 ةروُص هيف ًاتيب ةكئالملا ٌلخدت ال باب ٤

 نع محم نب ٌرمع يئثّدح : لاق بهو نبا ينثّدح : لاق ٌناميلس نب 'ییحی انثّدح _ ۰

 جرخف < « كل بلا ىلع دتشا ىتح « هيلع تارف « ل يبنلا ليربج دعو : : لاق هيبأ نع ملاس

 .«بلك الو ةروص هيف ًاتيب لخدن ال نإ : هل لاقف « دّجَو ام هيلإ اكشف « هيقلف يب ئيبنلا

 .[۳۲۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 ةروص هيف ًاتيب ٌلْخدَي مل نم باب 6
 هلع زكا دعتم نر تماما عوق نموا رو لستار ا دعاجع 05١

 اهآر املف « ريواصت اهيف ةقرمن ترتشا اهنأ ةتربخأ اهنأ يب عربنلا جوز اهنع هللا يضر

 :تلاق « ةيهاركلا ههجو يف ُتَفَرعف « « ْلَخدَي ملف بابلا ىلع َماق ي هللا لوسر

 :تلاقف ؟ةقرمنلا هذه لاب ام :لاق ؟ثبنذأ اذام « هلوسر ىلإو هللا ىلإ ٌبوتأ « هللا لوسر اي

 موي نوبّذعي َروُّصلا هذه باحصأ َّنإ : هلع هللا لوسر لاقف . اهَدَّسَوَتو اهيلع َدُعقتل اهتيرتشا

 . «ةكئالملا ةلخدت ال روصلا هيف يذلا َتيبلا َّنِإ :لاقو . متقلَح ام اويحأ : مهل لاقيو ةمايقلا

 75١١8 7575 ٥۱۸۱ ٥۹٥۷[. : ثيدحلا رظنا]

 َنّوصملا ّنعَل نم باب+-7

O O -_ ۲ 

 نمثو « مّدلا نمث نع 'ىهن هلي يبنلا َّنإ :لاقف ًاماجح امالغ ىرتشا هنأ , هيبأ نع ةفيحُج يبأ
 ملا + ةمضوتسلاو اشارا« کروا آما ۰ سکو + بل

 :ثيدحلا رظنا] 07085 ۲۲۳۸ ۰ ٥۳٤۷ ٥۹٤١[.



 سابللا باتك ١4

 خفانب سيلو « حورلا اهيف َحُفَنَي نأ ةمايقلا موي َفّلُك ٌةروص ٌرَّوص نَم باب-۷

 نب َرْضْنلا ٌتعمس :لاق ٌديعس انثّدح ىلعألا ٌدبع انتدح ِديِلَّولا نب شايع انثّدح 1

 ٠ الب ينلا ركذي الو هتولأسُي مهو سابع نبا دنع تنكا :لاق ةداتق ثّدحي كلام نب سنأ

 َحفنَي نأ ةمايقلا موي َفّلُك ايندلا يف ةروص رّوص نم : لوقي ليا دمحم تحمس : لاقف لئس 'یتح

 ۲۲۲٠[. :ثيدحلا رظنا] . «خفانب سیلو « حورلا اهيف

 ةّبادلا 0 الا + باب

 نإ يلج رام ىلع تر 15 ا وسر أ اهون لل يضر 0

 .[07557* 2405559481 :ثيدحلا رظنا] . A ةفاسأ ففرأو 2 ةيكَدق ةفيطق هيلع

 ةّباّدلا ىلع ةثالثلا باب 4

 ٍسابع نبا نع» ةمركع نع ٌدلاخ انئدح عيَرَز نب ديزي انثّدح : : لاق دّدسم انثّدح 6

 ًادحاو لمحف « بلطملا ٍدبع ينب ةَملْيَعَأ هلبقتسا ةكم لب يبا مق امل : لاق امهنع هللا يضر

 .[ 74 :ثيدحلا رظنا] . «هفلخ َرخآو هيدي نيب

 هيدي نيب هّريغ ةّبادلا بحاص ٍلمَح باب- ٠
 هل َنذأي نأ الإ , ةبادلا ردصب قحأ ةبادلا بحاص :مهضعب لاقو

ahدنع ةثالثلا دش ركذ) بويأ انئَّدح باهولا دبع انثدح راشب نب دمحم ينثّدح -  

 وأ  هقلخ لضَملاو هيدي نيب مَكق لمح دقو ةي هللا لوسر اىتأ : سابع نبا لاق : لاقف ةمركع

 .[0450 2 ۱۷۹۸ :ثيدحلا رظنا] ؟(ريخ مهيأ وأ رش مهيأف هيدي نيب لضفلاو هفلخ مشق

 لجرلا ٌفلخ ٍلجرلا ٍفادرإ باب ١

 نب ٍذاعم نع كلام نب نأ انثدح ةداتق انثدح ماّمه انئّدح دلاخ نب ةبْدُه انثّدح -_ = ۷

 :لاقف لحّرلا ةرخآ الإ هتيبو ينيب سيل ب يبنلا فيدَر انآ انيبا : لاق هنع هللا يضر لّبَج

 كيل : تلق داعم اي :لاق مث ةعاس راس مث . كيدعّسو هللا لوسر كيبل : تلق « ذاعم اي

 « كيّدعسو هللا لوسر كيل : تلق « ذاعم اي :لاق مث ةعاس راس مث « كّيدعسو هللا لوسر

 نأ هدابع ىلع هللا قح :لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق هدابع ىلع هللا ٌقح ام يردت له :لاق

 هللا لوسر كيبل :تلق .لبَج نب ذاعُم اي :لاق مث ةعاس راس مث .ًائيش هب اوكرشُي الو هودِعَي



 ١1 سابللا باتک-۷

 :لاق . ملعأ ةلوسرو هللا . تلق ؟هولعف اذإ هللا ىلع دابعلا نح ام يردَّت له : لاقف . كيدعسو
 .[71865 :ثيدحلا رظنا] ٠ .(مهبّذعُي ال نأ هللا ىلع دابعلا قح

 مرحم اذ لجرلا قلخ ٍةأرملا ٍفادرإ باب 5
 ينربخأ ةبعش انثدح داع نب يخي انثدج حاّبص نب ٍدمحم نب نسحلا انثذح 4

 كك هللا لوسر عم انلبقأ : لاق هنع هللا يضر كلام نب َّسنأ ُتعمس» :لاق قاحسإ يبأ نب ىبحي

 فيدر لڳ هللا لوسر ءاسن ضعبو ُريسي وهو « ةحلط يبأ فيدرل ينإو « َريَخ نم
 اهنإ : لَك هللا لوسر لاقف « ٌتلّرنف « ةأرملا :ُتلقف « ةقانلا تّرتع ذإ « هل هللا لوسر

 « نوبيآ :لاق  ةنيدملا ىأر وأ اند املف .ِةلك هللا لوسر بكرو لحّولا ٌثددششف « مكُفأ

 ء۲۸۸۹ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۲۸ ٦۱۰ ۹٤۷ ۳۷۱ :ثيدحلا رظنا] . (نودماح انبرل :نودباع « نوبئات
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 .[ءالو : ثيدحلا رظنا]



 بدألا باتك ٠٠.١6

 للا ىو داود

 بدألا باتك

1 e 4 -انسخ يدوب نسل انيَصَوَو » :ىلاعت هللا لوقو « ةلّصلاو ٌربلا باب ١ 

 ورمع ابأ ٌتعمس :لاق ىنربخأ رازيع نب ٌديلولا لاق ةبعش انيَدح ٍديِلَولا وبأ انثّرح- ۰

 ثلأس :لاق - هللا دبع راد ىلإ هديب أموأو  رادلا هذه ُبحاص انّربخأ» :لوقي ىنابيشلا

 : لاق ؟ُيأ َمث :لاق « اهتقو ىلع ةالصلا :لاق ؟لجو زع هللا ىلإ ٌبحأ لمعلا يأ : لي ىبنلا
 ةتدرتسا ولو « نهب ينثّدح :لاق . هللا ليبس يف داهجلا :لاق ؟ُّيَأ مث :لاق « نيدلاولا رب مث
 .[۲۷۸۲ « ٥۲۷ : ثيدحلا رظنا] .«ىنّدازل

 ؟ةبحّصلا نسحب سانلا ٌقحأ نم باب- ۲

 ةعرُز يبأ نع ةّمْوبُش نب عاقَْملا نب ةرامع نع ديرج انثّدح ٍديعس نب ٌةبيَتق انثدح- 0١
 ا ا ل لاك ةنع هللا نسر ره يا نعا

 : لاق ؟نَم مث :لاق .كّمأ :لاق ؟نَم مث :لاق . كم :لاق ؟يتباحص نسحب ٌّقحأ

 . «كوبأ مث :لاق ؟نم مث :لاق

 ميلا و م ر ی
 .هلثم . . . ةعرز وبا انثذح : بويأ نب 'ىيحيو ةمربش نبا لاقو

 نيّوّبألا نذإب الإ ٌدهاجي ال باب۳
 انثّدحو :لاق .ح . بيبح انثدح :الاق ةبعشو َنايفُس نع ىبحي انثدح ٌدّدسم انئّدح- 5

 ٌلجر لاق : لاق وٍرمع نب هللا دبع نع» سابعلا يبأ نع بيبح نع ٌنايفس انربخأ ٍريثك نب دمحم

 7٠054[. :ثيدحلا رظنا] .«دهاجف امهيفف : لاق . معن : : لاق ؟ِناوُبَأ كل : لاق . دهاجأ : ب ئبنلل

 هيّدلاو ٌلجرلا ّبَُسَي ال باب ٤
 نب ديّمح نع ِهيِبأ نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثدح :لاق سنوي نب ٌدمحأ انثّدح_ ه3“

 ربكأ نم نإ : ةا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع» نمحرلا دبع



 ١ بدألا باتك ١6١١

 بشي :لاق ؟هيّقلاو لجرلا نمي فيكو ٠ هللا لوسر اي : ليق . هيدلاو لجرلا َنعلَي نأ رئابكلا
 . هنأ بسيف هنأ بسيو « هابأ ٌتسيف لجرلا ابأ لجرلا

 هيدلاو نب نم ءاعُد ةباجإ بابه
 ينربخأ : لاق ةبقع نب ميهاربإ نب ٌليعامسإ انئّدح :لاق ميرم يبأ نب ٌديعس انئّدح - 4

 مهذخأ نوشامتي رفن ةثالث امنيب : لاق اب هللا لوسر نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع» عفان
 ‹« مهيلع ثقبطأف لبجلا ّنم ةرخص مهراغ مف ىلع ثطحناف « لّبجلا يف راغ ىلإ اولامف ءرطملا

 لاقف .اهجخفي ُهلعل اهب هللا اوعداف ةحلاص هلل اهومتلمع ًالامعأ اورظنا : ضعبل مهضعب لاقف
 اذإف « مهيلع ىعرأ تنك ٌراغص ٌةيبص يلو « ناريبك ناخيش نادلاو يل ناك هنإ مهلا : مهذحأ

 «ٌتيسمأ ىتح ُثيتأ امف ٌجشلا ىأن هنإو «يدّلَو لبق امهيقسأ يدلاوب ثأدب ٌثبلحف مهيلع ٌتحُر
 و 11 و ها مج

 ُهركأ « امهسوؤر دنع ٌثمقف بالحلاب ٌتئجف « ٌبلحأ تنك امك ٌتبلحف « امان دق امهتدجوف

 ملف « ييمدق دنع ٌنوغاضتي ةيبصلاو امهلبق ةيّصلاب أَدبأ نأ ٌةركأو « امهمون نم امهظقوأ نأ
 انل جّرفاف كهجو َءاغتبا كلذ تلعف ينأ ٌملعت تنك نإف . دجفلا علط ىتح مهأدو يبأد كلذ لري

 هنإ مهللا : يناثلا لاقو . ءامسلا اهنم دوري ىتح ٌةجرُف مهل هللا َجَرفف « ءامسلا اهنم ىَرَن ةجرف

 ةئمب اهيتآ تح ْتَبأف اهّسفن اهيلإ ٌثبلَطف « ءاسنلا ٌلاجرلا تحي ام ٌدشأك اهبحأ ع ةئبا يل تناك

 <« هللا دبع اي: تلاق اهيلجر َنيب ٌتدعق املف < اهب اهتيقلف رانيد ةئم تعم اىتح تیعسف «رانید

 ءاغتبا كلذ ٌتلعف دق:ينأ ملعت تنك نإف مهللا . اهنع ٌتمقف < هقحب الإ متاخلا حتفت الو هللا يتتا

 قّرفب ًاريجأ ٌترجأتسا ثنك ينإ هللا : رخآلا لاقو . ةجرف مهل جّرفف  اهنم انل جُرفاف كهجو

 لزا ملف ءادتع غرو ةكرتف تح لع ترف « يق يطا لاق ةلمع 'ىضق املف «زْؤأ

 . يّمح ينطعأو ينملظت الو هللا قت 3١ : :لاقو ينءاجف « اهيعارو ًارقب هنم ٌثعمج ىتح هعرزأ

 كب أَّرهأ ال ينإ : ٌتلقف . يب أّرهت الو للا تا: لاقف . اهيعارو رقبلا كلت ىلإ بهذا : تلقف

 جفاف ٌكهجو ءاغتبا كلذ ُتلعف ينأ ملعت تنك نإف . قلطناف هداف < اهيعارو ّرقبلا كلت خف

 .| 351:50 TTTT oYYTVYY اا ثيدحلا رظنا] . «مهنع هللا ج رفق < يقب ام

 يك يبنلا نع و ٍرمع نبا هلاق .رئابكلا نم نيدلاولا ٌقوقُت باب 5
 نب ةريغملا نع» دارو نع بّيسملا نع روصنم نع ُنابيش انئّدح صفح نب ٌدعس انئّدح- 6

 .تانبلا دأوو ٠ تاهو ًاعْنَمو « تاهمألا ٌقوقع مكيلع مرح هلل َّنإ : لاق الب يبنلا نع ةبعش

 ۸٤٤ ٠٤۷۷ ۲١١۸[. :ثيدحلا رظنا] . «لاملا ةعاضإو « لاؤسلا ةرثكو « لاقو ليق مكل ةركو



 بدألا باتك 0۰۲

 ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع ٌيريرُجلا نع خيطساولا ٌدلاخ انثدح ٌقاحسإ ينثّدح_ 0417
 ىلب :انلق ؟رئابكلا ربكأب مكتتنأ الأ : ةا هللا لوس لاق» :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع

 الأ :لاقف َسسلجف اكتم ناكو .نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشإلا :ًاثالث لاق . هللا لوسر اي

 تلق ىتح اهلوقي لاز امف .روزلا ةداهشو « روزلا لوقو الأ .روزلا ةداهشو .رورلا لوقو

 .[75614 :ثيدحلا رظنا] . تكسي ال

 نب هللا ٌديَبُع ينثدح ةبعش انثدح رفعج نب ٌدمحم انئّدح ٍديلولا نب ٌدمحم ينثدح _ ۷
 لئس وأ - رئابكلا اهب هللا لوسر ٌركذ :لاق هنع هللا يضر كلام نب َسنأ ٌثتعمس :لاق» ركب يبأ

 ربكأب مكئتنأ الأ :لاقف .نيدلاولا قوقعو « سفنلا لتقو « هللاب كرشلا :لاقف  رئابكلا نع
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 . ؟روزلا ةداهش . لاق هنأ ينظ رثكأف : ةبعش لاق .روزلا ةداهش وأ .روزلا لوق : لاق ؟رئابكلا

 .[7 261" : ثيدحلا رظنا]

 كرشملا ٍدلاولا ةلص باب
 ءامسأ ينتربخأ» يبأ ينربخأ ةورُع نب ٌماشه انثدح نايفس انثدح ٌيديمُحلا انثّدح _ ۸

 اي يبنلا ثلأسف . يب يبنلا ٍدهع يف ةبغار يمأ ينتتأ : تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ ٌةنبا

 يف قومي مل نيرا نع هلأ كله ال » اهيف ىلاعت هللا لزنأف : ةنيَيُع نبا لاق . . معن :لاق ؟اهلصآ

 .[۳۱۸۳ ‹ ۲۹۲۰ :ثيدحلا رظنا] . ٩نا

 جور اهلو اهّمأ ٍةأرملا ةلص باب-۸
 ٌةكرشم يهو يمأ ْتَمِدِق : تلاق ًءامسأ نع» ةورع نع ٌماشه ينثدح : ٌُثيللا لاقو_ ۹

 يّمأ نإ : تلقف اب يبنلا تيتفتساف « اهيبأ عم - كو يبنلا اودهاع ذإ مهتّلمو شيرق دهع يف -

 .[09174 1478 03357٠١ :ثيدحلا رظنا] . كأ يلص « معن :لاق « ٌةبغار يهو تّمِدق

 نأ» هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثّدح اىيحي انثّدح__ ۰

 ينعي ؟رمأي امف :لاقف هيلإ لسرأ َلقَرِه نأ هربخأ َنايفس ابأ َّنأ هربخأ سابع نب هللا دبع

 .«ةلّصلاو ٍفافَعلاو ةقّدَّصلاو ةالصلاب انمي : لاقف : يب ئبنلا

 too cTIVE] 191 44 ام >01 ‹ ۷ : ثيدحلا رظنا]

 كرشملا خألا ةلص باب -4

 رانيد نب هللا دبع انثدح ملسم نب زيزعلا دبع انثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح _

 «هللا لوسر اي :لاقف « عابت ًءاريس ةلخ ُرمع ىأر :لوقي امهنع هللا ىضر َرمع نیا ٌتعمس» :لاق



 10۰ بدألا باتك

 يتأف .هل ٌقالََخ ال نم هذه سبل امنإ :لاق .دوفولا َكءاج اذإو ةعمجلا موي اهُْسَبلاو هذه عتبا

 0 ل ا لا

 لبق ةكم ٍلهأ نم هل خأ ىلإ رمع اهب لسرأف . اهوّسكت وأ اهعيبت نكلو « اهّسَبلَتل تل اهكطعأ مل ينإ

 .[ 0111 0 °1 ؛ ٩4۸ ۸۸۲ :ثيدحلا رظنا] . «ملسُم نأ

 محّرلا ةلص لضف باب_- ٠

 نع» ةحلط نب "يسوم ُتِعِوَس َنامثع با قّربخأ :لاق ةبعش انثّدح ديلّولا وبأ انثّدحا- 5

 .[11897 :ثيدحلا رظنا] . ح . «ةنجلا ينلخدُي لمعب ينربخأ هللا لوسر اي :َليق :لاق َبويأ يبأ

 نب َنامثع نبا انثدح ةبعش انثّدح هب انثّدح رشب نب نمحرلا دبع ىنثدح - ۳

 َبويأ يبأ نع» ةحلط نب ىسوم اعمس امهنأ هللا دبع نب ٌنامثع هوبأو بهوَم نب هللا دبع
 لاقف « ةنجلا ينلخدُي لمعب ينربخأ هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ هنع هللا يضر ٌيراصنألا

 هب كرشت ال هللا ٌدبعت : الك يبنلا لاقف « هلام برأ :ِْك هللا لوسر لاقف ؟هلام هلام :موقلا

 1 ا هر ل ا يو

 .[0987 2 ١795 : ثيدحلا رظنا]

 عطاقلا مثإ باي- ١١

 نب ٍريبج نب دمحم نأ باهش نبا نع ليقع نب ُثيللا انثّدح ٍريكُب نب ىبحَي انئّدح 15

 . «عطاق ةّنجلا لخدي ال : لوقي هلي يلا عمس هلأ ةربخأ معطم نب ريج لإ : لاق معطم

 مِحّولا ةلصب قزّرلا يف هل طسُب نم باب-١
 نب ٍديعس نع يبأ ينثّدح :لاق نعم نب دمحم انئَّدح رذنملا نب ميهاربإ ينثدح - ٥

 طسبُي نأ هرس نم :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ٍديعس يبأ

 . «همحر لصیلف هرثأ يف هل أسنُي نأو « هقزر يف هل

 ينربخأ» :لاق باهش نبا نع ٍليَمَع نع ثيللا انثّدح ٍريكُب نب ییحی انثدح - 5

 ل ير اينو ا ذا حا : لاق لكي هل هللا لوسر نأ كلام نب ُسنأ

 .[7 0517 :ثيدحلا رظنا] . (همحَر 'لصيلف

 هللا ةلصو ّلصو نم باي ١١

 و
 تعمس :لاق دّرَرُم يبأ نب ب ةيواعم انربخأ هللا ٌدِبع انربخأ ٍدمحم نب رشي ينثدح - ۷



 بدآلا باتك ١6

 اذإ ىتح « قلخلا قلح هللا لإ : : لاق كك يبنلا نع ةريره يبأ نع ُثّدحي ٍراسَي نب ٌديعس يمع

 لصأ نأ َنيضْوَت امأ « معن : :لاق « ةعيطقلا نم كب ذئاعلا مام اذه ٌمحّرلا ٍتلاق ِهقَلَح نم عرف

 : داي هللا لوسر لاق .كل وهف :لاق .ٌبراي ىلب :تلاق ؟كعطق نم ٌمَّطقأو ِكلّصَو نم

 د ٍضرَْلا ینو يق نأ م ملون نإ مُسْيِسَع له 3 متئش نإ اوۋرقاف

 .[14871 ٤۸۳١ ٠ : ثيدحلا رظنا]

 كلصو نم : هللا لاقف « نمحرلا نم ةن هلا

 . «هتعطق ِكعطق نمو « هتلصو

 نب ٌةيواعم ينربخأ :لاق ٍلالب نب ُناِميَلُس انئّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انثّدح _ 4

 هلك ئبنلا نع ال يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع َناموُر نب ديزي نع دّرَرُم يبأ
 . «هّتعطق اهعطق نمو « هتلصو اهلصو نمف < ةنجش محلا : لاق

 اهلالبب ٌمحرلا ليت باب- 4
 نب ليعامسإ نع ةبعش انثّدح ٍرْفعَج نب دمحم انئَّدح ساّبع نب وُرمع ينثّدح

 امنإ « يئايلوأب اوسيل  ٌضايب :رفعج نب دمحم باتك يف ورمع لاق - .يبأ لآ نإ :لوقي

 صاعلا نب ورمع نع سيق نع نايب نع ٍدحاولا دبع نب ةسبنع داز «نينمؤملا ٌحلاصو هللا يّيلَو

 .«اهتلضب اهّلصأ ينعي « اهلالبب اهُلبأ محر مهل نكلو : الب يبنلا ثعمساا : لاق

 ءىفاكملاب لصاولا سيل باي ©

 يهاجم نع رطفو ورمع نب ٍنسحلاو شمعألا نع ُنايفس انّربخأ ريثك نب مح انثّدح _ ۹۱

 نع ٌرطِفو ْنسحلا ةعفَرو لكي يبنلا ىلإ شمعألا هعقري مل : ُنايفس لاق  ورمع نب هللا دبعنع

 . «اهّلصو ةمحر تعطق اذإ يذلا ٌلصاولا نكلو « ءىفاكملاب لصاولا سيل : لاق ءاي عيبنلا

 ملسأ مث ِكرشلا يف ُهَّمحر ّلصَو نم باب- ٠5

 نأ» ريبّزلا نب ةورُع ينربخأ : لاق ٌّيرِهُزلا نع ٌبيَعُش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح _ ۹۹۲

 « ةيلهاجلا يف اهب ُثَّدحتأ تنك ًارومأ تيأرأ « هللا لوسر اي : : لاق هنأ ةَربخأ مازج نب ميكح

 تلم ني ل ل



 0۰0 بدألا باتك

 نباو ٌحلاصو ٌرمْعَم لاقو . ؛ُثَّحتأ» :ناميلا يبأ نع ًاضيأ لاقيو .«ريخ نم فلس ام ىلع

 . هيبأ نع ٌماشه هعباتو . رؤبَتلا ثِّحّتلا : قاحسإ نبا لاقو «ٌثنحتأ» :رفاسملا

 .[5578 21777١1575 : ثيدحلا رظنا]

 اهَحَّزام وأ اهّلّبق وأ « هب ّبعلت ىتح ِهريغ ةيبص كرت نم باب ٠١
 نب دلاخ تنب ٍدلاخمأ ” نع هيبأ نع ديعس نب للاخ نع هللا دبع انربخأ ناب انئّدح_ ۴۳

 . هنس هنس : ا هللا لوسر لاق ‹ ٌرفصأ ٌصيمق َيلعو يبأ عم ةا هللا لوسر ثيتأ :تلاقديعس

 لاق .يبأ ينَربَّرف « ةّربنلا متاخب ُبعلأ ٌتبهذف :تلاق .ةنسح : ةيشبحلاب يهو هللا دبع لاق
 يلبأ مث ‹ يقلخأو يلبأ مث « يقلخأو يلبأ : ةي هللا لوسر لاق مث .اهغد :ِهك هللا لوسر

 .. «اهئاقب نم ىنعي . . . ركذ ىتح تيقبف : هللا دبع لاق . ىقلخأو

 .[ه 4110ه . OAYY (TAVE Y1 :ثيدحلا رظنا]

 :سنأ نع تبان لاقو .هتقناعمو هليبقتو ٍدلولا ةمحر باب-
 همشو هلّبقف َميهاربإ ِةِليٌيبنلا ّذخأ

 معن يبأ نبا نع َبوقعي يبأ نبا انئَّدح يدهم انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح- 0+5

 له نما لاق ؟تنأ نّمم : :لاقف ضوعبلا مد نع ٌلجر ُهلأسو ٌرمع نبال ًادهاش تنك» :لاق

 تعم . لكي عيبنلا َنبا اولتق دقو « ضوعبلا مد نع ينلأسي اذه ىلإ اورظنا : :لاق .قارعلا

 .["/0» :ثيدحلا رظنا] . «ايندلا نم َياتناحُيَر امه : لوقي ةي يبنلا

 نأ ركب يبأ نب هللا دبع ينثّدح :لاق ٌيرهّزلا نع ٌبيعش انربخأ ِناميلا وبأ انثدح_ 6
 ٍناتنبا اهعم ٌةأرما ينتءاج :تلاق هتثدح الب يبنلا جوز ةشئاع نأ» ُةَربخأ ريبلا نب ةورع
 تماق مث « اهيتنبا َنيِب اهْتمَّسَقَف « اهتيطعأف « ةدحاو ةرمت ريغ يدنع ذجت ملف « ينلأست

 هل ّنك َنهيلإ نسحأف ًائيش ِتانبلا هذه نم يلي نم :لاقف ٠ هتنّدحف كي ئبنلا لخدف «٠ تّجّرخف

 ١514[. :ثيدحلا رظنا] . «رانلا نم ًارتس

 انثّدح» ميس نب وُرمع انثّدح ٌيربقملا ٌديعس انثدح ُتيللا انثدح ٍديلولا وبأ انتحر 215

 عكر اذإف « ىلصف قناع ىلع صاعلا يبأ نب ةّمامأو ال يلا انيلع جرخ : لاق ةداتق وبأ

 .[615:ثيدحلا رظنا] .«اهعفر عفر اذإو « اهعضو

 نأ» نمحرلا دبع نب ةملس وبأ انثدح َيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ نامّيلا وبأ انثّدح ۷

 سباح نب ٌعرقألا ٌةدنعو مولع نب ّنسحلا ةي هللا لوسر لق :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ



 بدألا باتك 0۰٩

 ِهيلإ رظنف .ًادحأ مهنم تلق ام ٍدَّلّولا نم ًةرشع يل َّنِإ :عرقألا لاقف « ًاسلاج ٌموميمتلا

 .«محرُي ال جحرَي ال نم : لاق مث كي هللا لوسر

 هللا يضر ةشئاع نع» ةورع نع ماشه نع ُنايفس انثدح فسوي نب محم انثدح 446

 وأ : : كك ئبنلا لاقف « مهلبقن امف َنايبصلا َنولبقت : لاقف كي يبنلا ىلإ ئيبارعأ ءاج : تلاق اهنع

 .«ةمحرلا ٌكيِلق نم هللا عزن نأ كل كلمأ

 نع هيبأ نع مّلسأ نب ٌديز ينئّدح :لاق ناَّسَع وبأ انئّدح ميرم يبأ نبا انثّدح - 84

 بلت يلا نم ةأرما اذإف + يسم لآ يتلا ىلع ميقا: لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َرمع

 : كي خيبنلا انل لاقف . هّنَعَضرأو اهنطبب هْنَمَّصلأف هتَّدَحَأ يبسلا يف آّيبص تَّدَجَو اذإ « يقست اهيدت

 ةحرأ هلل :لاقف .ةحّرطت ال نأ ىلع رِدَقَت يهو « ال :انلق ؟رانلا يف اهّدلو ًةحراط ذه َنوَرتأ

 .«اهدلوب هذه نم هدابعب

 ءزج ةئم يف ةمحرلا هللا لعج باب 4

 نب ديعس انربخأ ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ئينارهبلا عفان نب مكحلا انئّدح
 اال :لوقي ةه هللا لوسر تعمس : :لاق ًةريره ابأ َّنأ» بّيسملا

 aN يسر ادب نع كاسل

 44 قف هفرط 300+ تيدا : «هتبضت نأ ةيشخ د اهِدلَو نع اهَرِفاح ٌسرفلا عفرت 'ىتح « قلخلا

 هم ّلكأي نأ ةيشخ ِدلَّولا ٍلتق باب- ٠

 نب ورمع نع لئاو يبأ نع روصنم نع ٌنايفس انّربخأ ريثك نب ٌدمحم انثّدح ١
 ًاَدِن هلل ّلعجت نأ :لاق ؟مظعأ بنّدلا يأ « هللا لوسر اي : تلق : لاق هللا دبع نع ا

 نأ :لاق ؟ُيأ مث :لاق . كعم َلكأي نأ ةيشخ كدلَو لتقت نأ : لاق ؟ئأ مث :ٌتلق . كقلخ وهو
 .4 رتا قا ت صرتي یا۶9 ۰4 ینا لوق قیدصت لا لزنأو . كراج ةليلح يناز

 :ثيدحلا رظنا] ٤٤۷۷ ٠ ٤۷١١[.

 رُجحلا يف ٌيبصلا عضو باب-١
 نأ ةشئاع نع يبأ ينربخأ : لاق ماشه نع ديعس نب ىيحي انثّدح ىنثملا نب دمحم انثدح_- ۲

 ٠4٩۸[. ۲۲۲ :ثيدحلا رظنا] . (هّعبتأف ءامب اعّدف «هيلع لابف ةكّتحُي ورجح يف ايبص عضو كي جبنلا

 ذخفلا ىلع ّيبصلا عضو باب 7
 هيبأ نع ٌثّدحي َناميلس نب ُرمتعملا انئَّدح ٌمراع انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثدح - ۴۳



 10۰۷ بدألا باتک-۸

 دبر نب ةماسأ نع# نامقع ريأ هتدحي' يدهتلا امتع يأ نع تذخب ةميمت انآ كععس لاف
 اخف ىلع يلع نب َنسحلا ٌدعقُيو خف ىَلَع يندعقُيف يندخأي لك هلا وسر ناك امهنع هللا يضر
 انثّذح ىيحي انئّدح :لاق يلع نعو «امهُمحرأ ينإف امهمحرا مهلا :لوقي مث امهُّمضي مث رخآلا
 همس ملف اذكو اذك هب ٌتْنَّدَح :تلق ءيش هنم يبلق يف عقوفا : ٌيميتلا لاق ٌنامثع يبأ نع ٌناميلس

 . 181/417 ۲۷۲۰ :ثيدحلا رظنا] . ؟ٌتعمس اميف ًابوتكم يدنع هتدجوف ترظنف « نامثع يبأ نم

 ناميإلا نم ٍدهعلا نسح باي ۳
 هللا يضر ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انئَدح َليعامسإ نب ُديِبم انئّدح- 4
 ِثالثب ينجّوزتي نأ لبق ثكلّم دقلو - ةجيدَح ىلع ُثرغ ام ةأرما ىلع ٌثرغ ام : ا

 ناك ْنِإو . بصق نم نجلا يف ٍتيبب اهَرّشِبُي نأ هر ٌهَرمأ دقلو . اهُركذَي د ةعمسأ تنك امل - نینس

 .[0179 ۰۳۸۱۸ ۳۸۱۷ 27817 :ثيدحلا رظنا] < «اهنم اهيل يف يده مث ءاشلا بذيل

 ًاميتي لوی نم لضف باب 54
 :لاق مزاح يبأ نب زيزعلا دبع ينثّدح :لاق تاهرلا دبع ا ا نوف

 . اذكه ةّنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ» :لاق هب ئبنلا نع ٍدعس نب َلهَس ٌتعمس :لاق يبأ ينثّدح

 07٠5[. :ثيدحلا رظنا] . «ىطسؤلاو ةباتسلا هيعَبصإب لاقو

 ةلمرألا ىلع يعاسلا باب 5

 ىلإ هعفري ميلس نب َناوفَص نع» كلام ينثدح : لاق هللا دبع ُنِب ٌليعامسإ انثّدح - ٠٠٠١
 موصي يذلاك وأ « هللا ليبس يف ٍدهاجملاك نيكشملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا :لاق ةي ئبنلا

 .«ليللا موقيو ٌراهنلا
 عيطُم نبا ىلوم ِثيَعلا يبأ نع يليدلا ٍديز نب روث نع كلام ينث ل لاق لبعامسإ انئّدح

 .[180» :ثيدحلا رظنا] . هلثم . . . كي ئبنلا نع ةريره يبأ نع

 نيكسملا ىلع يعاسلا باب- 75 |

 دره يأ نعد تلا نأ نت دير نہ روت نع كلام اقدح ل نيالا ةا ¥

 SS ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 ٠٠٠٠[. 6507 :ثيدحلا رظنا] . «رطفُي ال مئاصلاكو رتي ال مئاقلاك : ُيَبعَملا ُكلْشَي لاق ُهْبح ةئسحأو

 مئاهّيلاو سانلا ةمحر باب- ۷
 نب كلام َناميلس يبأ نع ةبالق يبأ نع ُبويأ انّثّدح ليعامسإ انثدح ٌدّدسم انثّدح -4

1 



 بدألا باتك 10۸

 انأ نظف « ةليل َنيرشع هّدنع انمقأف « نوبراقتم ٌةببش ٌنحنو ةي ئبنلا انيتأ» :لاق ثريوُحلا
 ىلإ اوعجرا : لاقف « ًاميحر ًاقيقر ناكو « هانربخأف انِلهأ يف انكرت نّمع انلأسو « انلهأ انقتشا

 ْنذّوِئلف ٌةالصلا ٍتَرَضَح اذإو « يّلصأ ينومتيأر امك اوُلَصو « مهورُمو « مهومّلعف مكيلمأ

 ÜYAEA CAI. تمم تمر تا لد . ٦۲۸ :ثيدحلا رظنا]. «مكذربكأ مكفؤَيِل مث < « مكّذحأ مكل

 نامّسلا حلاص يبأ نع ركب يبأ 'ىلوم يمس نع كلام ينثّدح ليعامسإ انثّدح - ۹

 1 :لجرلا لاقف « شعلا نم ىرغل لكا تلي بلك اذإف جرخ مث « برشف اهبف ل ارث

 ىقسف هيفب ةكمسمأ مث مح ًالمف رثبلا َلزيف « يب غلب ناك يذلا لثم شطعلا نم َبلكلا اذه غلب

 لك يف :لاقف ؟ًارجأ مئ ؛اهبلا ىف انل َّنإو « هللا لوسر اي :اولاق .هل َرْمْعف هل هللا رکشف « بلكلا

 .[7477 ۰ ۲۳٣۹۳ , ۱۷۲ :ثيدحلا رظنا]. (”جأ ةبطَر دبك تاذ

 نب َةَملَس وبأ ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انّربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح - ٠
 يف وهو ٌعوبارعأ لاقف « هعم انمقو ةالص يف اي هللا لوسر ماق» : لاق ايا

 : يبارعألل لاق ةي يبنلا ملس املف .ًادحأ انعم محرت الو « ًادمحمو ينمحرا هللا :ةالصل

 ش 1 و رم

 نب نامعنلاثعمس» :لوقي ُهّيعمس :لاق رماع نع اًيركز انثدح ميعُن وبأ انثّدح - ٠
 ٍدَّسجلا لّثمك مهفطاعتو مهداوتو مهوحارت يف َنينمؤملا ىَرت : ل هللا لوسر لاق :لوقي رع

 . (ىّمُحلاو رّهّسلاب هدّسج دئاس هل 'ىعادت ًاوضع 'ىكتشا اذإ

 : لاق كي يبنلا نع كلام نب سنآنع» ةداتق نع ةناوع وبأ انئّدح ٍديلَولا وبأ انثدح - 11۴

 YY] :ثيدحلا رظنا]. ؛ةقَّدَص هل ناك الإ ٌةباد وأ ٌناسنإ هنم لكأف ًاسْرَغ سّرَغ ملسُم نم ام

 :لاق» بهَو نب ٌديز ينثّدح :لاق شمعألا انثّدح يبأ انثّدح صفح نب مع انثّدح - ۳

 .(مَحرُي ال محري ال نم : لاق ةا ئبنلا نع هللا دبع نب ريرجتسعمس
 .[۷۳۷ ١ : يف هفرط_ 5017 ثيدحلا]

e 

 ««ائدسخإ لو اعيش وپ وک رشد الو لو ةلااودبعأو # { :ىلاعت هللا لوقو

 :هلوق ىلإ 7
  014:لاق ٍديعس نب ئيحي نع كلام ينئّدح :لاف نسدأ ىلا نب ليعامسإ اند



 10۰۹ بدألا باتك

 لاز ام :لاق ايب عبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاعنعا» ةرمَع نع دمحم نب ركب وبأ ينربخأ

 . «هثّرويس هنأ ثننظ ىتح راجلاب ينيصوي لیربج

 نع» هيبأ نع ٍدمحم نب ُرمع انثّدح عيَرُز نب ديزي انّنَّدح ٍلاهنم نب دمحم انثّدح 5

 ٌتننظ تح راجلاب ينيصوي ٌليربج لاز ام : ال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا

 هو و
 . (هثّرويس هنأ

 ًاكلهَم : ر نهكلهُي :(َنُهَنيوُي »ل .هقئا وب ٌةُراج ُنمأي ال نم مثإ باب 4

 نكي يبنلا نأ حيَرُش يبأنع ٍديعس نع بئذ يبأ نبا انّثَّدح يلع نب مصاع انثّدح 51

 ذلا :لاق ؟هللا لوسر اي نمو :ليق .نمؤي ال هللاو ‹ نمؤي ال هللاو ‹ نمي ال هللاو :لاق

 . «هقئاوب ٌةراج ْنمأي ال

 ٍشاّيع نب ركب وبأو ّرمع نب نامثعو دوسألا نب ديمُح لاقو .'ئسوم نب ٌدسأو ةبابش ُهَعبات
 . ةريره يبأ نع ٌيربقملا نع بئذ يبأ نبا نع : قاحسإ نب ُبيعشو

 اهتّراجل ٌةراج ٌنرقحت ال باب
 نع هيبأ نع ٌيربقملا وه ٌديعس انثّدح ُثيللا انئّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح 0

 E راجع نست EL :لوقي ُب ئبنلا ناك :لاق ًةريره يبأ

 .[7535 :ثيدحلا رظنا]. «ةاش نٌّسرف

 هّراج ذوي الف رخآلا مويلاو هللاب ْنمْوُي ناك نم باب ١"
 نع» حلاص يبأ نع ٍنيِصُح يبأ نع صّوخألا وبأ انثدح ٍديعس نب ًةبيتق انئّدح ت1

 تاكو: راج ذوب الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤُي ناك نم : الگ هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ

 وأ ًاريخ لملف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « هَفيَض مركُيلف رجلا مويلاو هللاب نمؤُي
 .[0188 :ثيدحلا رظنا]. «تمصتيل

 نع ٌيربقملا ٌديعس ىنث :ةًدح :لاق ثيللا انثّدح تفسوي نب هللا دبع انثدح 5 ۹

 ناك نم : لاقف ال ئيبنلا ملكت َنيح يانيع ثرصبأو َياَنُدَأ ثعمس : لاق ٌيودعلا حيرش يبأ

 هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « هّراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 ناك امف « مايأ ةثالث ةفايضلاو « ةليلو ٌموي :لاق ؟هللا لوسر اي هتزئاج امو :ليق « هتزئاج

 . «تُمصيل وأ ًاريخ لَقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو . هيلع ٌةقَدص وهف كلذ َءارو

 .[3477 2 1٠۳١ : يف هافرط_ 1٠1۹ ثيدحلا]



 بدألا باتك 01۰

 E و

 امهبرقأ ىلإ ی ا ا يل كر ل وسر ا تلق : 0

 .[7540 , 5789 :ثيدحلا رظنا] . «ًاباب كنم

 ةقّدص ٍفورعم لک باب_
 نع ندكدملا نب دمحم ىثدح :لاق ناسغؤبأ اندا نب لع انندخ د

 . «ةقّدص ٍفورعم لك : لاق ةا يبنلا نع امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج
 هيبأ نع ٌّيرعشألا ىسوم يبأ نب درب يبأ نب ديعس انئّدح ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انثدح- ۲

 لمعَيف :لاق ؟ذجي مل نإف :اولاق .ةقدص ملسم لك ىلع : يب ئبنلا لاق» :لاق هذج نع
 0 :لاق 00 2 ع مل نإن ل 00 فيد

 oT ةا ا لع كفا لاق ؟ لعن

 ةقّدص ةييطلا ةملكلا :ةايك ّيبنلا نع ةريره وبأ لاقو .مالكلا بيط باب "4

 متاح نب يدع نع» ةمثيَح نع وُرمع ينربخأ :لاق ٌةبعش انثدح ديلولا وبأ انئّدح- 5
 لاق .ههجوب حاشأو اهنم ذّرعتف ّرانلا ركذ مث ءههجوب َحاشأو اهنم ذّرعتف رانلا ةي ئيبنلا ركذ :لاق

 . «ةبّيط ةملكبف نكي مل نإف « ة نمت ق ولو را ا وقتا لاق مث « كشأ الف نيترم امأ : ةبعش

 .[5096 /51١1ا/01517 : ثيدحلا رظنا]

 هّلك ٍرمألا يف قفّرلا باب

 باهش نبا ٍنع حلاص نع دعس نب ٌميهاربإ انئّدح هللا ٍدبع نب زيزعلا بع انثّدح - 4

 ىلع دوهيلا نم طهر لخد : تلاق يك يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ٍيبزلا نب ةورُع نع
 . ةنعللاو ماسلا مكيلعو : تلقف اهتمهفف : ةشئاع تلاق . مكيلع ماسلا :اولاقف كي هللا لوسر

 : تلقف .هّلك رمألا يف قفرلا بحي هللا َّنِإ « ةشئاع اي لهم : ال هللا لوسر لاقف :تلاق

 .«مكيلعو : : تلق دق : : اک هللا لوسر لاق ؟اولاق ام عمست مل وأ « هللا لوسر اي

 ش .[7 980 : ثيدحلا رظنا]

 كلام نب سنأ نع» تباث نع ديز نب دامح انثدح باهّولا دبع نب هللا دبع انثّدح-606



 ١1١ بدألا باتك

 نم ولدب اعد مث ومر : رال هللا لوسر لاقف ¢ هيلإ اوماقف ¢ دلا ف لاب انارغأ نأ

 ۲۲٠۰[. ۲۱۹ :ثيدحلا رظنا] . «هيلع بصف ءام

 ًاضعب مهضعب نينمؤملا ٍنُواعت باب 5
 :لاق ةدرب يبأ نب ديَرُي ةدرب:ىبأ نع نايفس اتثّدح فسوي نب دمحم انثدح 65

 دشي ناينبلاك نمؤملل ْنمؤملا : لاق لَك يبنلا نع» ىسوم يبأ هيبأ نع ةدرُب وبأ يدج ينربخأ ا 3 0 * هاا ۹ 1 2 وع .٠ 3 ٣

 .[1 4450 ٤۸۱ :ثيدحلا رظنا] . «هعباصأ نيب كبش مث . ًاضعب هضعب

 ههجوب انيلع لبقأ « ةجاح ٌبلاط وأ لأسي لجر َءاج ذإ ًاسلاج هيب ئبنلا ناكو - ۷

 ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ءاش ام هيبن ناسل ىلع هللا ضقّيْلو « اورجؤّتلف اوعفشا» :لاقف
 نكي ٌةَئَدِس اعم فَي نمو ان بكل لكي سڪ ةَعلَمَسَدْشَي :یلاعت هللا لوق باب -0 سس كمل E و2 سرا ا یب ر ص 2 ءب ءس ےب 5 5

 اس ترك سرع 2م ل خس ہر ج 3

 نرخ :نيلفك :ئسوم وبأ لاق .بيصن :لفك 4اًئيِقُّم ءْىَش لك ع هَل َناكَو اهني لفك مل

 ع 2 ِِع 2 0 ۶ 3 ت

 ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ انثدح ءالعلا نب دمحم انثدح _ ۸

 « اورجؤتلف اوعفشا :لاق  ةجاحلا ٌبحاص وأ - لئاسلا ُهاتأ اذإ ناك هنأ هك ىبنلا نع»

 .[1071/ « ۱٤۳۲ : ثيدحلا رظنا] . «ءاش اه هلوصر نال ىلع هللا نضقيلو

 . ًاشحافتم الو ًاشحاف يَ يبنلا نكي مل باب

RLS EE aT ۹ 

 EIT ا

 مكر يخ نم نإ : ب هللا لوسر لاق :لاقو .ًاشحفتم الو ًاشحاف نكي مل :لاقف ی هللا لوسر

 .[۳۷۵۹ « ۲۵۵۹ :ٹیدحلا رظنا] . «اقلخ مكتسحأ

 ةكيلُم يبأ نب هللا ٍدبع نع َبويآ نع باهولا دبع انربخأ مالس نب دمحم انئّدح - ۳

 :ةشئاع تلاقف « مكيلع ماسلا : اولاقف ويي يبنلا اوت تأ دوهي نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع»

 كايإو « قفٌرلاب كيلع « ةشئاع اي ًالهم :لاق .مكيلع هللا بضغو هللا مكتعلو « مكيلع مكيلع

 ‹« مهيلع ٌتدّدر ؟ّتلق ام يعمست مل وأ : لاق ؟اولاقام عمست مل وأ : تلاق . شحفلاو فَعلاَو

 .[1054 25978 :ثيدحلا رظنا] . یف مهل ٌباجتسُي الو < مهيف يل ٌباجتسُيف



 بدألا باتك -۸ ١6١ *؟

 نعد ٌناميلس نب يلف وه - ىبحي وبأ انربخأ بهو نبا ينربخأ : لاق غبصأ انثّدح- ۰ ۰۳۱

 ًاشاحف الو ًاباَبَس كي يبنلا نكي مل» : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ةماسأ نب ٍلاله

 ٠٠٤١[. :يف هفرط_ 7:1 ثيدحلا] ؟(هُئيبج برت هلام : ةبتعملا دنع اندحأل لوقي ناك « ًاناّعل الو

 نع | مساقلا نب حور انئّدح ٍءاوَس نب دمحم انئّدح 'اىسيع نب ورمع انئّدح - ۲

 سئب : لاق هآر املف « كي يبنلا ىلع َنذأتسا اجر َّنأةشئاع نع» ةورُع نع ٍرِدكنملا نب ٍدمحم

 0 .هيلإ طسبناو ِههجَو يف نكي ئيبنلا َقّلطت سلج املف . ةريشعلا نبا َسئبو ةريشعلا وخأ

 تقلطت مث « اذكو اذك :هل تلق لجرلا تيأر َنيح هللا لوسر اي : ةشئاع هل تلاق لجرلا قلطنا

 سانلا رش َّنِإ ؟اشحاف ينتدهع ىتم ةشئاع اي : ايب هللا لوسر لاقف . هيلإ ٌتطَسبناو ههجو يف

 .[1181 + 04 :يف هافرط_ 07 ثيدحلا] . «هّرش َءاقتا ٌسانلا هكرت نم ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع

 لخبلا نم ُهّركُي امو ٍءاخسلاو َقّلُخلا نِسُح باب 9

 ٌرذ وبأ لاقو :ناضمر يف نوكي ام دوجأو « سانلا دوجأ ةي عربنلا ناك :سابع نبا لاقو

 :لاقف عَجرف هلوق نم عمساف يداولا اذه ىلإ بكرا : هيخأل لاق « ب ئبنلا ثعبم ُهَعلب امل

 . قالخألا مراكمب ذمأي هتيأر

 « : لاق سنأ نع ٍِتباث نع ديز نبا وه دامح انئّدح نوع نب ومع انثّدح- ۳

 « ةليل تاذ ةنيدملا لهأ عزف دقلو .سانلا عَجشأو سانلا دوجأو سانلا ّنسحأ لِي خيبنلا

 مل وقي وهو تاوصلا ىلإ نسانلا ويس دق هلك يلا مهلبتتماف تولا لبق نب انلا قلطناف

 :لاقف ؛ ؛ فيس هقنع يف < جرس هيلع ام يرَع ةحلط يبأل سرف ىلع وهو « اوعارت مل ؛اوعارت

 . حبل هنإ وأ . ارحب هتدجو دقل

[Yet 414 TAA كحد YAY «1۸717 < 1۸71 < ۲۸0۷ 1۸1° › ۲11۷ : [ثيدحلا رظنا 

 ًارباج ٌتعمس :لاق» ردكنملا نبا نع نايفس اربا ريك نب لمحت انثّدح 5*0

 0 : لاقف طق ءيش نع ةي ئيبنلا لس ام : لوقي هنع هللا يضر

 قورسَم نعا قيقش ينثدح :لاق شمعألا انثّدح يبأ انتَدح صفح نب رمع انثدح_- ٥

 ءأشحفتُم الو اشحاف ب هللا لوسر نكي مل : لاق ذإ انئَّدحُي ورمع نب هللا ٍدبع دنعًاسولج انك :لاق
 .[5079 ۰۳۷۵۹ ۰۳۰۵۹ :ثيدحلا رظنا] . «اقالخأ مكنسحأ مكرايخ َّنِإ :لوقي ناك هنإو



 ١و1 بدألا باتك

 ؟ةدربلا ام نوردتأ :موقلل ٌلهس لاقف - ةدرب لكي ئبنلا ىلإ ٌةأرما تءاج :لاق ٍدعس نب لهس
 :تلاقف - اهتيشاح اهيف ةجوسنم ٌةلمش يه :لهس لاقف .ٌةلمش يه :موقلا لاقف

 نم ٌلجر هيلع اهآرف « اهَّسِيلف اهيلإ ًاجاتحم يب ئبنلا اهذخأف « هذه كوسكأ « هللا لوسر اي

 ةا ئبنلا ماق املف . معن :لاقف . اهينسكاف « هذه َنّسحأ ام « هللا لوسر اي :لاقف ةباحصلا

 « اهايإ هتلأس مث اهيلإ ًاجاتحُم اهّذخأ لي عبنلا تيأر َنيح َتنَسحأ ام : اولاقف ةباحصأ همال

 أ لم لق يل اهني نیح اهتكرب ٹرجر ١ :لاقف . هعتميف ًائيش لأسُي ال هنأ تفرع دقو

 .(ةبا١٠ o YT ا اال : ثيدحلا رظنا] . اهيف

 < فل نر ۰ للا مم ءدام ل 4 هلل اوسر لاق ةرره ابا

SS 

 الو تأ ؟ ل 3

 :ثيدحلا رظنا] . (؟تعنص الأ : الو ؟ٌتعنَص 71754[.

 ؟هلهأ يف ٌلُجرلا ُنوكي فيك باب ٠٠
 :لاق دوسألا نع ميهاربإ نع مكحلا نع ٌةبعش انثّدح ّرمع نب صفح انثّدح - ۹

 ٍتَرَضح اذإف « هلهأ ةنهم يف ناك :تلاق ؟هلهأ يف عنصي يب ئبنلا ناك ام : ةشئاع ثلأس»

 .[07 517 « 51/5 :ثيدحلا رظنا] . «ةالصلا ىلإ ماق ةالصلا

E 4١ 

e ا 0 

 هوثحأف ًانالف ٌبحُي هللا نإ :ءامسلا لهأ ىف ليربج يدانُيف « ليربج هْيحيف « هّئحأف ًانالف «

 :ثيدحلا رظنا] . «ضرألا لهآ يف لوبقلا هل عضوي مث « ءامسلا لهأ هُيحُيف 7705[.

  ۲هللا يف بحلا باب_-

 لاق» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سن نع ةداتق نع ةبعش اننَّدح ٌمدآ انثّدح - ١

 يف َفَذَقُي نأ 'ىتحو « هلل الإ هُّيحُي ال ءرملا بحي 'ىتح ناميإلا ةوالح ّدحأ ٌدجي ال : كي ىبنلا



 بدألا باتك ۸ 101٤

 هيلإ بحأ ةلوسرو هللا ّنوكي ىتحو « هللا ةذقنأ ذإ دعب رفكلا ىلإ عجري نأ نم هيلإ ٌبحأ رانلا

 1١٠[. 15 :ثيدحلا رظنا] . «امهاوس امم

 ينا اک نأ ص وق نق رکا اعمال بماي :یلاعت هللا لوق باب ۳
 مص را ل

 «(توملاظلا مه ت وأ :هلوق ىلإ

 ةعمَر نب هللا دبع نع» هيبأ نع ماشه نع ٌنايفس انثًدح هللا دبع نب ولع انثدح - ۲
 مكدحأ ٌبِرضي مب :لاقو « سفنألا نم جرخي امم لجرلا كحضي نأ ةي ٌئيبنلا 'ىهن :لاق

 َدلَج» ماشه نع ةيواعم وبأو ٌبيهوو يروثلا لاقو .«اهقناعُب هلعل مث لحفلا برض ُهنأرما
 .[5784 « 4447 , "لال : ثيدحلا رظنا] . «دبعلا

 ٍديز نب دمحم نب ُمصاع انربخأ وراه نب ٌديزي انئَّدح ىنثملا نب دمحم ينثّدح- 504
 :اولاق ؟اذه موي ّيأ ّنوردتأ : ىنمب لكي يبنلا لاق» : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع هيبأ نع
 . ملعأ ةلوسرو هللا :اولاق ؟اذه دلب ّيأ َنوردتأ . مارح ٌموي اذه َّنإف :لاق « ملعأ ةلوسرو هللا

 :لاق . مارح هش :لاق .ملعأ ةلوسرو هللا :اولاق ؟اذه رهش ّيأ َنوردتأ .مارح ٌدلب :لاق

 يف اذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك مكضارعأو مكلاومأو مكءامد مكيلع مّرح هللا نإف

 ۱۷٤١ ١ ٤٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «اذه مكدلب

 نعللاو بابسلا نع ئهنُي ام باب- ٤

 ُثّدحي ٍلئاو ابأ ٌتعمس : لاق ٍروصنم نع ةبعش انثّدح برح نب ٌناميلس انئّدح- 5.

n adنب دمحم ُهعبات . «رفك ُهلاتقو « قوسف ملسملا باس :  

 ينثدح ديرب نب هللا دبع نع TT رَمْعَم وبأ انثدح 06
 : لوقي لكي يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضرّرذ يبأ نع» هئّدح يليّدلا دوسألا ابأ نأ رَمْعَي نب ىبحي

 ةبحاص ْنكي مل نإ « هيلع ُثّدترا الإ « رفكلاب هيمري الو 2 قوسفلاب اجر ٌلجر يمري ال

 .[7 5508 : ثيدحلا رظنا] : «كلذك

 : لاق سنأ نع يلع نب لاله انثّدح َناميلس نب حيف انثّدح ٍنانس نب دمحم انثّدح- 57
 برت هلام :ةبتعملا دنع لوقي ناك < ًاباَبَس الو ًآناَعل الو ًاشحاف ةي هللا لوسر نكي مل»

 597١[. : ثيدحلا رظنا] . (هنيبج



 1010 1 بدألا باتك

 نب ىبحي نع كرابملا نب مولع انئَّدح رمع نب ُنامثع انئّدح راشب نب دمحم انثّدح - 5١<

 َّنأ هثّدح  ةرجشلا باحصأ نم ناكو - كاخضلا نب ٌثباث نأ ةبالق يبأ نع ريثك يبأ

 مدآ نبا ىلع سيلو « لاق امك وهف ًابذاك مالسإلا ريغ ٍةلم ىلع َتفلَح نم» : : لاق اَ هللا لوسر

 وهف ًانمؤُم َنعل نمو « ةمايقلا موي هب َبّذُع ايندلا يف ءيشب ةسفن لتق نمو « كلمي ال اميف ٌرذن

 .[4867 « 4111 ء۱۳۹۳ :ثيدحلا رظنا] . (هِلْثقك وهف رفكب ًانمؤم فّذق نمو « هلئقك

 تباث نب ُيِدَع يتثّدخ :لاق شمعألا انئّدح يبأ انئَّدح صفح نب دمع انثّدح _ ۸

 ا الجر ا لاق ق4 ميلا تاما ند خر فاش نوح نامل تعيس لاق
 ينإ :لي يبنلا لاقف « ريغتو ةهجو َحفتنا ىتح هبضغ ٌدتشاف امهُدحأ بضخف « لكي ئبنلا
 : لاقو كي يبنلا لوقب هربخأف ٌلجرلا هيلإ قلطناف .دجي يذلا هنع بَل اهلاق ول ةملك جلعأل

 .[۳۲۸۲ :ثيدحلا رظنا] .«ْبهذا ؟انأ ٌنونجمآ « سأب يب ىرتأ :لاقف .ناطيشلا نم هللاب ذّوعت

 نب ٌةدابُم ينئَّدح» :ٌنسنأ لاق لاق ٍديِمُح نع لضفملا نب رشي انثدح ٌدَّدسم انثّدح - ۹
 ا را سقت نقلا لل انام يا لوسر ّجرخ :لاق تماصلا

 ًاريخ لوکی نأ ئسعو « تعفُر اهنإو « نالفو ٌنالف ىحالتف مكربخأل تجرح : لكك يبنلا لاق

 ٤٩ « 7١77[. :ثيدحلا رظنا] . ا ةعبانلاو اا يقاهوسمتلاف مكل

 نع» ديوس نبا وه رورعملا نع شمعألا انَنَدح يبأ انثّدح صفح نب ُرمع انثّدح - 10°

 « ةلُح تناك هّتسيلف اذه ٌتّذخأ ول : تلقف « ًادرُي همالغ ىلعو ًادوُب هيلع ثيأر : : لاق رذ يبأ

 ‹ اهنم تلف « ةّيمجعأ هّقأ تناكو « مالك ٍلجر َنيبو ينيب ناك : ا ا ا طعاز

 . معن : : تلق ؟هّمأ نم َتْلِبَقَأ : لاق . . معن : تلق ؟ ًانالف تِبَباسأ : يل لاقف ةا ئبنلا ىلإ ينركذف

 مه ؛ معن لاك علا حت اس ع ىلع تلق . ةيلهاج كيف و رما كنإ :لاق

 ‹« لكأي امم ُهْمِعطْيْلَف هدي تحت ا لا دج نيف ا تب ا مول کارا

 . ؛هيلع هنّيلفهبِلَْي ام قلك نإف « هبِلغَي ام لمعلا نم فلكي الو « سّيلَي امم هّْسِبلُلَو

 ْ ۲٠٤١[. ۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 ريصقلاو ليوطلا مهلوق وحن سانلا ركذ نم ٌروجي ام باب ٥
 لُجرلا ٌنيش هبُدارُي ال امو ؟«نيدّيلا وذ لوقي ام» :ِِلَي ُيبنلا لاقو

 ريره يبا نع ميهاربإ نب ديزي رمع نب صفح 8 : لاق ةريره نأ نع دمحم ان دخ وها دا هن داب انتر معا فخ اے

 هدي عضوو ٍدجسملا مدقم يف ٍةبشخ ىلإ ماق مث « ملس مث نيتعكر َرهظلا هيب ئبنلا انب ىلص



 بدألا باتك 1 ١6515

 ِتَرصَق اولاقف سانلا ٌناعرَس جرخو  هاملكُي نأ اباهف ءرمعو ركب وبأ ٍذئموي موقلا يفو -اهيلع
 ؟ثَرصق مآ تيسنأ هللا يبن اي : لاقف نيّديلا اذ وعدي ال4 ئبنلا ناك لجر موقلا يفو « ةالصلا

 ىلصف ماقف « نيّديلا وذ قدص :لاق . هللا لوسر اي تيسن لب : مس ا
 لثم عضو مث < رکو ُهَّسأر عفر مث « لوطأ وأ هدوجس لثم دجسف َرّبك مث <« ملس مث

 .[۱۲۲۹ ۱۲۲۸ ۱۲۲۷ الاه ءالا 5 , 547 : ثيدحلا رظنا] .«ربكو ُهّسأر عفر مث « 0

 - 86 وے

 محل لڪ اي نأ مڪ د ح ااا اسب مک شنب بتن هيلو » :ىلاعت هللا لوقو ةبيغلا باب ؛5

 E 6اکتو

 سوواط نع ثّدحُي ا دهاجم ُتعمس : : لاق شمعألا نع عيكو انثّدح ىبحي انثّدح- ۲

 نابذعُيل امهنإ :لاقف نيّربق ىلع ةي هللا لوسر ّوم» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 0 ةميمنلاب يشمي ناكف اذه امأو « هلوي نم ُرتتسي ال ناكف اذه امأ : : ريبك يف نابّذَعُي امو

 ففخُي هلعل : لاق مث « ًادحاو اذه ىلعو ًادحاو اذه ىلع سرغف « نينثاب هّقّشف هَّقَّش بطر ٍبيِسَعِب

 .[۱۳۷۸ ۰۱۳۹۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۱ :ثيدحلا رظنا] .«اسبيي مل ام امهنع

 «... راصنألا رو ُريخ» كَ يبنلا لوق باب - ۷
 3 ٤ ء 5 ِ ئ E م م 600

 ّيدعاسلا ٍديَسَأ يبأ نع ةملس يبأ نع دانزلا يبأ نع نايفس انثّدح ةصيبق انثدح- ۳ ٠٠

 .[۳۸۰۷ ء۳۷۹۰ ۳۷۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «راّجنلا ونب راصنألا رود ريخ : ةا يبنلا لاق» : لاق

 ِبّيّرلاو باسفلا لهآ بايتغا نم زوجي ام باب- 6

 نوال را تدق د كارلا عقلا م

 :لاقف « لي هللا لوسر ىلع جر َنذأتسا» :تلاق هتربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع نإ ويِبَرلا
 هلا لوسر اي : تلق . مالكلا هل نال لحد املف .ةريشعلا نبا وأ ةريشعلا وخأ شب + هل اونا

 ٌهعَدَو وأ - سانلا هكرت نم سانلا رش َّنِإ « ةشئاع يأ :لاق .مالكلا هل َتنلأ مث تلق يذلا تلق
 ٠٠١۲[. :ثيدحلا رظنا] .«هشحف َءاقتا_- سانلا

 رئابكلا ّنم ةميمّتلا باب ۹

 ٍدهاجم نع روصنم نع نمحرلا دبع وبأ ِديَمح نب ةديبع انربخأ مالس ُنبا انثّدح 0

 نابذعي نيناسنإ ٌتوص عمسف « ةنيدملا ناطيح ضعب نم ةي ئبنلا جرخ» :لاقسابع نبا نع



 ¥101 بدألا باتك

 نم ُدِيَتسي ال امهُدحأ ناك :ريبكل هنإو « ةريبك يف نابّذعي امو « نابّذعي :لاقف « امهروبق يف
 لعجف - نيتنث وأ - ¿ ور ةذيس اعد من .ةميمنلاب يشمي ٌرخآلا ناكو « لوبلا

 .«اسبيي مل ام امهنع ُفَّمخي هّلعل : لاقف « اذه ٍربق يف ةرسكو اذه ربق يف ةرسك

 :ثيدحلا رظنا] 7182515 ۱۳١۱ ۰ ۱۳۷۸ ۰ 1١07[.

 رش لڪل لَ .4 مدح ماس زعل :ىلاعت هلوقو .ةَميمّنلا نم هّركُي ام باب - الخ ور
 1 7 5 0 و 2 ر

 دحاو بيعيو زملتو رمهي ورمل
 عم انك :لاقمامه نع» ميهاربإ نع روصنم نع ٌنايفس انئّدح ميعُت وبأ انثّدح- 065

 :لوقي يب يبنلا ثعمس : ةفيذح لاقف .نامثع ىلإ ثيدحلا عفري ًالجر نإ :هل ليقف ةفيذخ

 . (تاّتق ةنجلا لخدي ال

 «روزلا توف وبنکجآو » :یلاعت هللا لوق باب- ۱

 ةريره يبأ نع هيبأ نع ٌيربقملا نع بئذ يبأ نبا انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انثدح_ ۷ ٠٠

 ةماعط َعَدَي نأ ةجاح هلل سيلف لهجلاو هب لمعلاو رولا لوق عَدَي مل نم :لاق لب ئبنلا نع
 .[190* :ثيدحلا رظنا] . هّدانسإ ٌلجر ينمهفأ :ٌدمحأ لاق .«هبارشو

 َنيهجَولا يِذ يف يق ام باب ۲

a 1 TT 0۸رر ل  

EE ENÎ E 

  ۳هيف لاقي امب ٌةّبحاص َربخأ نم باب

 ٍدوعسم نبا نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ٌنايفس انربخأ ففسوي نب دمحم انثّدح 4
 دمحم دارأ ام هللاو :راصنألا نم لجر لاقف « ةمسق ةي هللا لوسر مّسق» : :لاق هنع هللا يضر

 دقل « ئسوم هللا محر : لاقو ههجو َرَعمتف « هتربخأف یک هللا لوسر ثيتأف « هللا هجو اذهب .

 .[ 355. 47# 16٠١ ۳٤١١ :ثيدحلا رظنا] . «ربصف اذه نم رثكأب َيِدوُأ

 . حامتلا نم ُهَركُي ام باب 4

 نب هللا دبع نب ديرب انثّدح ًءايركز نب ٌليعامسإ انئثَّدح حاّبصلا نب دمحم انثّدح ٠۰



 بدألا باتك 101۸

 يف هيرطُيو لجر ىلع ينثُي الجر كي ئبنلا عمس : لاق ئسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ نع ةدرُب يبأ
 ش .[77577 :ثيدحلا رظنا] . 0 متعطق وأ - متكلهأ : لاقف « ةحدملا

 الجر نأ" هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع ٍدلاخ نع ةبعش انّددح مدآ انثّدح - ١

 كشاض ىع تط + كجو : الب ئبنلا لاقف « ًاريخ لجر هيلع ىنثأف ب يبنلا دنع ٌركُذ

 هنأ ىَري ناك نإ « اذكو اذك ُبِيحأ :لّقَيلف ةلاحم ال احدام مكُدحأ ناك نإ ًارارم هلوقي -

 .«كليو» :دلاخ نع ٌبيَمُو لاق «ًادحأ هللا ىلع يكزُي الو « هْييسَح هللاو « كلذك

 .[575757 :ثيدحلا رظنا]

 ملعب امن هيخآ ىلع ئنثأ نم باب 8

 الإ « ةنجلا لهأ نم هنإ ضرألا ىلع يشمي دحأل لوقي ةي ئبنلا ٌتعمس ام» :ٌدعس لاقو
 .«مالّس نب هللا دبعل

 َّنأ» هيبأ نع ملاس نع َةبقع نب 'ئسوم انئّدح ٌنايفس انّثّدح هللا دبع نب ٌميلع انثّدح - 5

 نم طقسي يرازإ نإ « هللا لوسر اي :ركب وبأ لاق « ركذ ام ٍرازإلا يف ٌركذ َنيح ي هللا لوسر
 ٥۷۹۱[. ء ۵۷۸٤ 0۷۸۳ 3556 :ثيدحلا رظنا] .«مهنم تسل كنإ : لاق « هيقش دحأ

> 
 ع قت کشا یز يو يسجل لقتل ثم نإ ١ :ىلاعت هللا لوق باب - 65 LC تح رس سس

EH2 ےک ع وے 4 2 ا  

 ةراثإ ٌكرتو 4د هس E كر , « كيفن لع يتب اک :هلوقو
 .رفاك وأ ملسم ىلع ٌرشلا

 هللا يضر ةشئاع نع» هيبأ نع ةورع نب ٌماشه انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمحلا انئّدح _- ۳
 يل لاقف : ةشئاع تلاق . يتأي الو هلهأ يتأي هنأ هيلإ ُلّيخي اذكو اذك لت يربنلا تكَم : تلاق اهنع
 امهّدحأ َسلجف نالُجر يناتأ « هيف ةتيتفتسا رمأ يف يناتفأ ىلاعت هللا لإ ٠ ةشئاع اي :موي تاذ
 ناف ؟لعرلا اباه :يسار ةنع يدلل يلجر دنع يذلا لاقت« يسار دنع زخالاو يجر ةع

 فج يف :لاق ؟ميفو :لاق مّصعأ نب ديبل :لاق ؟هّبط نمو :لاق  ًاروحسم ينعي - بوبطم
 يتلا ُرئبلا هذه : لاقف اي ئبنلا ًءاجف . َناوُرَذ ِرثب يف ةفوعر تحت ةطاشُمو طشم يف ركذ ةعلط

 ايک يبنلا هب َرمأف . ءانحلا ٌةعاقن اهءام ّنأكو « نيطايشلا رسوؤر اهلخن سوور َّنأك ٠ اهتيرأ

 هللا ام : كي ئبنلا لاقف ؟تْرشنت ينعت . . . الهف « هللا لوسر اي ٌتلقف : ةشئاع تلاق . جرخأف



 1014 بدألا باتك

2-ê |° «4 05 2 8 - 35 : ١ مر هك .ى 0  

 ينب نم لجر مّصعأ نب ديبلو :تلاق « ارش سانلا ىلع ريثأ نأ ٌهَركأف انآ امأو « ينافش دقف
 2 ع

 .[ةالكك ( ٥۷٦۵ قالك" ۰ ۳۲۹۸ ۰ ۳۱۷۰ : ثيدحلا رظنا] . «دوهيل ٌففيلَح ‹ قيرز

 دس اإ ٍرِساَحرَس نمو » :ىلاعت هلوقو .ربادّدلاو ٍدّساحتلا نع ئهْنُي ام باب ۷ صر ر

 نع١ هّبنم نب مامه نع ٌرمغم انربخأ هللا دبع انربخأ : لاق دمحم نب ُرشب انثذح 164

 اوسّسَحت الو .ثيدحلا ٌبذكأ ّنظلا َّنإف « ّنظلاو مكايإ :لاق يب عبنلا نع ةريره يبأ

 :ةاناوحإ ل اداع اوتوكو اوراد لر 6 اويصغات لاو اودضاعت الو: + رسكحت الو

 :[8 ١57 : ثيدحلا رظنا]

 كلام نب سنا ينئَّدح» :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئّدح 6

 هللا دابع اونوكو « اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال : لاق ی هللا لوسر َّنأ هنع هللا ىضر

 .[10175 :يف هفرط_ 7050 ثيدحلا] . «مايأ ةثالث قوف هاخأ َرِجِهَي نأ ملسمل لحي الو « ًاناوخإ
 و وب ر ا ن م 9 ر رص ےس و رس سص و س ل

 اوس س الو نإ ْيظلَأ صعب كرإ نظل نم ارك اونجا وماء نيد اهماكي ل باج ۸
 ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح- 65

 اوسّسحت الو .ثيدحلا ٌبّذكأ نظلا َّنإف نظلاو مكايإ :لاق كي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر

 هللا دابع اونوكو « اوربادت الو اوضغاّبت الو « اودساحت الو اوشجانت الو ءاوسسجت الو

 .[1054 22187 :ثيدحلا رظنا] . «ًاناوخإ

 نظلا نم ٌروجي ام باب - 4

 ةشئاع نع» ةورع نع باهش نبا نع ليَُع نع ُثيللا انئّدح ريع نب ٌديعس انثّدح- 10/
 نم نيلجر اناك :ثثيللا لاق . «ًائيش اننيد نم نافرعي ًانالفو ًانالف نظأ ام : لكك ئيبنلا لاق : تلاق

 .[10574 : يف هفرط_ 70717 ثيدحلا] . نيقفانملا

 : لاقو ًاموي ةي ئيبنلا ىلع لحد :تلاقو» اذهب ُثيللا انئَّدح ريكب نب ىيحي انثدح- ۸

 .[10517 : ثيدحلا رظنا] . «هيلع نحن يذلا انتيد ِناف رعي ًانالفو ًانالف ٌنظأ ام « ةشئاع اي

 هسفن ىلع ٍنمؤملا ٍرتس باب
 نع باهش نبا يخأ نبا نع ٍدعس نب ميهاربإ انئَّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح- ۹

 :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس :لوقي ةريره ايأ ٌتعمس» : لاق هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا

 دقو حبصُي مث المع ليللاب لجرلا لمعي نأ ةرهاجملا نم َّنإو .نيرهاجملا الإ ىفاعُم يتّمأ لك



 بدألا باتك ١

 ٌفشكي حبصُيو هير هزتسي تاب دقو « اذكو اذك ةحرابلا تلمع نالف اي :لوقيف هللا هرس

 . ؟هنع هللا ٌرتس

 لأس ًالجر َّنأ» ٍزِرحُم نب َناوْفَص نع ةداتق نع ةناوع وبأ انثدح ٌدَّدسُم انثّدح - ٠
 مضي 'ىتح هبر نم مكّدحأ وندي :لاق ؟ىَوْجَّنلا يف لوقي ةه هللا لوسر ٌتعمس فيك رمع َنبا
 . معن :لوقيف ؟اذكو اذك تلمع :لوقيو ٠ معن :لوقيف ؟اذكو اذك تلمع :لوقيف هيلع هفتك

 .«مويلا كل اهُرْفغأ انأف « ايندلا يف كيلع ترس ينإ :لوقي مث هرّرقيف

 ثيدحلا رظنا] : 554١ « ٤1۸٥[.

 هّتبقر :هفطع , هسفن يف ًاربكتسم :4«ءِهِفْطِع نات » دهاجم لاقو .ربكلا باب ١"

 نب ةثراحن ع موسيقلا دلاخ نب ٌدبعم انئّدح نايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح -۱

 مسقأ ول ففعاضتُم فيعض لك ؟ّنجلا لهأب مكربخأ الآ : لاق ل ئبنلا نع» يعازُخلا بهو
 ٤۹۱۸[. :ثيدحلا رظنا]. «ربكتسم ظاّوج لتع لك ؟رانلا لهأب مكبخأ الأ .هّبأل هللا ىلع

 كلام نب سن انئّدح ليوطلا ديَمُح انربخأ ٌمَّشُه انثدح ىسيع نب دمحم لاقو + 7 ١

 . «تءاش ثيح هب ٌقلطنتف لي هللا لوسر ديب ٌذُخأتل ةنيدملا لهأ ءامإ نم ة ةّمألا تناك» :لاق

 «ثالث قوف هاخأ رجه نأ لجرل لحي ال» لَك شا لوسر لوقو .ةرجهلا باب - "7

 ٌفوعينثدح :لاق يرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح - 778-7074 ۴
 ةشئاع نإ اهمأل هلك ئبنلا جوز ةشئاع يخأ نبا وهو ثراحلا نبا وه ليفطلا نب كلام نبا
 ٌنَرُجحأل وأ ةشئاع ٌنيهتنتلهللاو : ةشئاع ُهبَطعأ ءاطع وأ عيب يف لاق ريبزلا نب هللا دبع نأ تثدح
 .ًادبأ ريبزلا نبا ملكأ ال نأ ردت يلع هلل وه : تلاق . معن :اولاق ؟اذه لاق وهأ :تلاقف « اهيلع

 ىلإ ُثّدحتأ الو ادبأ هيف عفش ال هللاو ال : تلاقف < ةرجهلا ٍتلاط نيح اهيلإ ريبزلا نبا عفشتساف
 نب دوسألا ىب نمحرلا ٌدبعو ةمرخم نب َرَوْسِملا ملك ريبزلا نبا ىلع كلذ لاط املف . يرذت

 اهنإف ةشئاع ىلع ينامتلخدأ امل هللاب امكذشنأ : :امهل لاقو  ةرهز ينب نم امهو - ٌثوغي دبع

 انذأتسا 'ىتح امهتيدرأب نيلمتشُم نمحرلا ٌدبعو ٌروسملا هب لبقأف . يتعيطق َرْذنَت نأ اهل ٌلحي ال
 :اولاق .اولخدا : ةشئاع تلاق ؟لُحدنأ « هتاكربو هللا ةمحرو كيلع ٌمالسلا :الاقف ةشئاع ىلع

 ريبزلا نبا لخد اولخد املف - ريبزلا نبا امهعم َّنأ ٌملعت الو  مكلك اولخدا معن :تلاق ؟انلك

 الإ اهنادشانُي نمحرلا ٌدبعو ٌروسملا ّقفطو « يكبيو اهُدْشانُي َقفطو ةشئاع ى قنتعاف ٌباجحلا
 لحي ال هنإف « ةرجهلا نم ٍتملع دق امع 'ىهن هك َيبنلا نإ :نالوقيو « هنم تلبقو هيملك ام



 10۲۱ بدألا باتك

 تقفط جيرحتلاو ةركذتلا نم ةشئاع ىلع اورثكأ املف « لايل ثالث قوف ٌهاخأ َرِجِهَي نأ ملسمل

 ْتّقتعأو .ريبزلا نبا تملك ىتح اهب الازي ملف .ديدش ُرْذَّئلاو «ٌترذن ينإ :لوقتو يكبتو امهّكَذت

 . «اهّرامخ اهعومد ليت 'یتح ىكبتف كلذ دعب اهّرْذَن _كذت تناكو . بقر َنيعبرأ كلذ اهرذّن ىف

 ٠٠١[. "07 :ثيدحلا رظنا][”١ا/” :ثيدحلا] .

 نأ كلام نب سنأ نع» باهش نبا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح 5
 .ًاناوخإ هللا دابع اونوكو 3 اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال :لاق ال هلل هللا لوسر

 . «لايل ثالث قوف ُهاخأ َرجِهَي نأ ملسمل لحي الو

 يئيللا ديزي نب ءاطَع نع باهش نبا نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح - ۷

 ثالث َقوف ٌهاخأ َرِجِهَي نأ ٍلجرل لحي ال : لاق ا هللا لوسر نأ ٌيراصنألا بوي يبأ نع»

 .«مالسلاب ادبي يذلا امهڙيخو « اذه ضرعُيو اذه ضرعُيف ٍنايقتلي « لايل

 .[77717 : يف هفرط_ 701/7 ثيدحلا]

 ىصع نمل ٍنارجهلا نم زوجي ام باب - 71
 ركذو «انمالك نع نيملسملا لَك ئيبنلا ىهنو» :ِهلك يبنلا نع َفّلخت ّنيح بعك لاقو

 هللا ىضر ةشئاعنعا هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع ةدبع انّربخأ :لاق دمحم انثّدح -6

 فرعت َفيكو :ُتلق :تلاق .كاضرو كبضغ ٌفرعأل ىنإ : كي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع
 ةطخاس ِتنك اذإو « دمحم ٌبرو اىلَب :ِتلق ةيضار تنك اذإ كنإ :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ
 .[5178 :ثيدحلا رظنا] . «كمسا الإ ٌرجهأ ال « لجأ : تلق : تلاق « ميهاربإ ٌبرو ال :ِتلق

 ؟ًاّيْشَعو ةركُب وأ ‹ موي ّلك هّبحاص روزي له باب 4
 لاق ليقع ينثّدح : ٌثيللا لاقو . رمْعَم نع ٌماشه انربخأ 'ئسوم نب ٌميهاربإ انثدح - ۹

 امهو الإ ّيوبأ لقعأ مل : تلاق ةا عوبنلا جوز ةشئاعّنأ» ريبُرلا نب ٌةورُع ينربخأف : باهش ٌنبا
 امنيبف . ةّيْشَعو ةركب راهنلا يفرط كي هللا لوسر هيف انيتأي الإ ٌموي امهيلع رمي ملو «َنيّدلا ٍنانيِدَي

 نكي مل ٍةعاس يف ۽ ل هللا لوسر اذه : لئاق لاق ةريهظلا رحن يف ركب يبأ ٍتيب يف ٌسولج نحن
 .«جورخلاب يل ذأ دق ينإ : لاق .ُرمأ الإ ةعاسلا هذه يف هب ًءاج ام : ركب وبأ لاق ؛اهيف انيتأي

 .[ة لحال 061 )۰0°4 لال ٤21۷ ‹ TTT « ۲11 « ۲1۳۸» : ثيدحلا رظنا]



o۲بدألا باتك  

 ءادرّدلا ابأ ُناملس رازو .مهّدنع َمِعطف ًاموق راز نمو ةرايزلا باب
 هّدنع لكأف هيَ يبنلا ٍدهع يف

 َنيريس نب سنأ نع ءاذحلا ٍدلاخ نع باهولا دبع انربخأ مالس نب ٌدمحم انثّدح- ٠
 مهدنع معطف راصنألا نم تيب لهأ راز ةا هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع»

 اعدو هيلع ىلصف « طاسب ىلع هل حضنف تيبلا نم ٍناكمب َرمأ جُرخي نأ دار املف « ًاماعط
 ١١١۷۹[. « 5170 :ثيدحلا رظنا] . «مهل

 دوفولل لّمجت نم باب-"5
 ي ی ينتاب لاق دمصلا دبع انثّدح دمحم نب هللا دبع انثدح- ٠

 e إلا ام :هللا دبع نب جلاس يل لاق» :لاق قاحسإ يبأ نب يحي
 اف ربتسإ نم ةلخ ٍلجر ىلع ُرمع ىأر : لوقي هللا دبع ثعمس :لاق . نم نشخو جابينللا

 امنإ : كيلع اوم اذإ سانا دغر اهسبئاف هذه رتشا هللا لوسر اي : لاقف ةي يبنلا اهب

 ۽ ٍةلحب هيلإ تعب لك جبنا نإ مث ىضم ام كلذ يف ىضمف . هل قال ال نم ريرحلا نسلي

 كيلإ ٌتثعب امنإ ..لاق . تل ان اهلل قلل ١ : لاقف ةي ءربنلا اهب 'ىتأف

 ا ل

 .[ ه9 ١ 4١ ه1 )°06 0۲7114۹ ‹ 1۱۲ 51١5958 2885 :ثيدحلا رظنا]

 «ءادرّدلا يبأو ناملس َنيِب هيب يبنلا ىخآ» :ةفيّحُج وبأ لاقو .فّلِحْلاو ٍءاخإلا باب - "1

 نب ٍدعس َنيِبو ينيب كي ُيبنلا ىخآ ةنيدملا انميق امل» :فوع نب نمحرلا دبع لاقو
 «عيِبّرلا

  AYنمحرلا دبع انيلع ٌمِدق املا : لاق سنا نع ديَمُح نع ىبحي انثدح ٌدّدسم انئّدح- ‹

 .ةاشب ولو ملوأ : كي يبنلا لاقف « عيبرلا نب دعس نيبو هتيب لي ئربنلا ىخآف

 :ثيدحلا رظنا]  «012۸ «TTY «۳Y۱ « ۲۲۹۳ › ۲°٤۹هاه” 60ه١اهءلا5 0١ [.

  AY:لاق ٌمصاع انئّدح ءايركز نب ليعامسإ انئّدح حاّبص نب دمحم انثدح »

 ارت لاقف ؟مالسإلا يف فلح ال : لاق كي ئبنلا َّنأ َكَمَلِبَأ كلام نب سنأل

 :ثيدحلا رظنا] . «يراد يف راصنألاو شيرق ش ۲۲۹۲[.

 كحضلاو مسيتلا باب

 وه هللا نإ : سابع نبا لاقو . «ُتْكِحَضف لب خيبنلا ىلإ رسأ» : مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقو
 . ىكبأو كحضأ



 o۳ بدألا باتک ۸

Afنعا ةورُع نع يرن مغ انربخأ هلا دبع انربخأ اىسوم نب ناتج انثڌح -  

 هدعب اهجّوزتف ‹ اهقالظ ّتيف ُهتأرما قاط َيطَرُقلا ةعافر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 اهقلطف ةعافر دنع تناك اهنإ هللا لوسر اي : تلاقف كب يبنلا ٍتءاجف « ريتا نب نمحرلا دبع

 لثم لإ هللا لوسر ايةعم ام هللاو هنإو « ريبَّزلا نب نمحرلا دبع هدعب اهَجّوزتف « تاقيلطت ثالث

 نب ٍديعس ُنباو الڳ يبنلا دنع ٌسسلاج ركب وبأو :لاق  اهبابلج نم اهتّدخأ ةبذهل - ةبدُهلا هذه
 هذه جرت الأ ركب ابأ اي :ركب ابأ يدانُي ٌدلاخ َقِفَطف « هل َنّدؤُيل ةرجحلا بابب ٌنسلاج صاعلا
 نيديرت ِكلعل : لاق مث « مسبتلا ىلع ةي هللا ٌلوسر ُديزَي امو ؟ هللا لوسر دنع هب ئهجت امع

 . (كَتليَّسَع ٌقوذيو ُهَتليَسَع يقوذت ىتح « ال ؟ةعافر ىلإ يعجرت نأ

 ]9۸10.0۷4۲ 0۳۱۷ ‹ 0۲7۰ « 0۲7۱ ‹ 017۰ ‹ 11۹ :ثيدحلا رظنا] :

 نع باهش نبا نع ناسيك نب حلاص نع ُميهاربإ انثّدح ليعامسإ انثّدح - 6

 َنذأتسا» : لاق هيبأ نع دعس نب دمحم نع باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع

 هنرثكتشيو هتلأسي شيرق نم ةوسن ٌةَدنعو « ی هللا لوسر ىلع هنع هللا يضر باطخلا نب ُرمع
 ‹ للي عيبنلا هل َنؤأف « باجحلا َنرّدابت دمع َندأتسا اًملف « هتوص ىلع َنهّاوصأ ًةيلاع
 . يمأو تنأ يباب « هللا لوسر اي كس هللا كحضأ :لاقف « كحضي يب ئبنلاو « لخدف
 َتنأ :لاقف . باجحلا َنرَدابت كتوص َنعمس امل « يدنع َّنك يتاللا ءالؤه نم تبع : لاقف

 نبهت ملو يتتبهتأ « َنِهفنأ ٍتاَوُدَع اي :لاقف َنهيلع لبقأ 6 .هللا لوسر اي َنبهي نأ ٌّقحأ

 نباي ِهيإ : ل هللا لوسر لاق .هكي هللا لوسر نم ٌظلغأو ظفأ كنإ :َنلَقف ؟كي هللا لوسر

 . «كجف َريغأجف ٌكلس الإ ًاجف ًاكلاس ٌناطيشلا َكيقل ام هديب يسفن يذلاو « باطخلا

 ۰ . [۳۹۸۳ « ۳۲۹۴۲ :ثيدحلا رظنا]

E ىلا نع ورع ع E: A 

 نم سان لاقف . هللا ءاش نإ ًادغ َنولفاق انإ :لاق فئاطلاب ةا هللا لوسر ناك امل» :لاق

 :لاق .لاتقلا ىلع اودغاف :ِةِكك ئيبنلا لاقف .اهحتفن وأ حّربَت ال :ِهك هللا لوسر باحصأ

 ًادغ نولفاق انإ لَك هللا لوسو لاقف « تاحارجلا مهيف رثكو « ًاديدش ًالاتق مهولتاقف اوّدغف

 هلك ربخلاب ٌنايفس انثّدح : رخل ا و ماركا لاق . هللا ءاش نإ .

 َّنأ نمحرلا دبع نب ديَمُح نع باهش نبا انربخأ ٌميهاربإ e انثّدح - ۷



 بدآلا باتك ١١7 ١

 . ناضمر يف يلهأ ىلع ُتعقو «ُتكلَه :لاقف ةا يبنلا لجر ىتأ» : لاق هنع هللا يضرّتريره ابأ
 معطأف :لاق . عيطتسأ ال :لاق « نيعباتتُم نيرهش مصف :لاق . يل سيل :لاق «ةبقر قّتعأ : لاق

 نيأ :لاقف لتكمل : قّوَعلا : ميهاربإ لاق - رمت هيف ٍقَرَعب يتأف .دجأ ال :لاق ءآنيكسم نيتس

 َكجضف .انم ُرقفأ ٍتيب ٌلهأ اهيتبال نيب ام هللاو ؟ينم َرَقفأ ىلع :لاق .اهب ٌقَّدصت ؟لئاسلا

 .[ة854 07550 ۱۹۳۷ ء ۱۹۳۲ :ثيدحلا رظنا] .«ًاذإ متنأف : لاق « هذجاون تدب ىتح لكي ئيبنلا

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام انثَدح ئسيوألا هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح ۸

 ظيلغ ينارجن درب هيلعو ةي هللا لوسر عم يشمأ ثنك» :لاقكلام نب سنأ نع ةحلط يبأ

 قتاع ةحفص ىلإ ٌترظنف نا لاق « ةديدش َةَدِبَج هئادرب ذَبَجف عيبارعأ هكردأف « ةيشاحلا

 هللا لام نم نل زم دمحم اي لاق قاع هتليج ةف نم ءادرلا اسا فات َرثأ دقو ةي عيبنلا

 .[0809 27149 :ثيدحلا رظنا] . ؟ءاطعب هل َرمأ مث . كحضف هيلإ تفتلاف . كدنع يذلا

 لاق يروج SS نب انثَّدح ريمُث نبا انثدح 8

 0 ا

 :لاقو يردص ىف هديب برضف « ليخلا ىلع ٌتِثأ ال ىنأ هيلإ ثوكش دقلو»» ٠

 .[۳۸۲۲ ء۳۵٣۳ :ثيدحلا رظنا] . «ًاًيدهَم ًايداه ةلعجاو هتث ه للا

 تب َبنيز نع يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع ىبحي انثّدح ىئثملا نب دمحم انثدحب ۹۱
T4 

 له < « ٌقحلا ّنم يحتسي ال هللا نإ « هللا لوسر اي : تلاق ميس ّمأ نأةملس م نع» ةملس م

 :تلاقف ةملس مآ تكحضف .ءاملا ٍتأر اذإ « معن :لاق ؟ثملتحا اذإ لسع ةأرملا ىلع

 .[۳۳۲۸ ۰۲۸۲ 21٠ :ثيدحلا رظنا] ؟(«دلولا هبش هبش مبف ذ : اي يبنلا لاقف ؟ةأرملا ملَتحتأ

 ُهثدح رضا ابأ نأ وُرمع انربخأ بهو نبا ينئّدح : 0 1۰4۲

 طق ًاعمجتسم ل ئبنلا ُثيأر ام : تلاق اهنع هللا يضرةشئاع نع» راسي نب ناميلس نع

 ٤۸۲۸[. : ثيدحلا رظنا] . «مّسبتي ناك امنإ ةثاويلا هتم یرآ ی اکا

 : ةفيلخ يل لاقو . سنأ نع ةداتق نع َةناوَع وبأ انثّدح بوبحم نب دمحم انثّدح- 4

 نكي يبنلا ىلإ ءاج الجر َّنأ هنع هللا يضرسنأ نعا ةداتق نع ٌديعس انئّدح عيَرز نب ديزي انثّدح

 « ءامسلا ىلإ رظنف .كّبر يتشتساف « رطملا طحق :لاقف ةنيدملاب ٌبطخي وهو ةعمجلا موي

 ْثتّلاس ىتح اورطُم مث « ضعب ىلإ ةضعب ُباحسلا ًأشتف « ىقستساف « باحس نم یرن امو



  ۷۸بدألا باتك ١ ١

 کک لجرلا كلذ ماق مث علي ام ةلبقملا ةعمجلا ىلإ ثلاز امف « ةتيدلا باث

 وح مهلا :لاق مث ٌكحضف « انع اهسبحي كبر عداف « انقرغ : لاقف بّطخي ةي يبنلاو

 30 « ًالامشو انيمي ةنيدملا نع عّدصتي ٌباحسلا لعجف - ًاثالث وأ نيترم - انيلع الو

 , ٩۳۲ :ثيدحلا رظنا] .«هتوعد ةباجإو كب هّيبن ةمارك هللا مهيري «ءيش اهيف رطمُي الو ءانيلاوح ام
cT AYا ل ا ل ل  VTا ل لا ا للا ا لاس ل ١ لا 7 4  .[FoAY 

 2 ا

 «تقيسصلأ اونو هلآ أوُهَّتأ انماء حرذلأ مكي » :ىلاعت هللا لوق باب "8

 ش بذكلا نع ىهني امو

 هللا دبع نع» لئاو يبأ نع روصنم نع ديرج انئّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح- 44

 نإو < ةّئجلا ىلإ يدهي بلا نإو 2 ربلا ىلإ يدهي قدصلا لإ : : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر

 ىلإ يدهي ٌروجفلا نإو « روجفلا ىلإ يدهي َبذكلا نإو .ًاقيدص ّنوكي ىتح قّدصَيل لجرلا
 . «ًاباذك هللا دنع بتكُي ىتح بذكيل لجرلا نإو « رانلا

 نب كلام نب عفان ليهس يبأ نع ٍرفعج نب ليعامسإ انثّدح مالس نبا انثّدح- 6
 « بّذك ٌثّدح اذإ : ثالث قفانملا ةيآ : لاق يب هلل هللا لوسر نة ريرغ يبأ نعا هيبأ نع رماع يبأ

 ۲۷٤۹[. ۰ ۲۹۸۲ 278 : ثيدحلا رظنا] . (ناخ ی نمتئا اذإو ‹ ٌفلخأ دعو اذإو

 بدنج نب َةِرْمَس » نع ءاجر وبأ انئّدح ٌريرَج انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح- 5-5

 « باّذكف ُهَقدش قشُي ُهئيأر يذلا : الاق ينايتأ نیلُجر تیأر : لَك خربنلا لاق : لاق هنع هللا يضر

 . «ةمايقلا موي ىلإ هب عئصُيف < قافآلا غلبت'ىتح هنع لمحت ةبذكلاب ٌبذكي

LEVEE TTot ال55 لالالالا o YAO ۱۳۸١ ۰ ۱۱٤۳ ۰ ۸ثيدحلا رظنا] : ٤٥ 

 حلاصلا يدهلا باي

 ٌتعمس شمعألا مكثّدحأ ةماسأ يبأل تلق :لاق ميهاربإ نب قاحسإ ينثدح- 17
 نبال لك هللا لوسرب ًايذَهو ًاتْمَسو ألد سانلا ةبشأ َّنِإ :لوقي ةفيذح تعمس» : لاق ًاقيقش

 EE }و - . 5 ر ۶

 . الع اذإ هلهأ يف عتصي ام يردن ال « هيلإ مجري نأ ىلإ هتيّب نم جرخَي نيح نم « ٍدبع مآ
 .[”1/37 : ثيدحلا رظنا]

 للا دبع لاق» :لاق اقراط ٌتعمس :لاق قرا نع ةبعش انّثَدَح ديلولا وبأ انثدح ۸
 .[۷۲۷۷ :يف هفرط_ 7098 ثيدحلا] . يك دمحم ُيْذَه يذهلا َنَسحأو «هللا ٌباتك ثيدحلا ّنسحأ َّنِإ



 بدألا باتك 107
 ا و م ص ب رو

 ب اسح رعب مهرجأ َبوُرَّصلأ َقوْباَشِإ :ىلاعت هللا لوقو .ىَّذألا يف ربصلا باب - ۷۱

 نب كيس نع شعالا دخ لاف ناف نع ديعبم نب نع اقدح دده ادا 44

 ٌدحأ سيل : لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر ئسوم يبأ نع» يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع ريبج

 .«مهقزريو مهيفاعيل هنإو ءًادلو هل نوعُدَيل مهنإ «هللا نم ٌهَعمس ئذأ ىلع َربصأ- ءيش سيل وأ -

 . [۷۳۷۸ : يف هفرط_ 5١49 ثيدحلا]

 لاف نرش افق تمس : لاق شمعألا انّثدح يبأ انثّدح صفح نب ُرمع انثّدح - 1۰

 اهنإ هللاو :راصنألا ّنم ٌلجر لاقف  مسقَي ناك ام ضعبك - ةمسق ب يبنلا مسق : هللا دبع

 - هباحصأ يف وهو  هتيتأف كَ عيبنلل ٌنلوقأل امأ :ثثلق .هللا ةجو اهب دير ام ٌةمسقت

 مث . هتربخأ نكأ مل ينأ ثددو ىتح « بضغو ٌههجو ريغتو ةي يبنلا ىلع كلذ قشف ىضشف زراف

 .[3004 ۳۱٣۰ ٤۰١ ٤۳۳١ ٤۳۳۹ :ثيدحلا رظنا] . (ربّصف كلذ نم َرثكأب ىسوم َيذوأ دق : لاق

 باتعلاب َسانلا هجاوي مل نم باب-؟

 تلاق» ورسم نع ملسم انثّدح شمعألا انئّدح يبأ انثّدح صفح نب ُرمع انئّدح - 5١

 َبطخف ل4 يبنلا كلذ غلبف ٠ « موق هنع ةّرئتف « هيف صرف ًائيش لي ئيبنلا ّمنَص : ةشئاع

 مهدشأو هللاب مهملعأل ينإ هللا وف «٠ هعتصأ ءيشلا نع نوهّرنتي ماوقأ لاب ام : لاق مث هللا دوحف

 .[7701 :يف هفرط_ 7701 ثيدحلا] . «ةيشَح هل

 نبا وه هللا دبع تعمس ةداتق نع ٌةبعش انربخأ هللا ٌدبع انربخأ ٌنادبع انثّدح 2-5
 يف ءارذَعلا نم ءايح َّدشأ ايب عبنلا ناك :لاق ٌّيردخلا ٍديعس ىبأ نع» - سنأ ىلوم ةبتع ىبأ
 2 0[ :ثيدحلا رظنا] . هجو يف هانفرع هرکی ًائيش ىأر اذإف « اهردخ

 لاق امك وهف ليوأت ٍريغب ُءاخأ َرفكأ نم باب 7

 نم ىلع ا خا هيف نب نامثع اقدح :الاق ديعس نب دمحأو دمحم انثّدح _-- ۳

 ال هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ًةملَس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع كرابملا

 نب ىيحي نع :رامع نب ةمركع لاقو . «امهّدحأ هب َءاب دقف رفاك اي : هيخأل ّلجرلا لاق اذإ :لاق

 . يب يبنلا نع ةريره ابأ عمس ةملس ابأ عمس ديزي نب هللا ٍدبع
 رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام ينثّدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح -64

 .«امهّذحأ اهب َءاب دقف رفاك اي هيخأل لاق لجر اميأ : لاق ةي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 نعا ةبالق يبأ نع ُبويأ انثدح ٌبيَمُو انثدح َليعامسإ نب ىسوم انثّدح 6



 oYV\ بدألا باتك

 لتق نمو .لاق امك وهف ًابذاك مالسإلا ريغ ٍةلمب َفلَح نم :لاق ايب ئبنلا نع كاحضلا نب تبا
 7 ج ر 2 و ا و رعب م ..

 .«هلتقك وهف رفكب ًانمؤم ىمر نمو .هلتقك نمؤملا ُنْعلو منهج ران يف هب َبْذَع ءيشب ُهّسِفن

 ثيدحلا رظنا] : 1١55 5١9/1 .2 ”53577 ٤۷ 1[.

 :ةعتلي يبأ نب بطاحل ٌرمع لاقو .الهاج وأ ًالٌوأتُم كلذ لاق نم ٌَرافكإ َنِي مل نَم باب

 ردب ٍلهأ ىلإ َعلّطا دق هللا لعل َكيِردُي امو» :ِِكَي ٌيبنلا لاقف « قفان هنإ

 «مكل ٌترفَغ دق :لاقف

 E ا ا ا اا اا رو م “1° “

eلاقف اذامُم كلذ غلبف « ةفيفخ الص ىلصف ”لجر زّوجتف ؛ لاق ا  : 

 يقسنو « انيديأب لمعن ٌموق انإ هللا لوسر اي : لاقف اي ئبنلا' ىتأف لجرلا كلذ غلبف « قفانم هنإ

 : ايم ئبنلا لاقف . قفانم ينأ معزف «ُتزّوجتف ةرقبلا أرقف ةحرابلا انب ىلص ًاذاعُم َّنإو ؛انحضاونب

 . «امهوحنو ىلعألا كبر مسا حسو ءاهاحضو ٍسمشلاو : أرقا . ًاثالث ؟تنأ ٌناَّتفأ داعم اي

[VII OVO CVV [الود :ثيدحلا رظنا 

 نع» ٍديمح نع ُييرهُزلا انئَّدح ٌميعازوألا انثّدح ةريغملا وبأ انربخأ ٌقاحسإ ينثّدح- 7
 : لّقيلف ىّرعلاو تاللاب : ٍهِفلح يف لاقف مكنم َفلَح نم : اک هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ

 ٤۸٦١[. :ثيدحلا رظنا] . «قّدصتيلف كرماقأ لاعت : ا

 نب ٌرمع كرد هنأ امهنع هللا يضر َرمع نبا ِنع» عفان نع تيل انثّدح ٌةبيتق انثح- 31۸

 اوفلحت نأ مكاهني هللا َّنِإ الأ : 8و هللا لوسر مهادانف « هيبأب فلحي وهو بكر يف باطخلا

 ۳۸۳١[. 0751/9 :ثيدحلا رظنا] . «تُمصَيَلف آلإو « هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نمف < ل

Voىلاعت هللا رمأل ةّدشلاو بضغلا ّنم زوجي ام باب -  

 © صر

 . متع ظلفاو نيوفكلاوَرئْكلا ر هج : ىلاعت هللا لاقو

 ةشئاع نع» مساقلا نع ٌيرهزلا ٍنع ٌميهاربإ اند ناو قب ربو اد 1۰۹

 مث ١ ههجو َنّولتف « رَّوُص هيف مارق ِتیبل د | يفو ةا هللا لوسر ىلع لخد : تلاق اهنع هللا يضر

 نورّوصُي نيذلا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نم : ةي يبنلا لاق :تلاقو . هكتهف رتّسلا لَو انت

 .[04606 « 2905 , ۲٤۷۹٩ : ثيدحلا رظنا] . ارّوّصلا هذه

 مزاح يبأ نب ٌسيق انثّدح ٍدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع يحي انئّدح ٌدَّدسم انثئدح- ١



 بدألا باتك 0۸

 هع ع

 نم ةادغلا ةالص نع ُرْخأتْأل ينإ : لاقف اهب ئبنلا لجر تأ : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم يب نعا

 . ذئموي هنم ةظعوم يف ًابضغ ّدشأ طق ةا هللا لوسر ُتيأر امف : لاق « انب ٌليطُي امم نالف لجأ

 مهيف َّنإف « زوجتيلف سانلاب ىلص ام مكيأف « نيرفنُم مكنم َّنِإ سانلا اهيأ اي :لاقف :لاق
 ۷٠۲١۹۰ ۷٠٤[. :ثيدحلا رظنا]. «ةجاحلا اذو َريبكلاو ضيرملا

 ١ - رمع نب هللا ٍدبعنع# عفان نع ةيريوُج انثّدح ليعامسإ ُنِب ىسوم انثّدح 0

 لاق مث ظّيغتف « هديب اهكحف ٌةماخُت دجسملا ةلبق يف ىأر يّلصي نكي يبنلا انيب :لاق هنع :

 .«ةالصلا يف ههجر لاي ٌنمختي الف « ههج ليج هلا إف ةالصلا يف ناك اذإ مكذحأ

 ثيدحلا رظنا] : 5١05 « ۷٥۳ « *1711[,

 e ا ا كعب

 ٍةطقّللا نع ةي هللا لوسر َلأس الجر نأ ينهجلا ٍدلاخ نب ديز نع» ِثعبنملا ىلوم ٌديزي

 :لاق . هيلإ اهّدأف اهر ءاج نإف « اهب قفنتسا مث اهّصافَعو اهءاكو فرعا مث ؟ َةنَّس اهفوَع :لاقف

 :لاق .بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه امنإف اهلج: :لاق ؟منغلا ةلاضف « هللا لوسر اي

 رمحا وأ  هاتنُجو ثرمحا ىتح تح ب هللا لوسر بضعف :لاق ؟لبإلا ةلاضف « هللا لوسر اي

 . (اهبر اهاقلي ىتح اهؤاقسو اهؤاذج اهعم ؟اهلو كلام :لاق مث ههجو
1 [oY (YETA (YET < £۲۹ 275758 «۲ £۲۷ › ۲۳۷۲ › ٩۱ [ثيدحلا رظنا: 

 نب دمحم انثدح دايز نب ٌدمحم ينثدحو .ح .ديعس نب هللا دبع انثدح عوكملا لاقو - ۳

 نب رسب نع هللا ديبع نب رمع ىلوم ٍرْضَّنلا وبأ ملاس ينثدح :لاق ديعس نب هللا دبع انثدح ٍرفعج'
 اريصخ وأدم ةفّصخم ةريجح لكي هللا لوسر رجتح | :لاق هنع هللا يضر تباث نب دیزنع» ديعس

 ةليل اوؤاج مث . هتالصب نوُلصي اوؤاجو لاجر هيلإ عنف ءاهيلإ يّلصي هللا لوسر جرخف

 « بابلا اوبّصَحو مهتاوصأ اوعفرف «مهيلإ جرحي ملف مهنع لَك هللا لوسر أطبأو ءاورضحف
 ُبتكيس هنأ ٌتننَظ ىتح مكُعينص مكب لاز ام ی هللا لوسر مهل لاقف ًابّضغُم مهيلإ جرخف
 .«ةبوتكملا ةالصلا الإ هتيب يف ءرملا ةالص ريخ نإف « مكتويب يف ةالصلاب مكيلعف «مكيلع

 .[ا/” ١ : ثيدحلا رظنا]

 اَماَدِإَو ٌسِحوفْلاَو مالا رك توبن نیلا ١» ىلاعت هللا لوقل « بضغلا نم ٍرّذحلا ب باب

 ايفل يظل او ءآَرَصلاَو ِءاَرَشلا ف نوقف ن يآ :لجو زع هلوقو 4و رفْغب مه أوبضع

 4ت نملا ب بيع هاو سالا نع َنيِفاَمْلَأَ

 نع» بّيسملا نب ٍديعس نع باهش نبا نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انثدح ٤-



 ١١ بدألا باتك 4

 يذلا ديدشلا امنإ « ةعَرّصلاب ٌديدشلا سيل : لاق ي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 . «بضغلا دنع هّسفن كلمي

 انئّدح» تباث نب يدع نع شمعألا نع ةيرج انئّدح ةبيش ىبأ نب ٌنامثع انثدج- 6
 تسي امهّدحأو « سولج ٌةدنع نحنو ةي ةوبنلا دنع نالجر ٌّبتسا :لاق ِدَّرُص نب ُناميلس
 ‹ دجي ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك خلعأل ينإ : لكي ئيبنلا لاقف « ةهجو محا دق ًابضغُم ةّبحاص

 : لاق ؟ةْكَك يبنلا لوقي ام عمست الأ : لجرلل اولاقف . ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاق ول

 .[5048 7785 :ثيدحلا رظنا] . «نونجمب تسل ىنإ

 نع ِنيِصَح يبأ نع شايع نبا وه ركب وبأ انربخأ ففسوي نب 'ىيحي ينثدح- ٣

 .بضغت ال :لاق . ينصوأ يب يبنلل لاق الجر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعال حلاص يبأ

 . (بضخغت ال :لاق « ًارارم دّدرف

 ءايّحلا باب-۷

 نب نارمع ٌتعمسا : لاق ٌيودعلا راّوَّسلا ىبأ نع ةداتق نع ةبعش انثّدح مدآ انثدح- ۱۷ ١

 يف ٌبوتكم : بعك نب ُريشُب لاقف .ريخب الإ يتأي ال ٌءايحلا :ِةِكي يبنلا لاق : لاق نيصخ

 نع كثّدحأ :ناريع لا .ةنيكس ءايحلا نم َّنإو اراقو ءايحلا نم لإ :ةمكحلا

 ل

 ءايحلا داف ُدْعَ : قل هللا ل وسر لاقف - e e ك

 .[؟4 :ثيدحلا رظنا] . «ناميإلا نم

 : هللا دبع وبأ لاق - سنأ 'ىلوم نع ةداتق نع ةبعش انّربخأ دْعَجلا نب مولع انثدح- 8
 يف ءارذعلا نم ًءايح ّدشأ هيب غبنلا ناك» :لوقي ٍديعس ابأ ٌتعمس  ةبتع ىبأ نب هللا دبع همسا

 ۰۳٣۹۲ 51١7[. :ثيدحلا رظنا] . «اهردخ

 نال مر داو ۷۸

 يختست مل اذإ : ىلوألا ةوبنلا مالك نم ٌسانلا كردأ امم نإ : ب يبنلا لاق : لاق ٍدوعسم وبأ

 ۳٤۸۳ ۳٤۸٤[. :ثيدحلا رظنا] . ۲ تئش تئش ام عتصاف



\o °بدلا باتک-۸  

 نيدلا يف هقفتلل « قحلا نم ايحّتسُي ال ام باب 4
 ٍةنبا بنيز نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام ينثدح :لاق ليعامسإ انثّدح 1

 : تلاقف ةا هلل هللا لوسر ىلإ ميلس أ تءاج : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع» ةملَس يبأ

 « معن :لاقف ؟تملتخا اذإ لسع ةأرملا ىلع لهف ٠ قحلا نم يحتسي ال هللا نإ هللا لوسر اي

 .[5091 ۳۳۲۸ ۰۲۸۲ « ۱۳۰ :ثيدحلا رظنا] . (ءاملا تأر اذإ

 لاق» :لوقي ٌرمع نبا ٌتعمس راثد نب ٌبراحم انثدح ةبعش انثدح مدآ انثدح - 1۲۲

 یھ : موقلا لاقف . ُثاحتي الو اهقرو طقسي ال ءارضحخ ةرجش كمك نمؤملا لم : ب يبنلا

 « تّيّيحتساف باش ٌمالغ انأو - ةلخنلا يه لوقأ نأ ٌثدرأف « اذك ٌةرجش يه « اذك ٌةرجش

 . «ةلخنلا يه :لاقف

 « هلثم . . . ّرمع نبا نع مصاع نب صفح نع نمحرلا دبع نب ُبيَبُخ انثدح ةبعش نعو
 ..«اذكو اذك نم ىلإ ّبحأ ناكل اهتلق تنك ول :لاقف َرمع هب ٌتئَّدحف» دازو

OHA COLE CAA CYT Y1 YY كلا كح +d ظنا 

 : لوقي هنع هللا يضر ًاسنأ عمس هنأ ًاتباث ٌتعمس موحرم انثدح ٌدَّدسم انثدح _- ۳

 ٌلقأ ام : هتنبا تلاقف ؟يف ٌةجاح كل له : تلاقف اهّسفن هيلع ضرع ةا يبنلا ىلإ ةأرما تءاج»
 517١[. :ثيدحلا رظنا] . «اهسفن ةا هللا لوسر ىلع تضَرَع « كنم ريخ يه :لاقف .اهءايح

 قيفختلا بحُي ناكو «اورّسعت الو اورسي» كي يبنلا لوق باب_- ٠
 سانلا ىلع يّرِسّتلاو

 دج نع هيبأ نع ةدرب يبأ نب ٍديعس نع ٌةبعش انربخأ ٌرضنلا انثدح ٌقاحسإ ينثدح - 114
 + ارفنت الو ارّشَبو « ارّسعت الؤ ارسي :امهل لاق لبَج نب َداعُمو ي هللا لوسر ُهَتعَب امل ١ :لاق
 هل لاقي لسعلا نم بارش اهيف عنصُي ضرأب اإ « هللا لوسر اي :'اىسوم وبأ لاق .اعواطتو

 .«مارح ركسُم لك : اي هللا لوسر لاقف .رّزملا هل لاقي ريعّشلا نم بارشو « عّنبلا

[Ec EEF « E۳٤1 74775501 [ثيدحلا رظنا: 

 هنع هللا يضر كلام نب َسنأ تعمس» : لاق حالا ي يبأ نع ٌةبعش انثدح ُمدآ انثدح _- ٥
 .[19 :ثيدحلا رظنا] . او وو : لَك يبنلا لاق : لاق

 هللا يضر ةشئاع نع ةورُع نع باهش نبا نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا بع انثّدح - هاش
 نإف « آمثإ نكي مل ام « امهّرَسيأ ذأ الإ طق نيرمأ َنيِب 46 هللا ل وسر ريح + ام :تلاق اهنأ اهنع



 o1 بدألا باتك 1

 َكهَتْنُت نأ الإ « طق ءيش يف هسفنل يب هللا لوسر مقتنا امو .هنم سانلا َدعبأ ناك آمثإ ناك
 7057٠[. :ثيدحلا رظنا] . هلل اهب مقتنيف 2 هللا ةمرح

 رهن ءىطاش ىلع انك» : سيق نب ٍقَرزألا نع ٍديز نب ُداَّمح انئّدح نامعُتلا وبأ انثّدح- 31۷

 . هسرف ىلخو لصف سرق ىلع يملسألا ة ةزرب وبأ ءاجف «ءاملا هنع بضن دق زاوهألاب

 انيفو « هتالص ىضقف ءاج مث « اهذخأف اهكردأ ىتح اهعبتو هتالص كرتف « سرفلا تقلطناف

 : لاقف َلبقأف ؛سّرف لجأ نم ُةتالص كرت خيشلا اذه ىلإ اورظنا : لوقي َلبقأف « ّيأر هل لجر

 ِتآ مل ٌثكرتو ٌثيَلص ولف . خارتُم يلزم لإ :لاقو . ال هللا لوسر ُثقراف ذنم ّدحأ ينفتع ام

 .[1711 : ثيدحلا رظنا] . (هريسيت نم ىأرف و ۍبنلا بحص هنأ َركذو . ليللا ىلإ ىلهأ

 نع سنوي ينثدح :ثيللا لاقو .ح.. .ٰيرهألا نع يعش انّربخأ ِنامَلا وبأانئدح -
 يف لاب ًايبارعأ َّنأ هّربخأ ةريره ابأ نأ» َةبتَع نب هللا دبع نب هللا ٌديِبُع ينربخأ باهش نبا

 ًايونذ هلؤب ىلع ارق رها و هوغو ا4 هللا لوسر مهل لاقف « هب اوعقيل سانلا هيلإ ناك . دجسملا

 ۲۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «نيرسعُم اوثعبت ملو نیرّسيُم متشعُب 3 امنإف  ءام نم ًالجَس وأ  ءام نم

 سانلا ىلإ طاسينالا باب- ١

 لهألا عم ةباعُدلاو .هنملكت ال كئيِدو « سانلا طلاخ :دوعسم ُنِبا لاقو

 هنع هللا يضر كلام نب نأ تعمس :لاق حالا وبأ انثدح ةبعش انثّدح مدآ انثّدح- 64
 ؟؛رينلا لعف ام « ريَمُع ابأ اي :ريغص يل خأل لوقي ىتح انطلاخيل كي ئبنلا ناك نإ» : لوقي

 ش .[5707 : يف هفرط_ 11۲۹ ثيدحلا]

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انثدح ةيواعم وبأ انربخأ دمحم انثّدح-٠
 ناكف « يعم َنبعلي ٌبحاوص يل ناكو هي عاملا ٌبَعلأ ٌتنك» :تلاق

 . «يعم َنْبَعِليف َيلإ نهب ٌرَسُيَف « هنم َنْعّمقتي . ةتي لخد اذإ ل هللا لوسر

 سانلا عم ةارادملا باب

 «مهنعلتل انبولق َّنِإو ماوقأ هوجو يف ٌرشكنل انإ» :ءادرّدلا يبأ نع ٌركذُيو

 نأ" ريبزلا نب ةورع نع هثّدح ردكنملا نبا نع ٌنايفس انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح - ۳۱
 َسشب وأ - ةريشّحلا نبا َسئبف « هل اونذئا : لاقف ٌلجر يب يبنلا ىلع َندأتسا هنأ هتربخأ ةشئاع

 هل تنلأ مث « تلق ام تلق « هللا لوسر اي :هل ٌتلقف . مالكلا هل َنالأ لخد املف- ةريشعلا وخأ



oYبدألا باتك 1  

 َءاقتا سانلا  هعّدَو وأ  ةكرت نم هللا دنع ةلزنم سانلا رش نإ « ةشئاع يأ :لاقف .لوقلا يف
 : و

 .[1:04 « 507 :ثيدحلا رظنا]. (هشحف

 نب هللا دبعنع ُبويأ انربخأ لع نبا انربخأ باّمولا دبع نب هللا دبع انئّدح 5 “۲

 نم سانا يف اهمَسّتف « بهذلاب ةَرّرزُم جابيد نم ٌةيبقأ هل ثيدهأ كك يبنلا نأ» ةكيلُم يأ

 هيري هنأ هبوثب ٌبويأ لاق . كل اذه ٌتأبَح : لاق ءاج املف «ةمّرْخمل ًادحاو اهنم لزعو «هباحصأ

 اخ: نادَرَو نب متاح لاقو . بويأ نع ٍديز نب ٌدامح هاورو . «ءيش هقلُح يف ناكو .هايإ

 . «ةيبقأ الإ ةيبنلا ىلع ْتَمِدَق» رّوسملا نع ةكيلُم يبأ نبا نع ُبويأ
 ا ا ا يوكل

 ةبرجت وذالإ ٌميكح ال :ةيواعم لاقو .نيّتّوم ٍرحُج نم ُنمْؤملا ُعَدلُي ال باب 1
 ةريره يبأنع» بّيسملا نبا نع ٌيرهُزلا نع ٍليَقُع نع ُثيللا انئَّدح ةبيتق انئّداح - 1

 .«نيتّرم ٍدحاو رحج نم ْنمؤملا ْعَدلُي ال : لاق هنأ ةا ئبنلا نع هنع هللا يضر

 فيّضلا ٌّقح باب 4
 ىيحي نع ٌنيسح انئّدح َةدابُع نب ّحوَر انئّدح روصنم نب ٌقاحسإ 0 5 لو

 يلع َلخَد :لاق ورمع نب هللا دبع نع» نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نبا
 « لعفت الف :لاق . ىلب : تلق ؟راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ رب أ ملأ لاقف كي هللا لوسر

 َكيلع كروّرل َّنِإو < ًاقح َكيلع َكنيعل نإو ًاقح كيلع َكِدَسل َنإف « رطفأو مّصو « مّنو مق

 نم مو نأ كبح نم إو © ر كب لوطي نأ ىبنع ااو .ًاقح َكيلع ٌَكجوَرل نو , اقح

 ددشف ٌتدّدشف :لاق : : هلك وهدا َكلذف « اهلاثمأ رشع ةنسح لكب نإف ٠ . مايأ ةثالث رهش لك

 ددشف ثدّدشف : لاق مايأ ةث ةثالث ةعمج ةعمج لك نم مصف : لاق « كلذ ريغ قيطأ ينإف : تلق . يلع

 ا م ان كت واد ف ی عوض تقف ن هيكل ا يإ قلقا يلع

 ۱۹۷۷ ۱۹۷۹۱۹۷۰ ۱۹۷٤ ۱۱۰۳ ۱۱۰۲ ۱۱۳۱ :ثیدحلا رظنا]. (رهّدلا تفصن : لاق ؟دّواد
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 4( تییرکنلا مهر فيَ » :ىلاعت هلوقو « هسفنب ِهاَيِإ هتمدخو فيصلا ماركإ باب 6
 اهنأل « هراوزو هفايضأ هانعمو « فيّضو « رور ءالؤهو ٌروُز وه لاقي :هللا دبع وبأ لاق

 رئاغلا روَّعلا :لاقيو .روغ هايمو روغ ناءامو روغ ٌءام لاقيو .لدَعو اضر موق لثم ردصم
 .لّيمألا :روزألاو ٠ روزلا نم ليمت:ٌروازت . ةراغَم وهف هيف ترغ ءيش لك ءالّدلا ةلانت ال



 oY بدألا باتك

 نع» ّيربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح 9 5

 فيض مركُلف رخآلا م ويلاو للاب نمؤي نا : لاق هب هللا لوسر نأ يبعكلا حيرش يبأ

 ٌةَدنع يوني نأ هل ُلِحَي الو « ةقَدص وهف كلذ دعب امف ماَيأ ةثالث ةفايّضلاو « ةليلو ٌموي « هتّرئاج

1 . 
 . هج رحب یتح

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم» دازو « هلثم . . . كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثدح
 .[1019 :ثيدحلا رظنا]. «تّمصَيِل وأ ًاريخ لقّيلف

 نع نيصح يبأ نع ٌنايفس انثّدح َيِدِهَم نبا انثّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح - 5
 « هّراج ْذْوُي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم : لاق كك يبنلا نع ةريره يبأنع» حلاص يبأ

 اريخ لقيلف رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « هفيض مركيلف رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو
 .[5018 2205186 :ثيدحلا رظنا]. «تّمصَيل وأ

 رماع نب ةبقُعْرعا ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع ثيللا انئّدح ٌةبيتق انثّدح - ۷ E ۶ ع - 2 ا 2 -
 لاقف ؟هيف ىرت امف « اننوُرقي الف موقب ُلرَْتف انثعبت كن هللا لوسر ايانلق : لاق هنأ هنع هللا يضر

 اوذخف اولعفي مل نإف « اولّبقاف فيضلل يغبنَي امب مكل اورّمأف موقب متلرَت نإ | : لک هللا لوسر انل

 .[1471 :ثيدحلا رظنا]. «مهل يغبني يذلا فيضلا ّقح مهنم

 نع ًةملس يبأ نع يِرهّزلا نع ٌرمْعَم انربخأ ٌماشه انثدح دمحم نب هللا دبع انئّدح - 1۴۸

 ؛ هقيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب ْنمؤي ناك نم : لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 اريح ليف رخآلا مويلاو للاب نمؤي ناك نمو 2 هّمِحَر ْلِصيْلَف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو

 TT TIA] هلم : ثيدحلا رظنا]. «تّمصَيِل وأ

 فيضلل فلكتلاو , ماعطلا عْنُص باب

 واو انثّدح نوع نب ُرْفعج انثّدح راشب نب دمحم انئّدج 29 ۹
 « ءادردلا ابأ ناملس رازف ءادْرَدلا يبأو ٌناملس نيب يلي ئيبنلا ىخآ" :لاق هيبأ نع ةفيَحُج يبأ

 يف ةجاح هل َسميل ءادردلا وبأ كوخأ :تلاق ؟كنأش ام :اهل لاقف « ةلذبتم ءادردلا ّمأ ئأرف

 ی لكابانا اه لاف مئاص ينإف « لك :لاقف ًاماعط هل عنصف « ءادردلا وبأ ءاجف .ايندلا

 « موقي بهذ مث, , مانف « من : لاف + عرقي ءادردلا وبا تعد ليلا ناك املفا لكأف « ّلكأت

 كرل نإ :ناملس هل لاقف . الصف": لاق . نالا مق : ٌناملس لاق ليللا ُرخآ ناك املف . .من :لاقف



 بدألا باتك ۸ . ١و“,

 ىتأف « هّقح قح يذ لك طعأف « اقح كيلع َكلهألو « اقح كيلع َكِسفنلو « ًاقح كيلع
 : لاقي « ٌميئاوُسلا ٌبهو ةفيحج وبأ .«ناملس قدص : ةي ئربنلا لاقف « هل كلذ ركذف ةي ئبنلا

 .[1954 :ثيدحلا رظنا] . ريخلا بهو

 فيصلا دنع عَّرجلاو بَضَغلا نم ُهَركُي ام باب 7

 َنامثع يبأ نع» يريّرجلا ٌديعس انثدح ىلعألا ٌدبع انثدح ِديِلَولا نب شايع انثّدح-
E RIS 

 نمحرلا دبع َقلطناف . ءيجأ نأ لبق مهارق نم غرفاف ولكي يبنلا ىلإ ٌقِلطنم ينإف َكَقايضأ َكنوُد

 ا ا را ا اني قانا

 ' اوبأف . REE انلزنم بر َءيجي ىتح

 . نمحرلا دبع اي :لاقف «هورّبخأف ؟متعنص ام : لاقف «هنع تيحنت َءاج املف . يلع دج هنأ ٌثفّرعف

 عمست تنك نإ كيلع تمسقأ « رغ اي : لاقف ا : لاق مث .تكسف

 امنإف :لاق .هب اناتأ « قَّدَص :اولاقف .َكقايضأ ْلَس :ٌتلقف ٌتجرَخف .تئج اّمل يتوص

 َرأ مل :لاق . هّمعطت ىتح هُمعطن ال هللاو :نورَخآلا لاقف . ًةليللا هّمَعطأ ال هللاو « ينومتزّظتنا

 عضوف « ٌهَءاجف . كّماعط ٍتاه ؟مكارق اع َنولَبقَت ال مل ؟متنأ ام « مكليو . ةليللاك رشلا يف

 .[7041 5507 :ثيدحلا رظنا] .«اولكأو لكأف 3 ناطيشلل ىلوألا 3 هللا مساب :لاقف هدي

 لكأت ىتح لكآ ال لاو :هبحاصل ٍفيضلا لوق باب -

 ال4 يبنلا نع ةفيّحُج يبأ ٌثيدح هيف
 :لاق َنامثع يبأ نع َناميلس نع َيدَع يبأ نبا انثّدح ىّنثملا نب دمحم ينثّدح 0

 - هل فايضأب وأ هل فيضب ركب وبأ ءاج : :امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلا دبع لاق»
 :لاق .ةليللا - كفايضأ وأ - كفيض نع َتسبتحا : يمأ تلاق ءاج املف ةا ءربنلا دنع ىسمأف

 ٌبسف ركب وبأ بضغف . ىبأف وأ « اوبأف - مهيلع وأ - هيلع انضّرع :تلاقف ؟مهتيّشع ام وأ

 ىتح هّمعطت ال ةأرملا ٍِتفْلَحف ءرشنغ اي :لاقف « انأ تأبتخاف . هّمعطي ال فلحو عّدجو

 : ركب وبأ لاقف . هّمعطي ىتح- هومعطي وأ ُهَمَعْطَي ال نأ ٌفايضألا وأ فيضلا فلحف « ُهَمَعطي

 اهلفسأ نم ابر الإ ةمقل ٌنوعفري ال اولعجف . اولكأو َلكأف ماعطلاب اعدف « ناطيشلا نم هذه َّنأك

 «لكأن نأ لبق رثكأل َّنآلا اهنإ ينيع ةّقو : : تلاقف ؟اذه ام سار ينب تأ اي : لاقف . اهنم ٌرثكأ

 .[114 ۳۰۸۱ 2507 :ثيدحلا رظنا] . «اهنم لكأ هنأ رك ذف اب ئبنلا ىلإ اهب ثعبو « اولكأف



 ل00 بدألا باتك

 لاؤسلاو مالكلاب ربكألا أَدبيو « ريبكلا ماركإ باب
 ا ب ا و ا و وح و 511-17

 ُهاثَدَح امهنأ ةمثَح يبأ نب ٍلهَسو جيدح نب عفار نع» ٍراصنألا ىلوم راسي نب ريشُب

 e راك سديم
 « مهبحاص ٍرمأ يف اوملكتف ةا ئبنلا ىلإ دوعسم انبا ةصّيحمو ةصّيوحو لّهس نب نمحرلا بع
 َمالكلا َيِلَيِل : ىيحي لاق .ربكلا رك : الب ئبنلا لاقف - موقلا ٌرغصأ ناكو  نمحرلا ٌدبع أدبف
 - مكبحاص لاق وأ  مكليتق َنوقحتستأ : لب ئبنلا لاقف « مهبحاص ٍرمأ يف اوملكتف .ةيكألا
 ٍناميأ يف دوهي مكئربتف :لاق .هّرن مل رمأ « هللا لوسر اي :اولاق ؟مكنم َنيسمخ ناميأب

 ٌلهس لاق .«هلبق نم ل هللا لوسر مهادّوف :ٌرافك ٌموق « هللا لوسر اي :اولاق : مهنم َنيسمخ
 ىيحي ينئّدح :ُثيللا لاق «اهلجرب ينْئَّضكرف مهل ًادبرم ثلخدف لبإلا كلت نم ًةقان ٌتكَردأف»
 انثّدح : ةنييع نبا لاقو . جيدَح نب عفار عم :لاق هنأ ُتبسح : ىيحي لاق « لهس نع ريّشُب نع

 .[8309/8 , ۲۷۰۲ :ثيدحلا رظنا] [1147 :ثيدحلا] . هّدحو لهس نع ريشُب نع ىيحي

 امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع» عفان ينثّدح وللا ٍديَبَع نع ىبحي انئّدح دسم انثّدح - 5145

 « اهّبر ٍنذِِب نيح لك اهلكأ يتؤت ملسملا لم اهم ةرجشب ينوذرخأ : كو هللا لوسر لاق : لاق

 ا :ةمعو رکی وبأ مل و ملكتأ نأ ٌتهركف « ةلخّنلا يسفن يف عقوف « اهقرو تحت الو
 . ةلخنلا يسفن يف عقو هاتبأ اي :ٌتلق يبأ عم تجرح املف . ةلخنلا يه : يب ئبنلا لاق املكتي

 ينأ الإ ينعنم ام :لاق . اذكو اذك نم ىلإ ٌبحأ ناك اهّتلق تنك ول ؟اهلوقت نأ ٌكعنم ام : لاق

 .«ثهركف < امتْمّلكت ركب ابأ الو َكَرأ مل

 .[أ 14A 5١7765118204155 > ۹4°۲۲ 231101 ۰ ۷۲ كلك كا :ثيدحلا رظنا]

 هنم هّركُي امو ِءادحلاو ْرِجَّرلاو رعشلا نم زوجي ام باب -

 ام کولو مھناو 53 نومي هي واو لڪ ىن مَآ ر رل دوال مهي مهمي ءارعشلاو» :ىلاعت هلوقو
 داسو ارب ام ب نيا کار انيك هنأ اگر کیلا ایک اثم یک © ل

 نوضوخي وغل لك يف :سابع ُنِبا لاق يمرس ركع يآ
 نمحرلا دبع نب ركب وبأ ينربخأ : لاق يرهزلا نع يعش ارعا نامكلا نبأ اقدح 16ه

 بعك ني نبأ نأ هربخأ ثوغي دبع نب دوسألا ّنِب ٌخمحرلا دبع نأ هربخأ مكحلا نب َناورم نأ

 .«ةمكح رعشلا نم لإ : لاق ل هللا لوسر نأ هّربخأ



 بدألا باتك 1۳٦

 :لوقيًابدنج ٌتعمس :لاق سيق نب دوسألا نع ٌنايفس ا ميَعُن وبأ انثذح_- < 5

 :لاقف هعبصإ تّيِمدف « رثعف رجح ةباصأ ذإ يشمي يب ئبنلا امنيب
 تيفلا مها ليس يقو تسسيمد عَجصإ الإ تنآ له

 ..[۲۸۰۲ :ثیدحلا رظنا]

 انثدح ِكلملا ٍدبع نع ُنايفس انئّدح ّيدهَم ُنبا انثدح راشب نب دمحم انئّدح_- ۷
 : ديبل ةملك رعاشلا اهّلاق ةملك ٌقَّدصأ : ل خبنلا لاق» هنع هللا يضرةريره يبأ نع ةملس وبأ

 .[8841 :ثيدحلا رظنا] ٠ لسي نأ ِتْلَّصلا يبأ نب ةّيمأ داكو ٌلطاب هللا الح ام ٍءيش لك الأ

 نع» ديټُع يبأ نب ديزي نع َليعامسإ نب ٌمتاح انثدح ديعس نب ٌةبيتق انثّدح - 14۸

 موقلا نم ٌلجر لاقف « ًاليل نزف « َربيَح ىلإ | كو هللا لوسر عم انجّرخ : :لاقعّوكألا نب
 ودحي لزنف « ًارعاش الجر ماع ناكو :لاق ؟كتاهينُه نم انعيست الأ 0

 :لوقي موقلاب
 الواوا الو اَنْيَدَتهاام َتنأ الول َمهللا

 ابيقال نإ مادقألا تيتو انيفتقاام كل دف و:فغاف
 ااا ن دج اا ع او

 انيلعاولّوَع حايصلابو

 لاقف . هللا همحرَي :لاقف . عّوكألا نب ٌرماع :اولاق ؟قئاسلا اذه نَم : هلك هللا لوسر لاقف

 انتباصأ ىتح مهانرصاحف ربی انيّتأف : لاق . هب انّمعَتْمأ الول «هللا عيبن اي تّبجو : موقلا نم لجر

 اودقوأ مهيلع حيف يذلا مويلا سالا ئسمأ املف « مهيلع اهحتف هللا نإ مث « ةديدش ٌةصمخم

 ‹ محل ىلع :اولاق ؟نودقوت ٍءيش يأ ىلع ءناریثلا هذه ام : ةا هللا لوسر لاقف «ةريثك نارين

 .اهورسكاو اهوقرهأ : الك هللا لوسر لاقف « ةّبسنإ رم رمح محل ىلع : و جبل يأ ىلع :لاق

 ناك « ٌموقلا ٌفاصت املف .كاذ وأ :لاق ا :ةلجر لاقف

 رماع ةبكر باصأف « هفيس ٌبابذ عجريو « هبرضيل ًايدوهي هب لّوانتف « ٌرّصق هيف رماع فيس
 ّىَدِف :ُتلقف ؟َكّلام : يل لاقف آبحاش كي هللا لوسر ينآر : ةملَس لاق اولقق املف . هنم ٌتامف

 نالفو ٌثالفو نالف هلاق :ٌتلق ؟هلاق نم :لاق . هلمع طبَح ًارماع َّنأ اومعز « يمأو يبأ كل

 عمَجو - نيرجأل هل َّنِإ « هلاق نم بّذك : ديك ثا وسر لاقف + خيراصنألا ريَشُحلا نب ديسأو

 .[04917 + 519+ ۲٤۷۷ :ثيدحلا رظنا] . ؟هلثم اهب أشن + برع لق « دهاجُم ٌدهاجل هنإ- هيعبصإ نيب



 10۷ | بدألا تاتك ۸

 كلام نب سنأ نع” ةبالق يبأ نع ٌبويأ انئَّدح ليعامسإ انثّدح ٌدَّدسم انثّدح -_ ۹

 اي ٌكحيو :لاقف - ميَلُس مأ نهعمو - هئاسن ضعب ىلع ءب ٌعيبنلا ىتأ :لاق هنع هللا يضر

 مكضعب اهب ملكت ول ٍةملكب كلو ئيبنلا ملكتف :ةبالق وبأ لاق «ريراوقلاب اقوّس َكَديَوُر « ةشَّجنأ
 ٦۲۱۰ 171١[. « 1۲۰۹ 1۲۰۲۰ 1۱1۱ :يف هفارطأ_ 1۱٤۹ ثيدحلا] ' هيلع اهومتبعل

 نيكرشملا ِءاجه باب ١
 اهنع هللا يضر زر نع» هيبأ نع ةورع ْنب ٌماشه انربخأ ةدبع انئّدح دمحم انثذح _ 0٠

 : ولك هللا لوسر لاقف .نيكرشملا ءاجه يف لكي هللا لوسر ِتباث نب ُناّسح َنذأتسا :تلاق

 نب ماشه نعو . «نيجعلا نم لا ل انك یش كاسا :ٌناسح لاقف ؟يِبَسَتِب فيكف

 نع ٌحفانُي ناك هنإف « ُهَّست ال :تلاقف ةشئاع دنع ّناسح ٌتّسَأ ٌتبهذ» : لاق هيبأ نع ةورع

 ٠۴۳١ ٤١٤١[. : ثيدحلا رظنا] . كو هللا ٍلوسر

 باهش نبا نع سنوي ينربخأ :لاق بهو نب هللا دبع ينربخأ : لاق ْعَبْصأ انثّدح ۾ “1إ

 مكلاخأ َّنإ : لوقي ل ينا وكذي عصف يف ةريرم ېا عکس هل ةريخأ ناس يب نب يب ميلا نأ

 عطاس رجفلا نم ٌفورعم شنا اذإ تاس هي

 عقاو لاق ام نأ ٌتانقوموب  انّبولقف . ئمعلا دعب ئدهلا انارأ

 «عجاضملا ّنيكرشملاب ثلّقتتسااذإ  هشارف نع ُهَّسج يفاجُي تيبي

 .ةريره يبأ نع جرعألاو ٍديعس نع ٌيرهُزلا نع : ىديّبرلا لاقو . ّيرهّزلا نع ليقع ةعبات
 ش ١١668[. : ثيدحلا رظنا]

 ينثّدح : لاق ليعامسإ انثّدحو .ح .َيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح _ ++
 نب نيرلا دبع نب ههل يبأ نڪ تاهش نبا نع يع يآ نب دمحم ن نامل نع يا

 رش اا اي لوقف ةزيرع انآ ديففم ّيراصنألا تراث ̂ ب ناسح عمساا هنأ فوع

 0 دیا ْدّيأ مهللا 0 اک هللا لوسر نع بأ ٌناسح اي : لوقي لل هللا لوسر تحمس له هللا َكُبدشن

 . 0917, 407 :ثيدحلا رظنا] ٠ معن : ةريره وبأ لاق ؟سدقلا حوُرب
 هنع هللا يضر ءاريلا نعال تباث نب يدع نع ةبعش انثح برح نب ٌناميلس انثذح _ هلم

 .«كعم ليربجو - مهجاه : لاق وأ مهجهأ : : ٌناّسحل لاق ةي يبنلا نأ

 ثيدحلا رظنا] : 531" , ٤١۲۳ ١ ٤١١٤[.



 ٌرعشلا ناسنإلا ىلع َبلاغلا ّنوكي نأ ُهَرَكُِي ام باي- ۲

 نآرقلاو ملعلاو هللا ركذز نع هَّدُّصَي ىتح

eديو راد  

 E ب ل "علوه

 « هّيِري'ىتح ًاحيق لجر ٌفوج ء ءىلتمي ْنأل : اك هللا لوسر لاق : :لاق هنع هلا يضر ةريرها يبا

 . «ًارعش ءىلتمي نأ نم ريخ

 «ىقلخ < ىَرقَك»و «كئيمَي تَبِرّت» :ِهِلَج يبنلا لوق باب - ۹۳

 ةشئاع نع» ةورغ نع ٍباهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح_ 1٥٦“

 Ss ُتلقف « ُباجحلا َلزن امّدعب يلع ناسا سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نإ :تل

 ةأرئفا ينتعضرأ نكلو ¢ ينَعضرأ وه نل شيعقلا فا اخأ نإف ¢ لک هللا لوسر 00

 ؛ ينعضرأ وه سيل لجرلا نإ هللا لوسر اي : تلف لي هللا لوسر يلع لخدف اا

 تناك َكلذبف :ةورُع لاق . كّئيمي ْتَب رت .كمع هنإف هل ينّذتا :لاق . هتأرما ينتعضرأ نکلو

 Cl اومرح : لوقت ةشئاع

 ثيدحلا رظنا] : 755155 ٤1۷۹٦ ۰ ۵۱۰۳ ۵۱۱۱۰ ٥۲۳۹۰[.
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 «اومعّر» يف ءاج ام باب 15

 نأ هللا ِديَبَع نب َرمع ىلوم رضّنلا ىبأ نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح _ ۸

 د :لوقت بلاط يبأ تنب ءىناه مأ عمس هنأ ةَربخأ بلاط يبأ ٍتنب ءىناه ٌمأ ىلوم ةّرم ابأ



 0۳۹ بدألا باتك

 نم ٠ :لاقف هيلع ٌتملسف ¢ ةرتست هتنبا ةمطافو لستغي هتدجوف حتفلا ماع و هللا لوسر ىلإ

 ماق هلسغ نم غرف املف . ءىناه مب ًابحرم : لاقف . بلاط يبأ ٌتنب ءىناه ٌمأ انآ : ٌتلقف ؟ هذه

 يمأ نبا معز « هللا لوسر اي :ٌُتلق ٌفَرصنا املف .دحاو بوث يف ًافحتلُم تاعكر ينامث ىلصف

 ٍترَجأ نم انْوَجأ دق : هلي هللا لوسر لاقف « ةريبُه نب ُنالف « ُهتْرَجأ دق الجر تاق هنأ
 ۳٣۷ ١۷۱[. ۰۲۸۰ :ثيدحلا رظنا] . «ىحَض كاذو : ءىناه ٌّمأ تلاق . ءىناه مأ اي

 «كليو» لجرلا لوق يف ءاج ام باب- 5

 . نأ هنع هللا غر نشا نع» ةداتق نع ٌمامه اخ ليعامسإ نب 'ئسوم انثّذح- ۹

 اهنإ :لاق « اهبكرا :لاق .ةنَدَب اهنإ :لاق .اهبكرا :لاقف ةندّب ٌقوسي الجر ىأر لك يبنلا
 ١۱٦۹۰ ۲۷٠١٤[. :ثيدحلا رظنا] . «كلُيَو اهبكرا : لاق . ةندب

 ةريره يبأ نع جرعألا نع» دانزلا ىبأ نع كلام نع ديعس نب ةبيتق انثّدح - ۰

 اهنإ هللا لوسر اي :لاق . اهبكرا : هل لاقف ٌةندّب ٌقوسي ٌداجر ىأر ی هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 .[717/66 ۰ 1589 :ثيدحلا رظنا] . «ةثلاثلا يف وأ ةيناثلا يف « كليو اهبكرا :لاق . ةندب

 ت

 ةبالق يبأ نع َبويأو . كلام نب سنأ نع عينانُلا تباث نع ٌداّمح انثّدح ٌدَّدسم انثدح- 0١

 ةا هل لاقي ٌدوسأ هل مالُغُهعم ناكو «رفَس يف ةا هللا لوسر ناك : لاق كلام نب سنأ نع

 :a :ثيدحلا رظنا] .«ريراوّقلاب كَّبيَوُر « ةشّجنأ اي َكَحيَو : 4 هللا لوسر هل لاقف « وحي
 ةركب يل نی حرا نبع ن دلا وع كيمو اح اعام نيايشرم اندج <55

 . ًاثالث . كيخأ ٌقنع َتعطق « َكليَو : لاقف اب يبنلا دنع لجر ىلع لجر ىنثأ» :لاق هيبأ نع

  ًادحأ هللا ىلع يكزأ الو « هّييسح لاو انالف ٌبحأ : لفيف ةلاحم ال احدام مكنم ناك نم
 .[1051 37777 :ثيدحلا رظنا] . «ملعَي ناك نإ

 نع ٌيرهزلا نع يعازوألا نع ٌديِلّولا انثّدح َميهاربإ نب ِنمحرلا بع ينثّدح - نقلت
 َلاقف « ًامسق موي َتاذ مقي لك ئبنلا انيب : لاق ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع» كاخضلاو ةملس يبأ

 ؟لدعأ مل اذإ َلِدَعَي نم كليو :لاق .لدعا هللا لوسر اي :- ميمت ينب نم ٌلجر ةرصيّوخلا وذ

 عم ُهَتالَص مكّذحأ ُرَقحي ًاباحصأ هل نإ ءال :لاق . هّقنع برضألف يل ذا :رمع لاقف

 هلصُت ىلإ رني « ةّيمرلا نم مهسلا ٍقورمك نيّدلا نم نوقمی « مهمايص عم همايصو مهتالص
 هيف دجوي الف هّيضَن ىلإ ُرظنُي مث 2 ءيش هيف دجوي الف هفاصر ىلإ ُرظنُي مث 2 ءيش هيف ٌدَجوي الف

 ٍةقرف نيح ىلع نوجُرخي . مَدلاو َترَقلا قبس « ءيش هيف دّجوي الف ِهِذَّذَق ىلإ رظني مث « ءيش

4 
a 



 بدألا باتك - ١02٠

 :ديعس وبأ لاق . ُرَدْرَدَت- ةعضَبلا لثم وأ - ةأرملا يدث لثم هيدي ىدحإ ٌلجر مهتيآ «سانلا نم

 يتأف ىلتقلا يف سمّتلاف « مهّلئاق ّنيح ئلع عم تنك ينأ ٌدهشأو ٠ كت يبنلا نم ةتعمسل ٌدهشأ
 1 c EV للا للا PPE : : ثيدحلا رظنا] . «رالك علا تعن يذلا ِتعّتلا ىلع هب

 ينئّدح : لاق ٌئيعازوألا انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا وب أ ٍلتاقُم نب دمحم انثدح - ١4
 ىتأ الجر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ی دع ةريخ نع باهش نبا

 يف يلهأ ىلع تعقو :لاق !ٌكَحِبَو :لاق .ٌتكلَم هللا لوسر اي :لاقف ال هللا لوسر

 . عيطتسأ ال :لاق . نما نيرهش مص" لاق .اهذجأ ام :لاق .ةبقر قتعأ :لاق .ناضمر

 :لاقف هب قدا ةذخ :لاقف « ٍقَرَعِب يتأف .دجأ ام : لاق .ًانيكسم نيتس معطأف : لاق

 ٌكحضف . ينم جوخ ةنيدملا ينط نيب ام هيب يسفن يذلا وف ؟يلهأ ريغ ىلعأ « هللا لوسر اي

 .«هذخ :لاق . هباينأ تدب ىتح لكي ؛نلا

 . (كلْيَو» ٌيرهزلا نع دلاخ نب نمحرلا دبع لاقو . ٌيرهزلا نع سنوي هعبات
 CTV NAV cCOFIA 5٠11٠] اوك :ثيدحلا رظنا]

 :لاق ٌئيعازوألا ورمع وبأ انثدح ٌديلولا انثّدح نمحرلا ٍدبع نب ٌناميلس 0

 َّنأ هنع هللا يضر ّيردُخلا ٍديعس يبأ نع» عيئيللا ديزي نب ءاطع نع يرهُزلا باهش نبا ينئّدح

 لهف « ديدش ةرجهلا َنأش َّنإ كحيّو :لاقف . ةرجتلا نع ترا للا لوسر اين: 01

 ِءارو نم لمعاف :لاق . .معن : : لاق ؟اهتقدص يدؤت لهف :لاق . .معن : :لاق لبا نم

 .[7 9177 2 ۲٣۹۳۳ 211457 : ثيدحلا رظنا] E ل

 يدل اروع يس اق دم ترا كي , ٌدلاخ انثدح باهولا ٍدبع نب هللا دبع انثّدح - ١١1
 وأ  مكليو : لاق يك يبنلا نع امهنع هللا يضر هع نبا نرع» يبأ تعمس : لاق ديز نب دمحم
 .«ضعب باقر مكضعب ُبرضي ًارافك يدعب اوعجرت ال- وها كش ةبعش لاق < مكحيو

 ثيدحلا رظنا] : ١7/57 «٤٤٠۳ 2 43 1١[.

 .«مكحيو وأ « مكليَو» : هيبأ نع ٍدمح نب مع لاقو . «مكحيو» : ةبعش نع ُرْضَنلا لاقو

 ةيدابلا لهأ نم الجر نأ ٍسنأ نع ةداتق نع مامه انئّدح مصاع نب وُرمع انثّدح - ۷
 : لاق ؟اهل ٌتدّدعأ امو كليو : لاق ؟ةمئاق ةعاسلا ىتم « هللا لوسر اي :لاقف لت ئيبنلا اىتأ
 ؟كلذك ْنحنو : انلقف . تبّبحأ نم عم كنإ :لاق . هلوسرو هللا ٌبحأ ينأ الإ اهل ثدّدعأ ام

 أ نإ لاف :لاقف نا ًاديدش ًاحّرف ذئموي انحرفف . .معن :لاق



 ١١ بدلا باتك

 نع ًاسنأ ٌثعمسا .:ةداتق نع ةبعش ةَرّصتخاو .ةعاسلا موقت 'ىتح مرهلا ةكردُي نلف اذه
 TWA] : ثيدحلا رظنا] . « . . . للك ءىبنلا

 يللا كبي نوعیت هلا نوبت رستم نإ لف ١) :ىلاعت هلوقل .هللا يف ٌّبحلا ةمالع باب - 5

 لئاو ىبأ نع ناميلس نع ًةبعش نع رفعج نب دمحم انثّدح دلاخ نب رشي انئّدح - 6

 .11119 :يف هفرط- 11٩۸ ثيدحلا] . «ٌبحأ نم م ٌءرملا : لاق هنأ ايب ئبنلا نع للا دبع نع

 لاق» :لاق لئاو يبأ نع شمعألا نع ٌريرَج انئّدح ديعس نب ةبيتق انثّذح - ۹
 فيك « هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع

 .«ٌبحأ نم عم ٌءرملا : ب هللا لوسر لاقف ؟مهب قلی ملو ًاموق ٌّبحأ لجر يف لوقت

 هللا دبع نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ةناوع وبأو مرق نب ناميلسو مزاح نب ٌريرج ُهَعبات
 .[11548 :ثيدحلا رظنا] . ا :ىبنلا نع

 :لاق ئسوم يبأ نع» لئاو يبأ نع شمعألا نع ُنايفس انئّدح ميعُت وبأ انثّدح - ١
 .«بحأ نم عم ٌءرملا :لاق . مهب قحلَي املو موقلا ٌبحُي لجرلا : لك يبنلل لبق

 : ديّبع نب دمحمو ةيواعُم وبأ ةعبات

 ا نيب ونابش و زق نب ومص نع عش نع بأ ازا فاذا يد 31۷1

 : لاق ؟اهل ٌتدّدعأ ام : لاق ؟هللا لوسر اي ةعاسلا 'ىتم : لكي يبنلا لأس الجر َّنأ كلام نب سنأ

 ع ا ن موُص نم تنأ :لاق . هلوسرو هللا ٌبحأ . و « ةقدص الو الو ةالص ريث 2 ٌثتدّدعأ ام
 .[ 3171/2 ۳۹۸۸ : ثيدحلا رظنا] . 2تِئَبحأ نم

 أّسْحا :لجّولل لجرلا لوق باب 417

 نساع نبأ ٌتعمس» ٍءاِجَر ابأ ٌتعمس ريرَر نب ملَس انثدح ِديِلّولا وبأ انثّدح ¥
 دلا :لاق ؟وهامف « ًائيبخ كل ٌتأبخ دق : دئاص نبال ةا هللا لوسر لاق امهنع هللا يضر

 . «ًاسحلا : لاق

 نأ» هللا دبع نب ٌملاس ينربخأ : لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيَعَش انربخأ ِنامّيلا وبأ انئّدح - ۳
 لبق هباحصأ نم طهر يف ةي هللا لوسر عم َقلّطنا باطخلا نب رمع نأ ٌَربخأ رمع َنب هللا دبع
 ا نبا تراك هود ًةلاغم ينب مطأ يف ناملغلا عم ُبَعِلي هَدجو ىتح «داّيص نبا

 هيلإ َرظنف ؟هللا لوسر ينأ ٌدهشتأ :لاق مث هديب ُهَرهظ ا هللا لوسر َبرض ىتح ْرْعشي ملف



 بدألا باتك ١

 مث لكي ئيبنلا ُهّضرف ؟هللا لوسر ينأ ٌدهشتأ : داي ُنبا لاق مث . نييّمألا لوسر كنأ ٌدهشأ :لاقف
 لاق .بذاكو ٌقداص ينيتأي :لاق ؟ائرت اذام : داّيَّص نبال لاق مث . ٍهلسْرو هللاب ُتْنمآ : لاق

 ا . ًائيبخ كل تأَبَح ينإ : ةي هللا لوسر لاق . رمألا ٌكيلع طلخ : ةا هللا لوسر

 لاق ؟هقْدع برضأ هيف يل نّذأتأ « هللا لوسر اي :رمع لاق . , الردف ودعت نلف احا :لاق

 . «هلتق يف كل َرِيَخ الف وه ْنكي مل نإو « هيلع طّلسُت ال وه ْنكي نإ | كَ هللا لوسر

 .[7 0656 , ١7054 : ثيدحلا رظنا]

1V4الك هللا لوسر كلذ دعب قلطنا : لوقي ر َرمع نب هللا دبع ٌتعمسفاا :ملاس لاق -  

 قفط الڳ هللا لوسر لحد اذإ 'ىتح ‹ دايص نبا اهيف يتلا لخنلا نامؤي ٌيراصنألا بعك نب ٌءيبأو

 نياو كهرب نأ لبق انيق ةاجص نبا نس عدس نا ل وهو لكلا عوامل يقي ءال هللا لوسر

 الب ئبنلا داّيص نبا مآ ثآرف - ةمزمز وأ - برر اهيف هل ةفبطق يف وشرف ىلع مجطصت داكج

 ول و O الج نورا ل ا

 .[5007 3088 ۰ ۲۹۳۸ ۰ ۱۳٣١ :ثيدحلا رظنا] . «نّكي ةتكرت ول : ی هللا لوسر لاق . داّيص نبا

 . هلهأ وه امب هللا ىلع 'ىنثأف سانلا يف ةا هلل هلل لوس ماق :هللا دبع لاق» : ملاس لاق ٥

 «هموق ٌحونُهَرذنأ دقلو « هموق رَدنَأ دقو الإ جبن نم امو .هومكُرِنأ نإ : لاقف لاجدلا ٌركذ مث

 . «روعأب سيل هللا َّنأو « رّوعأ ُهنأ ٌنوملعت : هموقل ةيبن هلقي مل ًالوق هيف مكل لوقأس ينكلو

 . نيدعبم : € وسخ # « هتدعب : بلكلا تأسخ : هللا دبع وبأ لاق

 ثيدحلا رظنا] : ۳۰١۷ ۰ ۳٣٣۳۷ . 37539 15١07[.

 يتنباب ًابحرم :ةمطافل يب ٌيبنلا لاق :ةشئاع تلاقو «ًابَحْرَم» :لجرلا لوق باب - ۸

 ءىناه مأب ًابحرم :لاقف دي ّيبنلا ٌتئج :ءىناه ٌمأ تلاقو

 ِنع» ةرمج يبأ نع حالا وبأ انثّدح ِثراولا دبع انئّدح ةرَسْيَم نب ٌنارمع انئّدح- 5
 دفّولاب ًابحرم : : لاق لك يبنلا ىلع سْيقلا ٍدبع ٌدفو مق امل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 كيو اننيبو ؛ ةعيبر نم ئَح انإ « هللا لوسر اي :اولاقف .'ىمادن الو ايازخ ريغ اوؤاج نيذلا
 هب وعدنو « ةّنجلا هب لدن لصف رمأب انّرمف «٠ مارحلا رهشلا يف الإ كيلإ لصن ال اًذِإو « رضُم

 اوطعأو « ناضمر اوموصو « ةاكّزلا اونآو « ةالصلا اوميقأ :عبرأو عبرأ :لاقف .انءارو نم

 .«تّزملاو « ريقّتلاو « متنحلاو « ءاَبّدلا يف اوبرشت الو . متمِنغ ام سمح

 .(1555 1358. "ه١١ 196 ۰ ۱۹۸ ه7 ءمىلال 0۳ : ثيدحلا رظنا]



 o بدألا باتك

 مهئابآب ُسانلا ئعدُي ام باب 4

1Yٍنع امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» عفان نع هللا ٍديبُع نع ىبحي انثّدح ٌدّدسم انئّدح-  

 . «نالف نبا نالف ٌةرْدغ هذه : لاقي ةمايقلا موي او هل عفر رداغلا َنإ : لاق ةي ئبنلا

 .[۳۱۸۸ :ثیدحلا رظنا]

 َّنأ ّرمع نبا نع» رانيد نب هللا دبع نع كلام نع َةملسَم نب هللا دبع انثّدح _ ۸
 . «نالف نبا نالف ةردغ هذه :لاقيف « ةمايقلا موي ءاول هل ُبّصنُيَرداغلا َّنِإ : لاق لكي هللا لوسر

 ٦1۷۷[. « ۳۱۸۸ : ثيدحلا رظنا]

 «يسفن تُبَح» لقي ال باب- ٠
 هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌنايفس انثّدح َفّسوي نب دمحم انثّدح_ 4

 .«يسفن تّسقل : لقيل نكلو يسفن ثثبَح : مكّذحأ َنلوقَي ال :لاق يب يبنلا نع اهنع

 هيبأ نع لهس نب ةمامأ يبأ نع# ّيرهزلا نع سنوي نع هللا بع انربخأ َنادبَعانّدح- 14
 . ليقع ةعبات .«يسفن تّسقل : لقيل نكلو « يسفن تئبَح : مكذحأ َنلوقي ال : لاق ةي ئبنلا نع

 رهّدلا اويست ال باب ١

 و ا ياه ربا نع يضرب نع تيل ندع 7 هيا ی ادخن د 41
 انأو « َرهدلا مدآ ونب ٌّبّسَي :هللا لاق : ا هللا لوسر لاق هنع هللا يضر ًةريره وبأ لاق» :لاق

 ٤۸١١[. :ثيدحلا رظنا] . «راهنلاو ليللا يديب « ٌرهدلا

 يبأ نع ٌيرهزلا نع ُدمْعَم م انثّدح ىلعألا دبع انئّدح ديلولا نب شايع انئّدح 14
 ااف هت ار الو معلا ينس وكمال لاق يي يبنلا نعةريره يبأ نع»

 .[1147 : يف هفرط- 5187 ثيدحلا] . «رهدلا وه

 «نمؤملا ُبلق ٌمزكلا امنإ» هلك يبنلا لوق باب ۲
 سفن كلمي يذلا ٌةَعَرّصلا امنإ» :هلوقك «ةمايقلا موي ٌنسِلفُي يذلا ُسلفملا امنإ» :لاق دقو

 :لاقف ًاضيأ كولملا ركذ مث « كلملا ءاهتناب هفصّوف «هللا الإ كلم ال» :هلوقك «بضغلا دنع

 . (اهودسفأ يرق وُلد اَذِإ كولملا نإ ©

 نع١ بّيسملا نب ديعس نع ّيرهزلا نع نايفس انئّدح هللا دبع نب ٌعولع انثّدح_ <18

 ٌبلق مْركلا امنإ مّركلا :نولوقيو :ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 .[5147 :ثيدحلا رظنا] . «نمؤملا

f 



 بدألا باتك 6

 هِي يبنلا نع ريِبّزلا هيف .يمأو يبأ كادف :لجرلا لوق باب ٠
 ٍدادش نب هللا دبع نع ميهاربإ نب دعس ينئّدح َنايِفُس نع ىبحي انئّدح ٌدَّدسم انثّدح _ 144

 مزا لوقي هتعمس « ٍدعس ريغ دحأ يدمي ايب هللا لوسر ٌُثعمس ام : لاه علا يضر اعنا

 .[5009 5008:5908 :ثيدحلا رظنا] ۰ . «دُحأ موي هّنظأ «يمأو ّيبأ َكادف

 .كادف هللا ينلَعَج :لجرلا لوق با+- ٤

 انتاهّمأو انئابآب َكانيَدف ل يبنلل ركب وبأ لاقو
 نع قاحيسإ يبأ نب ىبحي اح لضفملا نب 0 ا ا رمال 30

 ىلع اهفدرُم ةيفص ةيفص ةي يبنلا عمو < يي ئبنلا عم ةحلط وبأو وه لبقآ هنأ كلام نب سنأ
 - ةحلط ابأ كار كرا لل لا طل ١ هيا ل نع ب اوناک املف . هتلحار

 له < كادف هللا ينلعج هللا يبن اي :لاقف لي هللا لوسر 'ىتأف « هريعب نع ٌدَحَعتا ُثسحأ :لاق

 دّصقف ِههِجَو ىلع ُةّبوث ةحلط وبأ ىقلأف « ةأرملاب ٌكيلع نكلو « ال :لاق ؟ءيش نم ٌكباصأ
 اذإ ىتح « اوراسف ابكرف امهتلحار ىلع امهل ّدشف « ٌةأرملا ٍتماقف « اهيلع ُهبوث ىقلأف اهَدضق
 « نودباع « نوبئات ؛نوبيآ :ِلكَ ئيبنلا لاق  ةنيدملا ىلع اوفّرشأ لاق وأ  ةنيدملا ٍرهظب اوناك

 . «ةنيدملا لخد ىتح اهلوقي لري ملف « نودماح انّيرل

2551550 259515 (TET o“ YAAYT «TAA «Yo «۲۲۲۸ «4٤۷ › 11° ۳۷۱ [ثيدحلا رظنا: 

CET cC EY°* cC E144 5158 CO EIAV CEAE EAT كمل" CTTIV (TAT cT ‘A0 0 

. [Ac ooYAcolYo (OFAVY «< 0۱114 00104. O° A0 نا ETT! 

 لجو َّنع هللا ىلإ ٍءامسألا ّبحأ باب. 6

 هللا يضر رباج نع» ردكتملا نبا انئّدح ةنييُع نبا انربخأ لضفلا نب ةقدص انثّدح _ ۱۸٦

 ريخأف .ةمآرك الو مساقلا ابأ َكينكن ال : انلقف « مساقلا هامسف ٌمالُغ انم لجرل دلو : لاق هنع

 .["074 7116 27115 :ثيدحلا رظنا] ۰ «نمحرلا دبع َكنبا مس : لاقف ةي يبنلا

 اي يبنلا نع ّسنأ هلاق «يتينكب اونكت الو يمساب اومس» هلي ّيبنلا لوق باب ٠١١
 : لاق هنع هللا يضر رباج نع» ملاس نع ٌنيَصح صح انثّدح دلاخ انئّدح ٌدَّدسم انيدح _ ۷

 اومس :لاقف « لكي ئبنلا لأسن ىتح هينكن ال :اولاقف « مساقلا ٌءامسف ٌمالُع انم لجرل َدِلُو
 ۲۳ عاام 1144 تيدا رنا يتینکب اونكت الو يمساب



 ١6 بدألا باتك

 ةريره ابأ تعمس َنيريس نبا نع بويأ نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب يلع انثدح- ۸
 ۳٠۳۹[. « ۱۱۰ :ثيدحلا رظنا] .«يتينكب اونتكت الو يمساب اومس» : ايک مساقلا وبأ لاق

 ٌتعمسا :لاق ردكنملا نبا ٌتعمس :لاق نايس انئّدح دمحم نب هللا ٌدبع انثّدح- ۹
 كينكن ال :اولاقف « مساقلا ٌةامسف ٌمالغ انم ٍلجرل َدِلُو : امهنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج

 .«نمحرلا دبع كتبا مس :لاقف « هل كلذ ٌركذف ةي عيبنلا' ىتأف .ًانيع ٌكمعنُن الو مساقلا يبأب
 .[ةارمال 1۱1۸7 هلل ۳۱۱١ ‹ ۳۱۱۴ :ثيدحلا رظنا]

 نزحلا مسا باب - 1۰۷

 رس ا عيل اخر ساير تاس تل

 [ لاق رك :لاق ؟كمسا ام : : لاقف لب عربنلا ىلإ ءاج هابأ ّنأ هيبأ نع ٍبّيسملا نبا

Eا  a 
 نع ُرمْعَم انربخأ قاّررلا دبع انثّدح :الاق  ناليغ نبا وه  ٌدومحمو هللا دبع نب مولع انئّدح
 ٦۱۹۳[. :يف هفرط- 1۱۹۰ ثيدحلا] .اذهب . . هّدج نع هيبأ نع بّيسملا نبا نع ٌيرهزلا

114۰ 

 هنم نسحأ مسا ىلإ مسالا ليوحت باب

 ٍلهس نع مزاح وبأ ينئّدح : لاق َناَسْع وبأ انئّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انئّدح- ١

 ديَسأ بأو ل ا ىلع هقول 1 يحق عدلا نر نسا يأ رتل نإ :لاق

 ا : لاق هللا لوسر اي ةانئلَق 5 لاقف ؟يبصلا َنيأ :لاقف لكي بنا قاقتساف

 . «رذنملا ذئموي هامسف ¢ ردجلا هيأ كلو :لاق .نالف :لاق

 نب ءاطع نع ةبعش نع رفعج نب دمحم انربخأ لضفلا نب ةقدص انثّدح - ۲

 « اهسفن يكرُت : ليقف « هرب اهمسا ناك َبنيز َّنأ ةرسيره يبأ نع» عفار يبأ نع ةنوميم يبأ
 .«تنيز لك هللا لوسر اهامسف

 ينربخأ :لاق مهربخأ ٍجيَرُج نبا َّنأ ٌماشه انثَّدح ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح - ۳
 مق ًانْرَح هج نأ ينثدحف بيَسملا نب ٍديعس ىلإ ُتسلج : لاف ةيبش ن ريج نو ديهسلا دبع

 انأ ام :لاق « لهس َتنأ لب :لاق « نزح ىمسا : لاق ؟كمسا ام :لاقف « ةي ةئبنلا ىلع

 و و تلازم + تكتمل نبا لاق يأ ا استانس



 بدألا باتك 01

 هذبا :ينعي , َميهارنإ لك ٌيبنلا َلِّيق :سنأ لاقو .ءايبنألا ءامسأب ىَّمس نم باب-۹

 تاو ئفوأ يبأ نبال تلق ليعامسإ انثًدح» رشب ر نب دمحم انثدح ريمُث نبا انثّدح - 314٤

 « هبا شاع يبن : لكي دمحم دعب دوکي نأ يضق ولو ؛ًاريغص تام : لاق ؟ِةِكك ئبنلا نبا ميه اربإ

 . «هدعٌب يبن ال نكلو
 َءارَبلا تعمس» :لاق ٍتباث نب ٌيِدع نع ٌةبعش انربخأ برح نب ٌناميلس انثدح - ٥۵

 . (ةّنجلا يف ًاعضرم هل َّنِإ : كي هلا لوسر لاق مالسلا هيلع ميهاربإ تام امل : لاق

 ۳۲٣۵[. 2, ۱۳۸۲ : ثيدحلا رظنا]

 نع» دعجلا يبأ نب ملاس نع نمحرلا دبع نب نيصُح نع ٌةبعش انثّدح ُمدآ انثّدح -5
 امنإف ‹ ىتينكب اونتکت الو یمساب اومس : لكي هللا لوسر لاق :لاق ٌيراصنألا هللا دبع نب رباج

 ٠ 1 . لكي ئبنلا نع ٌنسنأ هاورو . «مكتيب مسقأ مساق انأ
 .[ 1186 تامزال ع 21١5 ۳۱۱۰١ . ۵۳۸ 51١852 :ثيدحلا رظنا]

 نع» حلاص يبأ نع ٍنيصح وبأ انئّدح ةناوَع وبأ انثّدح ليعامسإ نب ئسوم انثدح - 114۷

 يف ينآر نمو « يتينکب اوّنكت الو يمساب اوُمس : لاق يب ئبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 َنم ةَدعقم اوبتيلف ًادّمعتُم ىلع بّذك نمو « يتروص لثمتي ال َناطيشلا َّنإف ٠ ينآر دقف مانملا

 .[11۸۸ ء۳۹٣۳ ۰ ۱۱۰ :ثيدحلا رظنا] . «رانلا

 نع د أ وی فاد نیکی نع اا یا ا لک ی هدب 16
 ةكتحف « ميهاربإ ٌهامسف « هلک جيبنلا هب ُثيتأف « مالغ يل َدِلُو :لاق ىسوم يبأ نع» ةدرب يبأ

 .[5 4517 :ثيدحلا رظنا] . «ىسوم يبأ دلو َربكأ ناكو « ىلإ هَعفَدو ةكربلاب هل اعدو ةرمتب

 : لاق ةبعش نب ًةريغملا ٌتعمسا َةقالع نب دايز انثّدح ةدئاز انثّدح ِديِلَولا وبأ انثّدح 4

 ٠١١١ « ٠٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . كك يبنلا نع ةركب وبأ هاور «ٌميهاربإ تام موي ٌُنسمشلا ٍتفسكتا

 «ديلولا» ةيمست بام ٠

 نع» ٍديعس نع يرهرلا نع ةنيّيُع م نبا انثّدح نيكد نب ٌلضفلا ٍميِعُن وبأ انربخأ -

 E مهللا :لاق ةعكولا ّنم هّسأر ةا عيبنلا عفر امل :لاق ةريره يبأ

 ذدشا هللا . نينمؤملا نم ةكمب نيفعضتسملاو « ًةعيبر يبأ نب َشاّيَعو « ماشه نب و

 .«فسوي ينسك نينس مهيلع اهلّعجا مهللا « رَّضُم ىلع َكَنَأَطَو
 . ]0۹۸ ‹ 201۰ ۲۹۳۲ 21١١١5 0485 5 ‹ ۷۹۷ : ثيدحلا رظنا]



 ١ ال بدأآلا باتك

 ًافرَح همسا نم ّصقنف ٌةَبحاص اعّد نم باب ١
 «ّره ابأ اي لي ٌيبنلا يل لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» مزاح وبأ لاقو

 ١ _ ينثّدح :لاق يرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح 000

 شئاع اي : ب هللا لوسر لاق : تلاق كي يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ن نمحرلا دبع
 ىر الام یری وهو + تلاق هللا ةمحرو مالسلا هيلعو : تلق تلق . مالسلا كئرقي ليربج

 .[7 0/58 2 ۳۲۱۷ : ثيدحلا رظنا]

 سن نع» ةبالق يبأ نع ُبويأ انثّدح ٌبيَمُو انثدح َليعامسإ نب ىسوم انثّدح °۲

 لاقف .ّنهب ٌقوسَي يب يبنلا ٌمالغ ٌةشَّجنأو لَقَلا يف مِيَلُس مأ تناك :لاق هنع هللا يضر

 .[5151 ٠5159 :ثيدحلا رظنا] .«ريراوقلاب َكقْوَس كَديَوُر ‹ شجنأ اي : كك يبنلا

 لُجّرلل دلوي نأ َلِبقو ّيبصلل ٍةيّثكلا باب_- ١١١
 لَك ئبنلا ناك :لاق سنأ نع» حاّيتلا يبأ نع ِثراولا دبع انثّدح ٌدّدسم انثّدح 5700#

 : لاق ءاج اذإ ناكو  ًاميطف ٌهْيِسحأ لاق - ريَمُع وبأ :هل لاقي حأ يل ناكو « ًاقلخ سانلا ّنسحأ
 رمأيف « انتيّب يف وهو ةالصلا رضح امبُرف « هب ُبَعلي ناك ٌرَعْن د ؟ريَمّتلا لعف ام « ريمع ابأ آي

 .[5178 :ثيدحلا رظنا] . (انب يلصق هَملَح موقنو موقي مث « حضنيو ٌسّنكُيف هتحت يذلا طاسبلاب

 ىرخأ ةّينُك هل تناك ناو « بارت يباب يّنكتلا باب - ١1
 ٍدعس نب لهس نع» مزاح وبأ ينثّدح :لاق ٌناميلس انثّدح دّلْخَم نب ٌدلاخ انئّدح - ٤

 ‹ اهب 'ىعدُي نأ َحَرفَيل ناك نإو « بارت وبأل هيلإ هنع هللا يضر ىلع ءامسأ ٌبحأ تناك نإ :لاق

 يف رادجلا ىلإ عَجطضاف جرخف « ةمطاف ًاموي َبَّضاغ : ةي ئيبنلا الإ بارت وبأ ٌةامس امو

 ًالتماو - ةئ ئيبنلا هءاجف « رادجلا يف عجطضُم اذوه :لاقف هعَبتي كي ئبنلا ةءاجف « دجسملا

 .«بارث ابأ اي سلُجا :لوقيو هرهظ نع تارتلا ٌحَسمي كب ئبنلا لعجف بارت ُهْرهظ .
 :ثيذحلا رظنا] ٤٤١ « ۳۷٠۳[. ۰

 هللا ىلإ ءامسألا ضغبأ باب- 4

 :لاق ًةريره يبأ نع» جرعألا نع دانّزلا وبأ انّثَدح ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح -
 . «كالمألا كلم ىّمسَت ٌلجر هللا دنع ةمايقلا موي ءامسألا ىنخأ : لب هللا لوسر لاق

 .11705 : يف هفرط_ ٦۲٠١ ثيدحلا]



10Aبدألا باتك  

 ةريره يبأ نع» جرعألا ٍنع دانرلا يبأ نع نايس انثّدح هللا ٍدبع نب ٌعولع انئّذدح ٦

 ىمست ٌلجر - هللا دنع ءامسألا عَتحأ :ةّرم َريغ ٌنايفس لاقو - هللا دنع مسا عنخأ :لاق ةياوو

 . «كالمألا كلمب

 ٠۲٠١[. :ثيدحلا رظنا] . هاش ناهاش هريسفت : هريغ لوقي :نايفس لاق

 :ٌروُسم لاقو .كرشملا ةينك باب 6

 بلاط 7 َديرُث نأ الإ :لوقي هب يبنلا ثعمس

 يخأ ينثدح :لاق ليعامسإ انثّدحو . ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح 7

 ٍديز نب ةماسأ َّنأ» ريبُرلا نب ةورع نع باهش نبا نع يتيتع يبأ نب دمحم نع َناميلس نع
 دوعي هءارو ةماسأو ةيكدف ةفيطق هيلع رامح ىلع بكر ةه هللا لوسر نأ هّربخأ امهنع هللا يضر

 هيف ناجم اره يحس اراس را كور لد ا رايي

 نم ًطالخأ سلجملا يف اذإف بأ نب هللا دبع َملسُي نأ لبق كلذو « لولس نبا يب أ نب هللا دبع

 املف .ةحاوَر نب هللا دبع نيملسملا يفو « دوهيلاو ناثوألا ةدبع َنيكرشملاو نيملسملا

 مّلسف « انيلع اورّيغُت ال :لاقو هئادرب هقنأ ا د اا جاع للا ع

 نب هللا دبع هل لاقف َنآرقلا ٌمهيلع أرقو هللا ىلإ مهاعدف لّرنف َفقو مث مهيلع ةي هل هللا لوسر

 « انِسلاجَم يف هب انذؤت الف ؛ًاقح ناك نإ « لوقت امم ّنسحأ ال « ءرملا اهيأ :لولس نبا َيِبأ

 « انسلاجم يف اتشغاف « هللا لوسر اياىلب : ةحاوَر ْنِب هللا دبع لاق . هيلع صصقاف «كءاج نمف

 لزي ملف .نورّواستي اوداك ىتح دوهيلاو نوكرشملاو نوملسملا ٌبتساف .كلذ ٌبحن انإف

 ناع لج ی راف < هكئاد هلك هلا لويز بكذا مت اونكس ىتح مهضفخي ل هللا لوسر
 نب هللا دبع ديري ؟بابخح وبأ لاق ام ْعَمسَت ملأ « دعس ْيأ : ال هللا لوسر لاقف ةدابع نب ٍدعس

 « حفصاو هنع ٌففعا « تنا يبأب « هللا لوسر يأ : ةدابع نب دعس لاقف .اذكو اذك :لاق . 2

 هذه ٌلهأ حلطصا دقلو « َكيلع لزنأ يذلا ٌقحلاب هل هللا ءاج دقل « َباتكلا كيلع لزنآ يذلاّوف

 كلذب قرش * كاطعأ يذلا ٌّقحْلاب كلذ هللا در املف « ةباصعلاب هوبّصَعُيو ةوجّوتُي نأ ىلع ةرخَبلا

 3ع نوني ااا هلك هلا لوسر فاو هولا لوسو دنع امن .تيأر ام هب لعف كلذف

 رعمتشکو # : ىلاعت هللا لاق ٠ ىذألا ىلع نوربصيو هللا مّهرمأ امك باتكلا لهأو نيكرشملا

 ناكف 4 ٍبتكلا لَها ني ٌديجَح دو # :لاقو .ةيآلا 4 بنتكلا اوُنوُأ َنِيِدَلَأ َنِم

 زا هللا لوسر ازغ املف « مهيف هل نْذأ ىتح « هب هللا هرّمأ ام مهنع وفعلا يف َلّوأتي كي هللا لوسر



 ١4 بدألا باتك

 ةباحصأو كك هللا لوسر لفقف « شيرق ةداسو رافكلا ديدانص نم لتق نم اهب هللا لتقف ًاردب

 ةعم نمو لولس يبأ نبا لاق شيرق ةداسو رافكلا ديداشض نم ىراسأ مهعم نيمناغ نيروصنم

 .«وملسأف «مالسإلا لع ا ةلوسر اواي «هّجوت دق مآ اذه : ناثوألا ةدبع نيكرشملا نم

 ش .[ه و55 cO <c EO TAAY : : ثيدحلا رظنا]

 نب هللا دبع نع كلملا دبع انثدح ةناوع وبأ انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح _ ۲ ۰۸

 تاكل انأ لول « ران نم E را :لاق . كل تضنيو ٌكطوحي ناك هنإف ؟ءيشب

 .[۳۸۸۳ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «رانلا نم لفسألا كردلا يف

 :ًاسنأ تعمس :ٌقاحسإ لاقو .بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا باب 7

 ‹ هسفن تأده :ميّلُس ٌمأ تلاق ؟مالُغلا فيك :لاقف , ةحلط يبأل نبا تام

 ةقداص اهنأ ّنظو .حارتسا دق ّنوكب نأ وجرأو .

 يف ةو ئبنلا ناك : : لاق كلام نب سنأ نع ي ينانبلا تباث نع ةبعش انثّدح مدآ انثّدح _ ۹

 :«ريراوقلاب» كحيو - ةشجنأ اي قفرا : : ال هللا لوسر لاقف . يداحلا ادحف « هل ريسم

 ثيدحلا رظنا] : 25351١5149 579١7[.

 ةبالق يبأ نع ٌُبويأو . سنأ نع ٍتباث نع ٌدامح انئّدح برح نب ُناميلس انئّدح _ 1°

 لاق.« ةشجنأ هل : حو رو و ا ب كرم

 :ثيدحلا رظنا] 1۱٤٩۹ « ٩۱1۱ 1۲۰۲۰ 3575١9[.

 :لاق كلام نب نأ انئّدحا ةداتق انثَّدح ٌمامه انثّدح ٌنابَح انثّدح ٌقاحسإ انثّدح 5
 ديور :ِهلك ئبنلا هل لاقف « توصلا ّنسح ناكو « ةشّجنأ هل لاقي داح ةي ئبنلل ناك

 . ءاسنلا ةفَعض ينعي : ةداتق لاق «ريراوقلا رسكت ال « ةشجنأ اي

 ثيدحلا رظنا] : ١ 65١59كلك ٠١ 15191١5آ51([.

  GS Eراو وو للا 1017

 نإو « ءيش نم انيأر ام» :لاقف ةحلط يبأل ًاسّرف هيب هللا لوسر َبكرف « عرف ةنيدملاب ناك

4۸ 2594 7۷ «YAT «o YATY « YAOV TAY‘ CC YF1YY : ثيدحلا رظنا] .«ًارخبل ةاندجو 

[eT cf cC ۹4۹ 



 بدألا باتك ١6

 قح سل هنآ يوني وهو ءيا ءيشلل لجرلا لوق ۷
 «ريبكل هنإو ريبك الب نابّذعُي :نيربقل لب يبنلا لاق» ساّبع ُنِبا لاقو
 باهش نبا لاق جيرج نبا انربخأ ديزي نب ٌدلخم انربخأ مالَّس نب دمحم انثّذدح 1١<

 نع كي هللا لوسر ٌسانأ لأس : ةشئاع تلاق» :لوقي ةورع عمس هنأ ةورع نب ىيحي انربخأ

 .ًانايحأ نوُئّدحُي مهنإف هللا لوسر اي : اولاق .ءيشب اوسيل : الك هللا لوسر مهل لاقف « ناهكلا

 ِنذأ يف اهرقيف ينجلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت : كي هللا لوسر لاقف « اقح نوكي ءيشلاب

 .[01/37 ۳۲۸۸ 1771١ : ثيدحلا رظنا] . «ةبذك ةئم نم َرثكأ اهيف َنوطلخَيف « ةجاجدلاّوق هيلو

 تح فيَ لبإلأ َلِإَنوُرظَنب الفأ » :ىلاعت هلوقو , ءامسلا ىلإ رّصّبلا عفر باب- ۸
 «ءامسلا ىلإ ةسأر ةي ٌيبنلا َعفَر» ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا نع :ٌُبويأ لاق

 تعمس :لاق باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثَّدح ريكب نب 'ىيحي انثدح - 464

 مث :لوقي ايب هللا لوسر حمس هنأ هللا دبع نب ُرباج ينربخأ» :لوقي نمحرلا دبع نب ةملس ابأ
 اذإف ءامسلا ىلإ يرصب ٌتعفرف « ءامسلا نم ًاتوص ٌتعمس يشمأ انأ امنيبف « يحولا ينعرتف .

 .«ضرألاو ءامسلا َنيب يسرك ىلع ٌدعاق ءارحب ينءاج يذلا ُكلملا

 :[1555 411 240 1419175 19577 ‹ 214۲۲ ۰ ۳۲۳۸ ٠ £ :ثيدحلا رظنا]

 نع» بيرك نع كيرش ينربخأ : لاق ٍرفعج نب دمحم انثّدح میرم يبأ نبا انثّدح _ 110

 ليللا ثلث ناك املف « اهدنع يب ئبنلاو ةنوميم تيب يف تب : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 راهو ليلا كح ضّرَألاَو تَوَمَسلآ قل ف كرإ » أر قف ءامسلا ىلإ رظني دعق هضعب وأ ُرخآلا
 »۸04 14/775949 1۹۸ #3114 4 1117 :ثيدحلا رظنا] . «(ب الآ يلدز تب

 .]0414 > foVY « oV 1 .:هال١ 22114. 14

 نيطلاو ءاملا يف دوعلا تكن نم باب-۹

 ىسوم يبأ نع» َنامثع وبأ انثّدح ِثايغ نب َنامثع نع ىيحي انئّدح ٌدّدسم انثدح _ ۹

 ءاجلا نيب دب رب ةرع ا دي يلو ةنيدملا ناطح نم طئاص ا ماناكاللا

 « ركب وبأ اذإف < ٌتبهذف . ةنجلاب هرّشَبو هل فا : كي ئبنلا لاقف حتفتسي ٌلجر َءاجف ٠ نيطلاو

 « ُرمع اذإف . ةنجلاب هرُشِب و هل ختفا : :لاقف « رخآ لجر حتفتسا مث . ةنجلاب ُهترَّشبو هل ٌتحّتفف

 ةرشبو ٠ حتفا :لاقف سلجف ًائكيم ناكو - رخآ لجر حّتفتسا مث « ةنجلاب ُهترَشبو هل تحف

 « ةنجلاب ُهَترَّشبو « هل تحف « ٌنامثع اذإف ٌتبهذف  نوكت وأ  هبيصُت ىَوْلَب ىلع ةنجلاب

 . "596 ۳۹۹۳ ۰۳۹۷۲ :ثيدحلا رظنا] . (ناعتسملا هللا : لاق « لاق يذلاب ةتربخأف



 1001 بدلا باتك

 ضرألا يف هديب َءيشلا ثكنَي لجرلا باب ٠

 نع روصنمو َلاميلس نع ًةبعش نع ٌيدع يبأ نبا انَثّدح راشب نب محم انثدح - 11۷

 يف لك يبنلا عم انك : لاق هنع للا يضر يلع نع» َيِمَلُسلا نمحرلا دبع يبأ نع َةديبُع نب ٍدعس

 ل ل لاقف « .دوعي نضرألا تكتب عجن«: ةزانج

 . «ةيآلا ا لأ ننام 9 رسيم يم لكف اولمعا :لاق ؟ٌلكَّتَت الفأ :اولاقف .رانلاو ةنجلا
 :ثيدحلا رظنا] 21١17517 05958 5955 ‹ ۹٤۷ 4٤۸ ‹ 44٤۹]

 بُحعتلا دنع حيبستلاو ريبكتلا باب-١

 َّنأ» ثراحلا ُثنب دنه ينتثّدح ٌيرهُزلا نع ٌبيَعُش انربخأ نامّيلا وبأ انئّدح - 31۸

 نئازخلا نم َلِزَنَأ اذام « هللا ٌناحبُس :لاقف ايب خبنلا ظقيتسا : تلاق اهنع هللا يضر ةملس م
 ةيساك بر . ا ةجاوزأ هب ديري - رجلا َبحاوَّص ظقوُي نم « نتفلا ّنم لزنأ اذامو

 . «ةرخآلا يف ةيراع ايندلا يف

 : لاق ؟كءاسن َتقّلط : ل دلل تلق :لاق رمع نع» : سابع نبا ِنع روث يبأ نبا لاقو

 ا 0 هللا : تلق .ال

 RS ل وس 77 ا

 اهَعم ماقف ٌبلقنت تماق مث 3 ءاشعلا نم ةعاس فره كفن - نافمر الا

 رم ل يبنلا جوز َةملَس َّمأ نكسم دنع يذلا ٍدجسملا باب تّعلب اذإ ىتح < اهيلقي لكي ئبنلا

 ىلع : هلكت هللا لوسر امهل لاقف « اذن مث ل هللا لوسر ىلع املسف راصنألا نم َنالجر امهب

 EE ا الاق . يبح ُثنب ةيفص يه امنإ « امكلسر

 . «امكبولق يف َفِذَقَي نأ ُتيِشَح ينإو « مدا غلب مدآ نبا نم يرجي َناطيشلا ّنإ : :لاق

EYAN CTI OTT ° A 76 : [ثيدحلا رظنا 

 , فْذَخلا نع يهنلا باب- ۲

 ْثَّدحُي ّيدزألا َنابهَّص نب َةبقع ٌتعمس : لاق ةداتق نع ٌةبعش انئّدح مآ انثدح - 1

 ديصلا ّلتقي ال هنإ :لاقو فذَخلا نع ةا غيبنلا ىهن :لاق ينزملا لفغم نب هللا دبع نع»

 .[040794 584١ :ثيدحلا رظنا] . (ًءرسلا سكيو هيلا ايفل اوكا ودعلا أكنَي الو



 سطاعلل ٍدمحلا باب ۳

 هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ُناميلس انّددح ٌنايفس انئَّدح ريثك نب دمحم انثّدح- ١١١
 اذه :لاقف « هل ليقف « َرَخآْلا ٍتّمْشُي ملو امهّدحأ تكشف ةا يبنلا دنع ٍنالجر سطع» :لاق
 .[1776 : يف هفرط_ 1۲۲١ ثيدحلا] . « هلزإ ر ي ملاذهو هللا مح

 ةريره وبأ هيف .هللا َدِمَح اذإ سطاعلا تيمشت باب. ٤

 ٌتعمس :لاق ميلس نب ٍثعشألا نع ٌةبعش انئَّدح برج نال انئّرج - ۲

 ري لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع» نقم نب ديوس نب ةيواعم

 « مالسلا درو « يعادلا ةباجإو « سطاعلا تيمشتو « ةزانجلا عابتاو ٠ ضيرملا ةدايعب انرمأ

 ل :لاق وأ بهذلا متاخ نع . عبس نع اناهنو . مسقملا راربإو ٠ مولظملا رصنو

 .(رئايملاو ¢ نشدنشلاو ¢ جابيدلاو < ريرحلا سبل نعو- بهذلا

 oAAY «0۸64۹ « ATA]. » °010 هدم ( 01۷0 ‹ ££ ‹ ۱۲۳۹ :ثيدحلا رظنا]

 بؤاثَتلا ّنم ُهَركُي امو ؛ساطٌُغلا نم ٌبحَتسُي ام باب 6

 نع» هيبأ نع ٌئرْبقملا ٌديعس انئَّدح بئذ يبأ نبا انئَّدح سايإ يبأ نب مدآ انثدح- ٣

 سطع اذإف « بؤاثتلا هركيو ساطعلا تحي هللا نإ : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 هدريلف « ناطيشلا ّنم وه امنإف بؤاتّتلا امأو . هتّمشي نأ هعمس خلسم لك ىلع ٌقحف هللا دوحف

 .[۳۲۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ناطيشلا هنم كحيض ءاه : لاق اذإف « عاطتسا ام

 ؟تََمْشُي فيك َنْطَع اذإ باب 7

 رايد نب هل ةبعانرخأ ةملش يآ نب يزعلا بع الح لعام نب كلام انثرح- 14

 لقيلف مكدحأ سطع اذإ : : لاق لي ئبنلا نع هنع للا يضر ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع
 :لقيلف « فا كلمحرت :هل لاق اذإف « هللا ٌكمَحَرَي :هبحاص وأ هوخأ هل لقيلو « هلل دمحلا

 . «مکلاب ٌحلصُيو هللا مكيدهت

 ' هللا ٍدَمَحَي مل اذإ ٌنسطاعلا ُتّمَشُي الباب ۷

 اسنأ ثعمس» :لاق غوميّلا ٌناميلس انثدج ٌةبعيش انثَدح سايإ ىبأ نب ُمدآ انثّدح - 1°
: 

 ا



 6١ه بدألا باتك

 لاقف « رخالا ٍتّمْشُي ملو امهّدحأ تكشف « ب ئبنلا دنع ٍنالَجر َنسْطَع :لوقي هنع هللا يضر
 .«هللا دّمحت ملو هللا َدِمَح اذه َّنِإ : لاق « نمش ملوادغ تش٤ هللا لوسر اي :لجرلا

 1771١[. :ثيدحلا رظنا]

 هيف ىلع هدي ْعْضَيّلف ّبَءاثت اذإ باب.
 نعاا هيبأ نع ّيربقملا ٍديعس نع بئذ يبأ نبا انئّدح يلع نب مصاع انثّرح- 7

 مكذحأ سطع اذإف « بؤانّتلا هركيو ساطعلا ُتحُي هللا نإ : لاق ةا ئبنلا نع ةريره يبأ
 نم وه امنإف ُبؤانّنلا امأو .هللا كمحرُي :هل لوقي ْنأ هعمس ملسم لك ىلع ًاقح ناك هللا دمحو
 هنم ٌكحض بءاثت اذإ مكدحأ داف « عاطتسا ام ُةَدريلف مكدحأ تءاثت اذإف « ناطيشلا
 ٦۲۲۳[. 2 ۳۲۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «ناطيشلا



 ناذئتسالا باتك 8 ١

 ا ا سبا

 اذئتسالا باتك 9

 مالسلا ءّذد باي ١

 نع ةريره يبأ نع» مامه نع رمْعَم نع قاّررلا دبع انئَدح رفعج نب ئيحي انئّدح - ۷
 حلسف ْبَمْذا : لاك ةنلخ جلف: ًاعارذ نوتس ٌهلوط « هتروص ىلع مدآ هللا قلخ : لاق ةي يبنلا

 .ِكتيرذ ةيحتو كيت اهنإف « َكَوُثحُي ام عمتساف « سولُج ةكئالملا نم ِرَن َكئلوُأ ىلع

 نم لكف . هللا ةمحرو هودازف « هللا ةمحّرو ٌكيلع ٌمالسلا :اولاقف < مكيلع مالسلا :لاقف

 ۳۳۲١[. :ثيدحلا رظنا] . «نآلا ىتح دعب ٌصقنَي قلخلا ٍلزي ملف ٠ مدآ ةروص ىلع ةنجلا ٌلَخدَي

 اساس ی مڪو ربع ايوب ولحد ال امانا مات ظ :ىلاعت هللا لوق باب - ۲
 تؤم ی اول دک ڈاک اسا آنه او حي ر نو ا وُكدت مکمل مل یخ مک لد اھا ع اوو
 اولد نأ حاج رک شل او مبل ا مَ ای لو ہک گیا هارت اچ کل لبق کن

 نسحلا يبأ نب ُديعس لاقو .(وشكتامو تودّاَمْلَعي هلو ر أ ماف ةن دانو

 لوقي « ٌنهنع كَرصب فرصا :لاق .َنهسوؤرو نهرودّص َنفشكُي مجعلا ًءاسن نإ :نسحلل
 لحي ال امع :ةداتق لاق رمت مهرس هدأ ماوي تبرز لئ لجو رع ا
 ىلإ رظنلا ّنم ٍنيعألا ةنئاخ 4 َنُهَجوْم نظفصو نهرصبأ نم َّنْصْصْقَي تمول لف » .مهل

 E ا ا

 يراوجلا ىلإ رظنلا ٌءاطع ءركو .ةريغص تناك نإو هيلإ ٌُرظنلا ىهتشُي نمم ٌنهنم ٍءيش
 يرتشَي نأ َديِرُي نأ الإ ةكمب َنْعَبُي يتلا

 ٍراسَي نب ٌناميلس ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح - ۸
 موي سابع نب لضفلا ةي هللا لوسر فدرأ : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ينربخأ»

 « مهيتفُي سانلل الي ئبنلا ففقوف ًائيضَو الجر لضفلا ناكو هتلحار ْرِجَع ىلع هْفلَخ رحنلا



 000 ناذئتسالا باتك 6

 هبجعأو اهيلإ رظنَي لضفلا قفطف < هي وللا لوسر يتفتست ٌةئيضَو مَمْدَح نم ةأرما ٍتلبقأو

 د ل ا ‹ اهيلإ رظني ٌلضفلاو ةي يبنلا تفتلاف « اهنسح

 ًاخيش يبأ ثكردأ هدابع ىلع ّجحلا يف هللا ةضيرف َّنِإ « هللا لوسر اي : تلاقف اهيلإ رظنلا نع
 . معن : لاق ؟هنع ّمَحَأ نأ هنع ىضقُي لهف « ةلحارلا ىلع يوتسي نأ عيطتسُي ال ًاريبك

 ثيدحلا رظنا] : 21617 2314885 ۱۸٥۰١ ۰ ٤۳۹۹[.

 نع ملسأ نب , ٍديز نع يهز انثّدح رماع وبأ انّربخأ دمحم نب هللا بع انئّدح 00104

 يف سولجلاو مكايإ : : لاق كي بلا نأ هنع هللا يضر ٍيردُخلا ٍديعس يبأ نع راسي نب ءاطع

 ا لاقف .اهيف ٌثّدحتن « دب انسلاجَم نم انل ام « هللا لوسر اي :اولاقف . تاقدّلعلا

 ‹ رصبلا ٌضغ :لاق ؟هللا لوسر اي قيرطلا قح امو :اولاق .هقح قيرطلا اوطعأف سلجملا

 .[1458 :ثيدحلا رظنا] ٠ «ركنملا نع عوهنلاو « فورعملاب رمألاو « مالسلا درو < ئذألا فكو

 5 هع ا هد رق ساس

 5 ودر وأ اهنم نسخا اوتو میا و 01 ا ا ۳

 CE yS لاق
 َّنِإ :لاقف ههجوب انيلع َلبقأ لَك يبنلا فرصنا املف .نالفو نالف ىلع ٌمالسلا « ليئاكيم ىلع

 « تابّيطلاو تاولصلاو هلل ٌثايحتلا» : لقيلف ةالصلا يف مكدحأ سج اذإف « مالسلا وه هلل

 لاق اذإ هنإف نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ٌئيبنلا اهيأ َكيلع مالسلا

 ًادمحم َّنأ ُدهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ - ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لك باصأ كلذ

 ۰۸۳١ 17١37[. , ۸۳۱ :ثيدحلا رظنا] . (ءاش ام مالكلا نم دعب رّيختَي مث . هلوسرو ُهّدبع

 ريثكلا ىلع ٍليلقلا ميلست باب - ؛
 هُم نب مامه نع ْدمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا وبأ لتاقُم نب دمحم انثَّدح_ ١

 ليلقلاو ‹ دعاقلا ىلع راملاو « ريبكلا ىلع ٌريغصلا حلسي :لاق هيي ييبنلا نع ةريره يبأ نع»

 .[4'577 53788 , 1۲۳۲ : يف هفارطأ_ 717١ ثيدحلا] . ؟ريثكلا ىلع

 يشاملا ىلع ٌبكارلا ملسي باب ظ

 عمس هنأ دايز ينربخأ : لاق جيَرُج نبا انربخأ ٌدلْحَم انربخأ مالس نب دمحم يئئّدح _ 7

 ىلع بكارلا ملسي :ِهلك هللا لوسر لاق :لوقي اا عمس» هنأ ديز نبا ئلوم ًاتباث

 .[5779 :ثيدحلا رظنا] .«ريثكلا ىلع ٌليلقلاو 3 دعاقلا ىلع يشاملاو 2 يشاملا
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 دعاقلا ىلع يشاملا ملسي باب- 5
 ينربخأ :لاق جيّرج نبا انثّدح ةدابع نب حور انربخأ ميهاربإ نب قاحسإ انئّدح _ ۳۴ 5 و و CRS و و ع و 1

 نع هنع هللا يصر ةريره يبأ نع»  ديز نب نمحرلا دبع ىلوم وهو  هربخأ 00 دايز

 ىلع ليلقلاو « دعاقلا ىلع يشاملاو « يشاملا ىلع بكارلا ملسي :لاق هنأ ةَ هللا لوسر

 ٩۲۳۱ ٦۳۳۲[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ريثكلا

 ريبكلا ىلع ريغصلا ملسي باب

 نب ءاطع نع ميلس نب َناوْفَص نع ةبقع نب ئسوم نع َنامهط نب ٌميهاربإ لاقو _ ٣٤
 ىلع راملاو « ريبكلا ىلع ريغصلا ملسي :ِهكك هللا لوسر لاق : لاك يره نأ نعا راس

 ع اوت واما كيرلا را . «ريثكلا ىلع ليلقلاو « دعاقلا

 مالسلا ءاشفإ باب-۸

 نب ةيواعم نع ءاثعشلا يبأ نب َتعشأ نع عئينابيشلا نع ٌديرج انثّدح ٌةبيتق انثّدح _ ٥
 ةدايعب : عبسب كو هللا وسر انرمأ :لاق امهنع هللا يضر ىزاع نب ءاربلا نع" نّرقم نب ديوس
 ءاشفإو « مولظملا ٍنوعو « فيعضلا رصنو « سطاعلا ٍتيمشتو « زئانجلا عابتاو ٠ ضيرملا
 نو بهذلا متخت نع ئهنو « ةضفلا يف برشلا نع ئهنو .مسقملا ٍراربإو « مالسلا
 .(2قَّرب ربّتْسإلاو ْيّسَقلاو « جابيدلاو ريرحلا سبل نعو « رثايملا بوكر

 .[57757 همكال هم14 » OATA »)010۰ »0۳0 « 01۷0 25550 21179 : ثيدحلا رظناز

 ةفرعملا ريغو ةفرعملل مالسلا باب 5

 نع" ريخلا يبأ نع ديزي ينثّدح : :لاق يللا انئَّدح َفسوي نب هللا دبع انثّدح _ ۲۳٦“

 a ماعطلا معطت : لاق ؟ريخ مالسإلا يأ ايب يبنلا لأس الجر نأ ورمع نب هللا دبع

 .[۲۸ « ١١ :ثيدحلا رظنا] ' .«فرعت مل نم ىلعو تفرع نّم ىلع

 نع» ئثيللا ديزي نب ءاطع نع ٌّيرهُزلا نع نايفس انئّدح هللا ٍدبع نب مولع انئّدح _ ۷
 نايقتلي « ثالث ٌقوف ٌهاخأ َرُجِهَي نأ ملسمل حيال : :لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر بوي يبأ

 .تاّم ثالث هتم هّعمس هنأ نابفس ركذو «مالسلاب أدبي يذلا امهزيخو ءاذه ٌدصَيو اذه ٌدصيف

 ٦٠۷۷[. : ثيدحلا رظنا]
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 باجحلا ةيآ باب- ٠
 :لاق» باهش نبا نع ُسنوي ينربخأ بهو نبا انثّدح َناميلس نب ىبحي انئّدح _ <

 ُتمَدخف « ةنيدملا ال هللا لوسر ٌمَدقَم َنينس رشَع نبا ناك : لاق هنأ كلام نب نن ينربخأ

 نب عيب ناك دقو ٠ َلِْنَأ نيح باجحلا ٍنأشب سانلا ملعأ ثنكو « ةتايح ارش لل هلا لوسر

 حبصأ : شحَج ةنبا بنيزب ةا هللا لوسر ىتْبُم يف لزن ام لوأ ناكو « هنع ينلأسَي ٍبعك

 دنع طهر مهنم يقبو اوجرخ مث« ماعطلا نم اوباصأف موقلا اعدف , ًاسورع اهب ةي ئبنلا

 ىشمف « اوجرخي يك ُهعم ٌتْجرخو جرخف ةي هللا لوسر ماقف « تملا اولاطأف ةا هلل الوسر

 اوجرخ مهنأ كي هللا لوسر َّنظ مث « ةشئاع ةرجح َةَبَتَع ءاج ىتح « هعم ٌتيشمو ةا هللا لوسر

 عجرف « اوقرفتي مل سولج مهناذإف َبنيز ىلع لحد ىتح « هعم ٌتعَجرو ول هللا لوسر مَجرف

 هعم ُتعَجرو حَجرف « اوجرخ دق نأ نظف « ةشئاع ةرجح ةَبتَع غلب ىتح هعم تعجرو ال ئيبلا

 « ٤۷۹١ :ثيدحلا رظنا] ٠ . «أرتس ُهَنيبو ينيب برضف « باجحلا ٌّةيآ لزنأف « اوجَرَخ دق مه اذإف

55051١67“ 5١١5: EVAL 2 19501505”. هلالا يهلالا .ها58 0 م١  ). 

 هنع هللا يضر سنأ نع زلجم وبأ انئّدح : يبأ لاق ٌرمتعُم م انثَّدح نامعا وبأ اح ۹

 أيهتي هنأك ذخأف « نوثّدحتَي اوساج عت لا

 E ناقه اضل ٠ مق كالح ىارادلقا اوحزشم لق نال

 ء لو يبنلا تربخأف « اوقلطناف اوماق مهنإ مث سولج موقلا اذإف ٠ لحذيل ءاج كي جبنا ّنإو
 اا لا هللا لزنأو « هنيبو ينيب باجحلا ئقلأف لخدأ تبهذف « لخد ىتح ءاجف

 . «ةيآلا «َّلَأ ت دوب ولحد ال أوثماء بريل

 وهو مايقلل ًايهت هنأ هيفو « جرخو ماق نيح مهنذأتسي مل هنأ هقفلا نم هيف : هللا دبع وبأ لاق

 ٠ .اوموقي نأ ديري

“f°تا نبا عن هاب قع نا انتاج هضازبإ و ؛ ٌبوقعي انربخأ ٌقاحسإ ينئّدح _  

 نب ُرمع ناك :تلاق ال4 ئبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» ريبزلا نب ةورع ينربخأ :لاق
 44 يلا جاوزأ ناكو . لعفَي ملف :تلاق . كءاسن ْبجحا : ةي هللا لوسرل لوقي باطخلا

 اهآرف ةليوط ةأرما تناكو - ةعمز ُثنب ةدوَس ثجرخف « عصانَملا لبق ليل ىلإ اليل َنجْرخي

 - ٌباجحلا لزني نأ ىلع ًاصرح -ةدوس اي ِكانفرع :لاقف سلجملا يف وهو باطخلا نب ُرمع

 ۰۱٤٩ ۱٤۷ ۰ ٤۷۹٩٩ ١ ٥۲۳۷[. :ثيدحلا رظنا] . «باجحلا ةيآ لجو رع هللا لزنأف : تلاق
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 رصّبلا لجأ نم ناذئتسالا باب ١-

 نع » انهاه كنأ امك هتظفح يرهزلا لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌئلع انئّدح _ ۱

 هب كْحَي ئرذم كي جوبنلا عمو ٠ ةي يبنلا رجح يف رحج نم لجر علطا :لاق ٍديعس نب لهَس
 . ارّصبْلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ « كنيع يف هب ُتنعطل رظنت كنأ ملعأ ول :لاقف هسأر

 .[597 5 : ثيدحلا رظنا]

E GE 4۲ 

 ينأكف - ّصقاشمب وأ - صقشمب ةي يبنلا هيلإ ماقف ٠ ب عوبنلا رجح ضعب نم علطا ًالجر

 1 1۹٠۰ « 5849 : يف هافرط_ 1۲٤۲ ثيدحلا] . «هنعطيل لجرلا لتخَي هيلإ ُرظنأ

 جرفلا نود حراوّجلا ىنز باب- ١

 هللا يضر سابع نبا نع» هيبأ نع سوواط نبا نع ٌنايفس انئّدح ٌيديمُحلا انئّدح _ 57 4
 انربخأ دومحم ينثّدحو ۴ ير نا لوق نم ممللاب هبشأ ًائيش َرأ مل :لاق امهنع

 ةبشأ ًائيش تيأر ام :لاق سابع نبا نع هيبأ نع سوواط نبا نع ٌرمعم انرربخأ قازرلا دبع
 كلذ كردأ ىنزلا نم ةظح مدا نبا ىلع بتك هللا نإ : ب يبنلا نع ةريره وبأ لاق امم ممللاب

 جرفلاو 2 يهتشتو 'ىنمتت سفنلاو ‹ قطنملا ناسللا ینزو « رظنلا نيعلا ینزف :ةلاحم ال

 2 س ا
 11١١[. ٠ :يف هفرط_ ٠۲٤١ ثيدحلا] ٠ هبذكُيو هلك كلذ قّدصُي

 ًاثالث ناذئتسالاو ميلستلا باب_ ١

 ني دامت اه هالا لا ةع اف اخ دلا ةع ا قاع انثذك_
 ةملكب ملكت اذإو « ًاثالث مّلس ملس اذإ ناك ةَ هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر سنأ نع» هللا دبع
 ٩٤ ۹١[. :ثيدحلا رظنا] . «ًاثالث اهداعأ

 ديعس نب ٍرسُب نع ةفيَصخ نب ديزي انثّدح ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب مولع انئّدح _ ٥
 هنأك ىسوم وبأ َءاج ذإ ٠ راصنألا سلاجم نم سلجم يف تنك : لاق ّيردخلا ٍديعس يبأ نع»

 :تلق ؟كعنم ام : :لاقف « تعَّجرف يل ْنَذْؤُي ملف ًآثالث َرمع ىلع ٌتنذأتسا :لاقف « روعُذَم

 ع 2 ا و
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 نأ رمع ُثربخأف هعم ٌتمقف « موقلا رغصأ ُتنكف « موقلا ُرَعصُأ الإ ٌكعم موقي ال هللاو : بعك

 . «كلذ لاق لب عوبنلا

 . اذهب ديعس ابأ ثعمس رسب نع ديزي ىنثّدح ةنيّيع نبا ىنربخأ : كرابملا نبا لاقو

 7١57[. : ثيدحلا رظنا]

 ؟نذأتسَي له ًءاجف ٌلجرلا ّيعُد اذإ باب- ٤

 . «هنذإ وه» :لاق كي ئبنلا نع ةريره يبأ نع عفار يبأ نع ةداتق نع : ٌديعس لاقو

 هللا دبع انربخأ ٍلتاقم نب دمحم ينئّدحو .ٌرذ نب ُرمع انئّدح ميعُت وبأ انئّدح - 7145
 كو هللا لوسر عم ثلخد : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ٌدهاجم انربخأ ٌرذ نب ٌرمع انربخأ

 ‹ مهتوعدف مهتيتأف : لاق . ىلإ مهعداف ِةَمّصلا لهأ قحلا « ره ابأ : لاقف حَدق يف نبل َدجَوف

 ٠۳۷١[. :ثيدحلا رظنا] . (اولخدف « مهل َدِذأف اونذأتساف اولبقأف

 ناديّصل ١ ىلع ميلستلا باب ٠5

 كلام نب سنأ نعا ينانبلا تباث نع راّيس نع ةبعش انربخأ دْعَجلا نب ولع انُئَّدح - <51

 . «هلعفَي كي عيبنلا ناك :لاقو مهيلع ملسف ٍنايبِص ىلع مم هنأ هنع هللا يضر

 لاجرلا ىلع ءاسنلاو < ءاسنلا ىلع لاجرلا ميلست باب 5

TT 14۸و ا وك اا وب لا  

 تفزصتا'ةعمجللا ااف رھ نم تاک کو راف ی هجرطت نالا لوصأ نم ٌلخأتف

 .«ةعمجلا َدعب الإ ئّدغتن الو ٌليِقَن اتك امو « هلجأ نم حّرفنف « انيلإ همّدقتف < اهيلع ملسنو

 .[2107” 15559951١2979 2 978 : ثيدحلا رظنا]

 ني َةملَس يبأ نع ٌيرهُّزلا نع ُدَمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نبأ انثّدح - 4

 ليربج اذه « ةشئاع اي : الك هللا لوسر لاق : : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعل ¿ نمحرلا دبع

 ديزت .ىّونال ام ىَرت « هللا ةمحرو مالسلا هيلعو تلق : تلاق .مالسلا كيلع أرقي

 . هلو هللا لوسر

 .«هتاكربو» : ٌيرهُزلا نع ُنامعنلاو سنوي لاقو . ٌبيعش هبات
TTالك الا  [Ye 
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 انأ :لاقف ؟اذ نم :لاق اذإ باب ۷

OEلاق» ردكنملا نب دج نر د ا : 

 « بابلا تققدف « يبأ ىلع ناك نيد يف يب ئبنلا ثبت :لوقي هنع هللا يضر ًارباج تعمس

 . «اهّمرك هنأك .انأ انآ :لاقف .انأ :تلقف ؟اذ نم :لاقف
 Ero «(T0۸] لالالا »)40°7 س51 ۲20 2779522717994 2 ۲۱۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 مالسلا ٌكيلع :لاقف در نم باي

 :مدآ ىلع ةكئالملا ٌَدر» : يب يبنلا لاقو هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو : ةشئاع تلاقو
 .«هللا ةمحرو كيلع مالسلا

 هو ديغيس نع هللا دبع اقدح رمت نيب هلا دبع اتريخأ روضنم نب قاحنإ ااش ۱
 0 E د الجر انآ ضال سر اال ا نع» ّيرُبقملا ٍديعس يبأ

 يا نش قلصت مل كنف لصف جرا « مالسلا

 - اهّدعب يتلا يف وأ ةيناثلا يف لاقف .لصت مل كنإف لصف عجراف « مالسلا

 ر ل حسا ف « َءوضولا غبسأف ة ةالصلا ىلإ تمق اذإ :لاقف . هللا لوسر اي

 مث « ًامئاق يِوَتسَت ىتح فرا مث « ًاعكار نئمطت 'ىتح عكرا مث < ‹ نآرقلا نم كعم َرَّسيِت امب

 مث « ًادجاس ٌنئمطَت'ىتح ْذجسا مث « اسلاج نئمطت ىتح عفرا مث « ًادجاس َنئمطت ىتح ٌدَجسا

 . «اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث « ًاسلاج ّنئمطت ىتح عفرا
 . [۷۹۳ «الهال : ثيدحلا رظنا] . «ًامئاق يوتست ا ىتحا ريخألا يف ةماسأ وبأ لاقو

 نعا هيبأ نع ٌديعس ينئّدح هللا ديبع نع ىيحي ينئّدح لاق راش أ انثّرح - ۲

 .[1701 ءالو# ءالدال :ثيدحلا رظنا] | «ًاسلاج ّنئمطَت 'ىتح عفرا مث : ه6 عيبنلا لاق : لاق ةريره يبأ

 ٠ مالسلا كئرقُي نالف :لاق اذإ باب 9

 نب ةملس وبأ ينثّدح :لوقي ًارماع تعمس :لاق ايركز انثّدح ميَعُنوبأ انئّدح - ۳

 كيلع أرقي د ليربج نإ : اهل لاق يب يبنلا َّنأ هتئّدح اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» نمحرلا دبع

 .«هللا ةمجرو مالسلا هيلعو :تلاق .مالسلا
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 نيكرشملاو نيملسملا نم طالخأ هيف سلجم يف ميلستلا باب- ٠

1o4ريبزلا نب ةورع نع ّيرهزلا نع رمعم نع ٌماشه انربخأ ئسوم نب ٌميهاربإ انثّدح _  
 راو ؛ هيك فيم ةتحت فاكإ بلع آرامح بكر 4 ينل أ ريز نب ةماسأ ينزمخأ لاق»

 ةعقَو لبق كلذو - جرزخلا نب ِثراحلا ينب يف ةدابُع نب دعس ٌدوعَب وهو ٍديز نب ةماسأ هءارو

 ند دا نال نيكردملاو نرل م أطل يف رع يراوح ردب

lM OSنآرقلا هيلع . E U E 

eا  

 مث < . مضت راي م : اووي نأ اوم تح دولار نوكرشملاوٌوملسلا

 ديري -بابح وبأ لاق ام عمست ملأ دس ی لاقف ةدابع نب ٍدعس ىلع لخد ىتح هتّباد بكر

 هللا كاطعأ دقل هللاوف « حَفصاو هللا لوسر اي هنع فعا : لاق .اذكو اذك : لاق بأ نب هللا دبع

 املف املف « ةباصعلاب هنوبّصعيف هوجّوتُي نأ ىلع ةرحببلا هذه ّلهأ َحلطصا ٍدقلو « كاطعأ يذلا

 . الب ئبنلا هنع اعف . تيأر ام هب َلعَف كلذف « كلذب قرش َكاطعأ يذلا ٌقحلاب كلذ هللا در

1 

 ةتبوت َنيِبتت ىتح ِهَمالَس ٌدْرَي مل نمو ًابنَذ ٌفرتقا نم ىلع ملسُي مل نم باب ١
 رمخلا ٍةبَرش ىلع اومّلست ال :ورمع نب هللا دبع لاقو ؟يصاعلا ةبوت ٌنيِبتت ىتم ىلإو

 نب نمحرلا دبع نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثّدح ريكُب نبا انثّدح _ ٥١
 نع فلُخت َنيح ُتّدحُي كلام نب بعك ٌتعمسا : :لاق بعك نب هللا دبع نأ بعك نب هللا دبع

 له : يسفن يف لوقأف « هيلع ملسأف لك هللا لوسر يتآو « انمالك نع كي هللا لوسر ىهنو كوب
 َنيح انيلع هللا ةبوتب اب ئبنلا نذآو « ةليل نوسمخ تلّمك ىتح ؟ ال مأ مالسلا درب هيتفش هيتفش كح

 ۳۸۸۹ ۳۵۵۹ ۳۰۸۸ ۲۹۰ ۲۹٤۷ ۲۹٤۸ ۲۹٤۹ ۲۷۷ :ثيدحلا رظنا] . ؟رجفلا یلص

 LEVA « ةاالال ء ةكالات ى 1 ال" 2

 ؟مالسلاب ِةَّمذلا لهأ ىلع ٌدرلا فيك باب- ١

 ةشئاع َّنَأ» ةورغ ينربخأ :لاق يرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح _ +6
 « كيلع ماسلا :اولاقف ب هللا لوسر ىلع دوهيلا نم طهر لخد :تلاق اهنع هللا يضر
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 بحب هللا ا َّنإف . ةشئاع اي داهم : الك هللا لوسر لاقف . ةنعللاو ماسلا مكيلع : ٌتلقف اهتمهفف

 دقل : ا هللا ل وسر لاق ؟اولاق ام عمست ملَوأ هللا لوسر اي :ٌتلقف « هلك رمألا يف قفرلا

 1۰۲٤ ٦۰۳۰[. , 998 :ثيدحلا رظنا] ٠ «مكيلع : تلق

 ٌرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا دبع انثّدح_ ۷

 ماسلا :مهّدحأ لوقي امنإف دوهيلا مكيلع ملس اذإ :لاق يب هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 . [1۹۲۸ : يف هفرط_ 5701 ثيدحلا] .«كيلعو : لقف مكيلع

 سنأ نب ركب يبأ نب هللا ٌديَبَع انربخأ ميشه انئَّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثدح _ هم

 :اولوقف باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ : كي يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب نأ انئّدح»

 .[5 : يف هفرط_ 7708 ثيدحلا] .«مكيلعو

 ٌةرمأ نيبتسيل نيملسملا ىلع ُرَّذَحُي نم باتك يف َرظَن نم باب ”
 نمحرلا دبع نب نيّصُح ينثّدح : لاق َسيردإ نبا انثدح لولهُب نب ٌفسوي انئّدح 68

 ينثعَب :لاق هنع هللا يضر ةرلع نع» يمّلسلا نمحرلا دبع يبأ نع ةديبع نب دعس نع
 اوتأت ىتح اوقلطنا : ا انلكو - يونعلا دثرَم ابأو ماعلا نب ريبرلاو ي هلل لوسر
 ىلإ ةعتلَب يبأ نب بطاح نم ٌةفيحص اهعم نيكرشملا نم ةأرما اهب نإف « خاخ ةضور

 َنيأ :انلق :لاق . ةا هلل هللا لوسر انل لاق ثيح اهل ٍلمَج ىلع ریست اهانكردأف : لاق .نكرشملا

 00 باتك ىعم ام :تلاق ؟كعم يذلا ٌباتكلا

 فاح يذلاو« هيلا لرسر بدك ام ٌتملغ دقل تلق لاف .ًاباتك ىّرن ام : ّيابحاص لاق

 يهو  اهتّرْجَح ىلإ اهديب ثّوهأ ينم ّدجلا ٍتأر املف :لاق . ِكندرجأل وأ باتكلا نجرختل هب

 كلمَح ام :لاقف قلو هللا لوسر ىلإ هب انقلطناف : لاق .ٌباتكلا تجرخأف  ٍءاسكب ٌةزجتحم

 ُترّيغ امو « هلوسرو هللاب ًانمؤم نوكأ نأ الإ یب ام :لاق ؟َتعنَص ام ىلع ٌبطاح اي
 نه سيلو «يلامو يلهأ نع اهب هللا مفدي دي موقلا دنع يل ّنوكت نأ ٌتدرأ .تلّدب الو
 .ًاريخ الإ هل اولوقت الف « قدص :لاق .هلامو هلهأ نع هب هللا مفدي نم هلو الإ كانه كباحصأ

 . هقنع برضأف ينعدف « نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ دق هنإ :باطخلا نب ُرمع لاقف :لاق
 دقف « متئش ام اولمعا :لاقف ردّب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو ٌرمع اي : :لاقف :لاق

 . ملعأ ةلوسرو هللا :لاقو رمع انيع تغعمدف :لاق . ةنجلا مكل ْتبجَو

 .[ة٠١45 ‹ 2۲۷٤ ۰ ۳۹۸۳ ۰ ۳۰۸۱ ‹ ۳۰۰۷ : ثيدحلا رظنا]
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 ؟باتكلا ٍلهأ ىلإ ُبّتكُي فيك باب- 4

 : لاق ٌيرِهُّزلا نع سنوي انربخأ هللا بع انربخأ نسحلا وبأ لتاقم نب دمحم انئّدح-

 نأ ُةَربخأ برح نب ٌنايفس ابأ َّنأ ةَريخأ سابع َنبا نأ» ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٌديَبْع ىنربخأ

 اعد مث : لاق ثيدحلا ركذف .ُهوّتأَف  مانشلاب راجت اوناكو - شرق نم رفن يف هيِلإ لسرأ َلُقرِ

 هللا دبع ٍدمحم نم .ميحّرلا نمحرلا هللا مسب :هيف اذإف « َءىرَقف لكي هللا لوسر باتكب
 . ٌدعب امأ . ىدّهلا عبا نم ىلع مالسلا . مولا ميظع لقره ىلإ « هلوسرو

 . ]94۸۰ » too (۳1۷6 ۲4۷۸A » ۲۹1۱ ۰ °۲۸ 2 ۲1۸1 ‹ 01 ‹ ۷ : ثيدحلا رظنا]

 باتكلا يف ُأَدِبُي نمب باب 0
 ةريره يبأ نع» ٌرمرُه نب نمحرلا دبع نع ةعيبر نب ٌرْفعج ينثّدح :ُثيللا لاقو- ١

 اهيف لخدأف اهّرقنف ةبشخ ذخأ ليئارسإ ينب نم ًالجر ركذ هنأ ةا هللا لوسر نع هنع هللا يضر
 لاق :ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس ىبأ نب دمع لاقو . هبحاص ىلإ هنم ةفيحصو رانيد َفلأ

 . «نالف ىلإ ٍنالف نم : ًةفيحص هيلإ ّبتكو اهفوَج يف لاملا لعجف ًةبشخ رجن : ةي عيبنلا
 ثيدحلا رظنا] : ۱٤۹۸ ‹ ۲۰۹۳ ١۲٤١٤۲۲۹۱ ۲٤۳۰[. 1

E ا ۲٢ 

 ف ل دق ی لسوء بس مکس ىلع اول ةت لدا لاوس يآ ا

 ا : لاقف رر یر فم لک نأ ةكحأ إن : لاق ڭم

 .«كلملا هب مكَح

 د كيكح ىلإ كس نبأ لزق نم دل ولآ أ نع ناحيضا ضعي یا :هللا كن ونا لاق

 ثيدحلا رظنا] : ٠17 08٠5 14351[.

 ةحفاصملا باي ۲۷

TEكلام ني عك لاقو : 

 یاهو 1 1
7 
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 ةحفاصملا ٍتناكأ سنأل تلق :لاق َةداَتَق نع» ُماّمه انثدح مصاع نب ورمع انئّدح - ۳
 .«معن :لاق ؟كَك ئبنلا باحصأ يف

 يكد لاق ةوُيَح ينربخأ : لاق بهو نبا ينثدح : لاق ناميلس نب ىبحي انثذح - "04

 ديب ذخآ وهو كي ئبنلا عم انك : لاق ماشه نب هللا دبع ٌةَدج عمس دّبْعَم نب ٌةرهُز ٍليِقَع وبأ

 TIE] : ثيدحلا رظنا] . «باطخلا نب رمع

 هيّدنب كرابملا َنبا ديز نب دامح َحفاصو ديلاب ذخألا باب

 نب هللا دبع ينثدح :لوقي ًادهاجم ٌتعمس لاق تح ا و كنعد 19

 - هيفك نيب يفكو - لك هللا لوسر ينملع : لوقي دوعسم نبا ٌثعمسا : لاق رمْعَم وبأ ةربُخَس
 َكيلع ٌمالسلا « تابّيطلاو ٌتاولصلاو « هلل ثايحتلا : نآرقلا نم ةروسلا ينمّلعي امك َدّهشتلا

 ا . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع ٌمالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو ٌعيبنلا اهيأ

 : ينعي . مالسلا : انف رهف نلف ار ت ور غ دعست ذأ ةيقأو 2 4اك
 NYY AY] لالا : ثيدحلا رظنا] . هِي خربنلا ىلع

 ؟تحبصأ فيك :ٍلُجرلا لوقو « ٍةقئاعملا باب 4
 ربخأ :لاق يرهرلا نع يأ ينثَّدح بيعش نب رشي انّربخأ ٌقاحسإ انثدح - 5

 دنع نم جرخ - بلاط يبأ نبا ينعي -ًايلع نأ» ٌةربخأ سابع نب هللا دبع َّنأ بعك نب هللا دبع

 :لاق باهش نبا نع سنوي انئّدح ٌةسبنَع انثدح حلاص نب ٌدمحأ انثّدحو . . ح . . لك يبنلا
 يضر بلاط يبأ نب يلع ّنأ» هربخأ سابع نب هللا دبع نأ كلام نب بعك نب هللا دبع ينربخأ

 فيك ٍنسح ابأ ای : :ثمانلا لاقف « هيف يفوت يذلا هعَجو يف ةي يبنلا ٍدنع نم جرح هنع هللا

 تأ ؟هارت الأ : لاقف « ُساَبعلا هديب ذخأف . ًائراب هللا دمحب ّحبصأ :لاق ؟ِكك هللا لوسر حبصأ

 ٌفرعأل ينإو « هعجو يف ىَفوتُيس كي هللا لوسر ىَرأل ينإ هللاو « اصعلا ٌدبع ثالث دعب هللاو

 ؟رمألا وكي نميف ُهلأسنف ا هللا لوسر ىلإ انب بَهذاف . توملا بلطملا ٍدبع ينب هوجو يف
 اهانلأس ْنِئل هللاو : ىلع لاق . انب ىصوأف هانرمآ انريغ يف ناك نإو « كلذ انملع انيف ناك نإف

 . «ًادبأ ال هللا لوسر اهلأسأ ال ينإو « ًادبأ سانلا اهانيطعُي ال اهانعنمف ي هللا لوسر
 ٤٤٤١[. : ثيدحلا رظنا]

 كيّدعسو َكيَّبلِب باجأ نم باب"
 انآ :لاق ذاعم نع» سنأ نع ةداتق نع ٌمامه انّنَدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح - ۷
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 يردت له :- ًاثالث هلثم لاق مث  كيَدعّسو كيبل :تلق « ذاعم اي :لاقف ا يبنلا فيدر

 مث .ًائيش هب اوكرشُي الو ٌهودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح : لاق .ال : تلق ؟دابعلا ىلع هللا ٌقح ام
 اذإ هللا ىلع دابعلا نح ام يردت له :لاق . كيَدعَسو كيبل :ٌتلق « ذاعُم اي :لاقف ةعاس راس
 ش .«مهبذعُي ال نأ ؟كلذ اولعف

 ,1931 25407 :ثيدحلا رظنا] . اذهب . . ذاعم نع سنأ نع ةداتق انثّدح ٌمامه انَثَّدح ٌةبدُه انثّدح

 انئدح» بهو نب ڈیز انَندَح شمعألا انثّدح يبأ انئَّدح صفح نب ُرمع انثدح - 6
 ٌدُحأ انلَبقتسا ءاشع ةنيدملا ةَوَح يف لب عوبنلا عم يشمأ تنك :لاق ةذبرلاب ٌدذ ىبأ _ مللاو -
 هدصرأ الإ رانيد هنم يدنع ثالث وأ ٌةليل ىلع يتأت بهذ يل ادُحأ َّنَأ ثحأ ام « ّرذ ابأ اي : لاقف

 « ٌرذ ابأ اي :لاق مث هديب انارأو  اذكهو اذكهو اذكه هللا دابع يف هب لوقأ نأ الإ « نيل

 اذكه :لاق نَم الإ « نوُلقألا مه نورثكألا :لاق .هللا لوسر اي كيّدعسو كيبل :تلق

 ٌتعمسف ينع باغ ىتح قلطناف . عجرأ ىتح زذ ابأ اي ربت ال كناكم :يل لاق مث .اذكهو

 لوق ٌتركذ مث َبهذأ نأ ٌثدرأف < لك هللا لوسرل ضرع وكي نأ ُتيشَخَف « ًاتوص

 ضرع نوكي نأ ٌتيِسَح اتوص تعمس هللا لوسر اي :ٌّتلق .ُتْدكمف .حّربت ال : ی هللا لوسر
 نم تام نم هنأ ينربخأف يناتأ ليربج كاذ :ِهلَك ئيبنلا لاقف .ُتمقف كلوق ثركذ مث « كل

 نإو :لاق !؟ قّرس نإو ىنز نإو « هللا لوسر اي :تلق .ةنجلا لحد ًائيش هللاب كرشُي ال يتّمأ

 «ةذبولاب زذ وبآ هينثّدحل ذهشأ :لاقف ءادردلا وبأ هنأ قلب هنإ :نيزل تلق :قزسا نإزو ىتز

 شمعألا نع باهش وبأ لاقو .هوحن ءادردلا يبأ نع حلاص وبأ ينثدحو :شمعألا لاق»
 L[oAYV PITY. لا ٠١۴۷ :ثيدحلا رظنا] :« ثالث قوف يدنع تکميل

 هسلجَم نم لجرلا لجرلا ميقُي ال باب ١"

 هللا يضر رع نبا نع» عفان نع كلام ينئّدح :لاق هللا دبع نب ٌليعامسإ انثدح - 1
 19١١. :ثيدحلا رظنا] EES : لاق ايب ئبنلا نع امهنع

 ةيآلا وز شنق أوؤشنأ ليف ادو کل هما مسن شب أوحسفأف سللجملا ف اوست ہک َلِيِقاَذِإ 8 باب - ۳۲

N o د نب ُدالََخ انثّدح - ٢ 

 اوعسّوتو اوحّسفت نكلو « رخآ هيف َرسلِجَيو هسلجَم نم لجرلا َماَقُي نأ ىّهت د هنأ ب عوبنلا ‹

 ثيدحلا رظنا] . «هناكم َسسلِجُي مث هسلجم نم ٌلجرلا موقي نأ هرکی رمع نبا ناكو : :5175991١1١ ([.
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 ٌسانلا َموقيل مايقلل أّمهت وأ ‹ هياحصأ ْنِذَاتسَ ملو هتيب وأ هسلجم نم ماق نَم باب

 نب سنأ نعا زلجم يبأ نع رك ذي يبأ ٌتعمس ٌرمتعُم انثّدح ٌرمع نب نسحلا انثّدح- ١
 مث اوعِوُط سانلا اعد شحج نب تنيز ل هللا وسر جوز امل : لاق هنع هللا يضر كلام

 e ! اق كلذ نأ املف « اوموقي ملف < « مايقلل أيه هنأك خاف : لاق < نوثّدحتي اوسلَج

 مهنإ مث « سولج ٌموقلا اذإف لخديل ءاج كو يبنلا نإو . ةثالث يقبو سانلا نم هعم ماق نم ماق

 ىخرأف َلخَد ىتح ءاجف « اوقلطنا دق مهنأ لكك ئبنلا ثربخأف ثئجف :لاق « اوقلطناف اوماق

 نأ لِ َيّيلأ تو اولد ال تما تلا اات ١ : ىلاعت هللا لزنأو ٠ هتيبو ينيب ّباجحلا
 2 ٤۷۹۲ , 4791 :ثيدحلا رظنا] . 4 اًميِظَع هلأ دنع ناك کل ل » : هلوق ىلإ € كل دو
 LCI cC 57” هة:55” هاالا CONV ° COVA ها5”#”2ها١ه5.:الث5 . 2

 ءاصفؤّقلا وهو « ٍديلاب ءامتحالا باب "4

 نب ٌدمحم انئَّدح ٌيمازجلا رذنملا نب ٌميهاربإ انربخأ بلاغ يبأ نب دمحم ينثّدح- ۲

 ةبعكلا ءانفب اي هل هللا لوښو تیار لاق امهنع هللا يضر ّرمع نبا نعا عفان نع دیآ نع حيلذ

 . اذكه هديب ًایبتحُم

 ال ّيبنلا ُثيتأ» :باّبخ لاقو « هباحصأ يدي نيب أكتا نم باب
 «دعقف ؟ للا وعدت الأ :تلقف « ةدرب ٌدسوُم وهو

 نب ٍنمحرلا دبع نع ٌيريرجلا انثدح لضفملا نب ب رشب انثّدح هللا دبع نب ٌيلع انثدذح_ ۲۷۳

 ىلب :اولاق ؟ رئابكلا ربكأب مكذبخأ الأ» :هك هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ةركّب يبأ
 ٥۹۷٩[. 2758485 : ثيدحلا رظنا] .«نيدلاولا قوقعو للاب كارشإلا : لاق « هللا لوسر اي

 امف « رولا لوقو الأ :لاقف « َسلجف ًائكتُم ناكو» هلثمّرشِب انئَّدح دّدسم انثّدح- ٤
 .[3131" « ٥۹۷٩ . ۲۹۰۲ :ثيدحلا رظنا] . «(تكَس ُهتيل انلق 'ىتح اهُرّركي لاز

 ٍدصق وأ ةجاحل هيشَم يف َعّرسأ نم باب 5

 ُهثَّدح ثراحلا نب ةبقع نأ» ةكيلُم يبأ نبا نع ٍديعس نب َرمع نع مصاع وبأ انئّدح-60

 .[1470 01551 0881١ :ثيدحلا رظنا] . «تيبلا لخد مث عّرسأف « ّرصعلا ةي ئيبنلا ىلص : لاق

 ريرّسلا باب
 ةشئاع نع» قورسم نع ىحّضلا يبأ نع شمعألا نع ٌريرج انئّدح ةبيتق اثدح- ١ 2 کک هَ 3 أ 1



 « ةلبقلا نيبو تيب ةعجطضُم انأو ريرسلا طْسو يَّلصُي كي هللا وسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر

 . «ًالالسنا َلَسنَأف ٠ هلبقتسأف ٌموقأ نأ هركأف ةجاحلا يل نوكت

 .[ 5١95 ١ فقال 014.010 012.0۳ ۰ 01۲ ۰ 0۱۱ ‹ 0۰۸ ۳۸٤ 27م7 2787 :ثيدحلا رظنا]

 ةداسو هل ىقلأ ْنَم باب

۷Yٍنوَع نب وُرمع انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينئّدحو . ج ٌدلاخ انثَّدح قاحسإ انئّدح  

 ىلع ديز ٌكيبأ عم ُتْلَخَد : : لاق حيلملا وبأ ينربخأ : : لاق» ةبالق يبأ نع ٍدلاخ نع ٌدلاخ انثّدح

 مّدأ نم ٌةداسو هل ٌتيقلأف يلع لخدف « يموص هل رك لي يبنلا أ انثّدحف ورمع نب هللا دبع

 لك نم كيفكي امأ : يل لاقف . هنيبو ينيب ةداسولا تراصو ضرألا ىلع َسلجف « فيل اهوشَح

 : تلق .ًاعبس :لاق . هللا لوسر اي : تلق .ًاسمخ :لاق . هللا لوسر اي : تلق ؟ مايأ ةثالث رهش

 .هللا لوسر اي :تلق .. ةرشع ئدحإ :لاق .هللا لوسر اي :تلق .ًاعست :لاق .هللا لوسر اي

 .«مويراطفإو موي مايص « رهّدلا رطش « دواد موص ٌقوف موص ال :لاق

C1۹۸۰ C1۹۷۹ CAVA «VY «1۹۷7 «۱۹۷° 1۹۷ £ › ۱۱0۳ [ءك167- ۱1۳۱ :ثيدحلا رظنا 

  coro (TET CTE CEAهدوؤ ىهدمال ,2159 ."11 [.

“VAهنأ ةمقلَع نع ميهاربإ نع ةريغم نع ةبعش نع ديزي انئّدح رفعج نب ىبحي انثدح  

 ىلإ ةمقلع بهذ لاق حارا نع ةريغم نع ةبعش انثالح ديلولا وبأ الجو « .ماشلا مدق

 . ءادرّدلا يبأ ىلإ دعقف « ًاسيلج ينقزرا ّمهللا :لاقف نيّتعكَر ىلصف دجسملا ىتأف « ماشلا
 هملعي ال ناك يذلا ٌرسلا بحاص مكيف َسيلأ : لاق « ةفوكلا لهآ نم : لاق ؟تنأ نّمم :لاقف

 نم ل هلوسر ٍناسل ىلع هللا هراجآ يذلا « مكيف ناك وأ « مكيف سيلأ - ةفيذح ينعي - هريغ

 ناك فيك - دوعسم نبا ينعي - داسولاو كاوّسلا بحاص مكيف َسيِلوأ - ًارامع ينعي - - ناطيشلا

 اوداك 'ىتح ءالؤه لاز ام :لاقف *'ىثن نالا ٍرَكّذلاو» : لاق * مدي اإ لَ » أرقي هللا دبع

 . لكي هللا لوسر نم اهتعمس دقو « ينوكُكشي

 EAE 2555" OFTVIY] اال نا" اال ن5 o TYAY : ثيدحلا رظنا]

 ةعمجلا دعب ةلئاقلا باب 9

 نك : لاق دعس نب لهس نع» ا ا ا م 1⁄۹

 ۲۳٤۹۰۹6۱ ٥6۰۳ 1۲٤۸[. ۹۳۹ ۰ ۹۳۸ :ثيدحلا رظنا] . 2. . . ةعمجلا دعب ىّدغتنو لیقت



 ناذكتسالا باتك 4 01۸
 0 سي سس يي يب بيبي سيسبب ب يي بسسس ل [ .5 ة سي

 دجسملا يف ةلئاقلا باب- ٠٠

 ا و ا El سا لعل ناك ام : لاق دعس

 ؟كّمع نبا َنيأ ” ناقل ١ كيلا ىف له دي لد ءالعبلا اهلش هل ناتي 0 21 نر

 ا هللا لوسر لاقف . يدنع لقي ملف ‹ جرخف . ينبضاغف « ٌءيش هتيبو ينيب ناك :تلاقف

 ال هللا لوسر َءاجف . ٌدقار دجسملا يف وه « هللا لوسر اي :لاقف ءاجف ؟وه نيأ نظنا :ناسنإل

 وهو هنع ۀحسم كَ هللا لوسر لعجف « ٌبارت هباصأف هّقِش نع هؤادر طّقَس دق ٌعجطْضم وهو

 ٤٤۱ , ۰۳۷۰۳ 57١4[. :ثيدحلا رظنا] ٠ "بارت ابأ مق < بارت ابأ مق : لوقي

 مهّدنع لاقف ًاموق َراز نم باب ۱
 نع يا نزح :لاق يراصنألا هللا ٍدبع نب دمحم انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح د

 :لاق « عطتلا كلذ ىلع اهدنع ليقف اعط ل عيبنلل طُسبَت تناك ميس مآ لآ سز :أ نع١ ةمامث

 . مئان وهو كس يف هْنَعمج مث « ةروراق يف ُهْنَعمجف هرعشو هقَرَع نم تّدخأ لك يتلا مان اذإف

 :لاق « كسلا كلذ نم هطونَح يف َلعِجُي نأ ىلإ ئصوأ ةافولا كلام عز نسا ويف ملفا لاق

 . هطونَح يف لعجف

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثّدح _ ۲۸۳ _ ۲
 ىلإ بهذ اذإ ك هللا لوسر ناك : : لوقي ةعمس هنأ هنع للا يضر كلام نب نأ نع ةحلط ي 1

 ًاموي لخدف  تماصلا نب ةدابع تحت تناكو د : همعطُتف ناحلم تنب مارح ّمأ ىلع لخدَي ِءابق

 ؟هللا لوسر اي ككحضُي ام :ٌتلقف : تلاق < «كحضي ظقيتسا مث كي هللا لوسر مانف «ةتمعطأف

 ىلع ًاكولُم رحبلا اذه جبت نوبكري « هللا ليبس يف ةازغ يلع اوضرُع يتمأ نم سان :لاقف
 « مهنم ينلعجي نأ هلا عدا : تلق  قاحسإ ٌلشي ةَ ٌرسألا ىلع كولملا لثم : : لاق وأ  ةّرسألا

 ا و :ٌتلقف .كحضي ظقيتسا مث « مانف ُهَسأر عضو مث اعدف

 را - ةرسألا ىلع اكولم رحببلا اذه جين نوبكري « هللا لبس يف ةازغ يلع اوضرُع يتمآ نم سان
 e نيلوألا نم تنأ : لاق « مهنم ينلعجي نأ هللا عدا : ثلقف تلقف .ةّسألا ىلع كولملا ّلثم

Eتكلهف <« ». 

 ۲۸۹٤[. , ۲۸۷۷ ۲۷۹۹ ‹ ۲۷۸۸ : ثيدحلا رظنا] ]۹۲۸۲ :ثيدحلا]

 .[۲۹۲ ٤ ‹ ۲۸۹۵ ‹ ۲۸۷۸ . ۲۸۰۰ ‹ ۲۷۸۹ :ٹیدحلا رظنا][ 1۲۸۳ : ثيدحلا]



 04 ناذئتسالا باتك 4

 رسيت امفيك سولجلا باي - 4۲

YASا 0 0 يلع نكح  

E Cayةذبانملاو « ةسمالملاو ». 

 . ّيرهزلا نع ليَدُب نب هللا ٌدبعو صفح يبأ نب ٌدمحمو ٌرمْعَم هعبات

 .[ةرلا7 »0۸۲۰ , ۲۱٤ ‹ ۲۱٤۷ £ ‹ 1۹۹۱ ‹ ۳71۷ : ثيدحلا رظنا]

 هب َربخأ تام اذإف « هبحاص ٌرِسِب ربخُي ملو « سانلا يدي َنيِب ئجان نم باب - ۳
 ٥- - 1۲۸1قورسم نع رماع نع سار انئّدح ةناوَع يبأ نع ىسوم انثّدح ١حدّثتني

 ْتلِبقأف « ةدحاو انم ردات مل اعيمج هّدنع ي حينلا جاوزأ انك انإ :تلاق َنينمؤملا مأ ةشئاع
 اهآر املف . ل هللا لوسر ةيشم نم اهتيشم 'ىفخت : ام هللاو الو ‹ يشمت مالسلا اهيلع ةمطاف

 ًءاكب تكبف .اهّراس مث  هلامش نع وأ - هنيمي نع اهّسلجأ مث « يتنباب آبحرم :لاق بحر
  E a eفا ني نيالا

 يف عب يلع ثمر : اهل تلق ينو امف ر رسب ع يال كا تلاق

o ا ا 

 كل ان ُفلسلا معن ينإف « يربصاو هللا يقتاف « برتقا دق الإ لجألا ىرأ الو « نيترم ماعلا .

 ٌنيَضرت الأ ةمطاف اي :لاق ةيناثلا ينّراس يعّرَج ائأر املف .تيأر يذلا يئاكب ٌثيكبف :تلاق

 (ةمألا هذه ءا ةدنشوا ؟نينمؤملا ءاسن ةديس ينوكت نأ .

 ثيدحلا] :  1۲۸٥:ثيدحلا رظنا][ 7517 ۳٦۲١ ۳۷۱١ 177 1[,

 ۳۷۱١ ٤٣٤(٤[. 75755575 : ثيدحلا رظنا][7؟857 :ثيدحلا]

 ا باب ٤
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 ثلاثلا نود نانثا ئجانتي ال باب_ ٥
200 

 اوتو لورا يعم ناوذعلاو إلا أوج الق مَ اإ أنما لأ اأ ل : ىلاعت ةلوقو
 ٌلوُسَرلا يجدن ا5 اوما نبيل يأتي » : هلوقو €دوموُمْلَأ لول هلأ لو » : هلوق ىلإ وقتل لا
 لاو # : هلوق ىلإ € مروع هَل نإ ودم رل نور هْطَأَو کل رح كلذ ةَكَدَص وجي یدی ییہ اومدم

 . 4وم امير
 كلام ينثّدح : لاق ٌليعامسإ انثّدحو . ح .كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح _ ۸

 نود ٍنانثا ىجانتي الف ةثالث اوناك اذإ : لاق ل هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر هللا ربع نع» عفان نع

 . «(ثلاثلا

 لا طفح ا
 :لاق يبأ ٌثعمس :لاق َناميلس :نب ُئمتعم انئّدح حاّبص نب هللا دبع انئّدح - ۹

 ينتلأس دقلو « هّدعب ًادحأ هب ٌتربخأ امف ًارس لكي ئبنلا ىلإ ّرسأ كلام نب سنأ ٌُتعمس»

 . «هب اهتربخأ امف ميس مآ

 ةاجانملاو ةّراسملاب َسأب الف ةثالث نم َرثكأ اوناك اذإ باب_ ۷

 هنع هللا يضر هللا ربع نع» لئاو يبأ نع روصنم نع ڙيرج انّثَّدح ٌنامثع ينثّدح _ +.

 « سانلاب اوطلتخت ىتح رخالا نود نالجر ئجانتي الف ةثالث متنك اذإ : لكي ئبنلا لاق :لاق

 . ؟هنزحُي كلذ نأ لجأ

 مسق :لاق هللا دبع نع» ٍقيقش نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبَع انثّدح _ ۹۱

 امأ : تلق . هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسقل هذه نإ :راصنألا نم ٌلجر لاقف ‹ ةمسق ًاموي ةي ئيبنلا

 :لاق مث « ُههِجَو محا ىتح َبضغف « هتزّراسف لَم يف وهو ُهَتيِتأف ٠ لَك يبنلا َنيِنآل هللاو
 . «ًربصف اذه نم ٌرثكأب ّيِذوأ « 'ئسوم ىلع هللا ٌةمحر

 :ثيدحلا رظنا] 169 106" ۳١ ۳۳۹ 1۰0۹ 11١١[.

 یجنلا لوط باب ۸
 . نوجانتي :ىنعملاو « اهب مهفصوف « تيجان نم ردصم ئر ذو 9 :هلوقو

 نع زيزعلا ٍدبع نع ةبعش انئَّدح ٍرفعج نب دمحم انَثَّدح راشب نب دمحم انئّدح _ ++ ؟
 ءان ىتح هيجانُي لاز امف « كو هللا لوسر يجاني ٌلُجرو ةالصلا ِتَميِقُأ : لاق هنع هللا يضر سنأ

 .[147 , 547 :ثيدحلا رظنا] ٠ "ىلصف ماق مث « هباحصأ



 10۷۱ ناذكتسالا باتك .4

 مونلا دنع تيبلا يف ٌرانلا ُكَرتُّت ال باب - 9

 : لاق لك يبنلا نع»هيبأ نع ملاس نع يرهُزلا نع َةنييُع ةنييغ نبا انَثَّدح ميعن وبأ انئَّدحس ۳

 . «نومانت ّنيح مكتويب يف ٌرانلا اوكرتت ال

ESS ea LÎنع هدر يآ نع ا نب  

 ُمهنأشب ثّدحف « ليللا نم هلهأ ىلع ٍةنيدملاب تيب قرتحا» : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ
 1ك روما a : لاق كي يبنلا

 نب رباج نع» ءاطع نع - ريظنش نبا وه - ريثك نع ٌدامح انثّدح ةبیتق انثد - ٥

 « باوبألا اوفيجأو « ةينالا اورمَح : الك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يفر هللا دبع

 . «تيبلا ّلهأ ثقرحأف ةليتفلا ترج امبر ةقسيوفلا َّنإف حيباصملا اوئفطأو

 .(2ش555 #2057 ۳۳۱۹ 99:5 2 ۳۲۸۰ : ثيدحلا رظنا]

 ليللاب باوبألا قلغ باب 5٠

 لاق :لاق رباج نع» ءاطع نع مامه انئّدح داع يبأ نب ٌناسح انئَّدح - 5
 ‹ ةيقْسألا اوئكوأو « باوبألا اوقلغأو « متْدقَر اذإ ليللاب ٌحيباصملا اوئفطأ : ةا هللا لوسر
 .«هضرعي دوعب ولو :لاق ةبسحأو : مامه لاق . بارشلاو ماعطلا اورمخو

 .(15956 همكك: هكاكال "ل5799: 27358٠ :ثيدحلا رظنا]

 طبإلا فتنو رّبكلا دعب ناتخلا باب- ه١

 بّيسملا نب ديعس نع تاهش نبانعدعساوب ةيهاربإ انثّدح ةعّرق نب اىيحي انثدحس ۷

 « دادحتسالاو « ناتخلا : : سمخ ة ةرطفلا : لاق ةي عيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعال

 .[5841 ٠5844 :ثيدحلا رظنا] . «رافظألا ميلقتو « براشلا ٌّصقو « طبإلا فتنو

 نع جرعألا نع دانزلا وبأ انشد خت ةزمح يبا اا دالا وبأ انثدح- < 6

 3 : لاق ي هللا لوسر َّنأ ةريره يبأ

 . ةففخم «مودقلاب

 ےک

 نتتخاو < ةنس نينامث دعب مالسلا هيلع ٌميهاربإ َنَتَتخ

 وهو «مودقلاب» :لاقو دان رلا لآ نع ةرشملا اند ف اد ا قع وأ لاف
 .[؟805 :ثيدحلا رظنا] . درشم« عضوم



 ناذقتسالا بات ۹ 0۷1

 . كردي یت تح لجرلا نوت ال ونكو : لاق . TY : ا ؟هل ربل

 17٠١[. : يف هفرط_ 1۲۹۹ ثيدحلا]

 :سابع نبا نعا ريَبج نب ٍديعس نع ٌقاحسإ يبأ نع هيبأ نع َسيردإ ْنبا لاقو- ٠

 .[1799 :ثيدحلا رظنا] . «نيِتَح انأو كي ئبنلا لضيق

 كرماقأ لاعت :هبحاصل لاق نمو .هللا ةعاط نع ُهّلغش اذإ ٌلطاب وهل لك باب ۲

 لا ل يبس نع ليل ثلا وهلی رس نم سالا نو » :ىلاعت هلوقو

N oT 

 .[١31ا/ 485٠ :ثيدحلا رظنا]

 ءانبلا ىف ءاج ام بايه“

 .ناينبلا يف مُهَبلا ةاعر لواطت اذإ ةعاسلا طارشأ نم : كي يبنلا نع ةريره وبأ لاق

 هللا يضر رمع نبا ٍنعا ديعس نع ٍديعس نبا وه قاحسإ انئّدح مَع وبأ أ انثَّدح- ۲

 2: نسمشلا نش و رطملا نم ينك اتيب يذيب تيب اي ئبنلا عم ينئيأر :لاق امهنع

ES 

 ضو امواو: رمع نبأ « لاق» ويك نو

 ا ا ل



 or تاوعدلا باتك ۰

 طا لقا أمس

 تاوعدلا باتك- ٠
 هج نوح ديس قدابع ْنَع ورکس تیرا نإ کل َبِحَتْسَأ فوُعَدأ » :ىلاعت هللا لوقو ن ےس ر قرا ر ر

 ةباجتسُم ةوعد يبن لكل باب١

 نة ريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا ي يبأ نع كلام ينثّدح : لاق ٌليعامسإ انئّدح- ۰ ٤
 مآل ةعافش رغد ءىتخأ نأ ديرأو ١ اهب وعدي ةباجتسم ةوعد يبن لكل : لاق ل هللا لوسر

 . ٤ ۷٤۷[ :ف هفرط_ 57١5 ثيدحلا] . «ةرخآلا يف

 لكل : لاق ب ئبنلا نعسنأ نع» :يبأ ٌتعمس :ةمتعم لاق : ةفيلخ يل لاقو ٥

 يتمأل ةعافش يتوعد ٌتلعجف . ٌبيجّتساف - اهب اعد دق ةوعد يبن لكل : لاق وأ ًالؤس لأس يبن

 . «ةمايقلا موي

 رافغتسالا لضفأ باب - ۲

 وَ ودمي ال اار ذم کک 5 اسلا لرب دافع تاک ھن مکا اورِفْغَتَسأ » : ىلاعت هلوقو

SSا مشن اوملظ را ٌةَمِح السم اإ ییا  
 . ( توكي مشو اول عام لع اوري ملو هک الإ بسلا عي نمو م ھول ارقا

 oN انئَّدح .نيسحلا انئَّدح ثراولا دبع انئَّدَح رّمْعَم وبأ اَبنّدح- 5
 دي لكي يبنلا نع هنع هللا يضرسوأ نب دادش ينئّدح : لاق» ٌيوّدعلا بعك نب ریشہ دُ ينثّدح

 َهلدهع ىلع انأو « كبع انأو ينتقل « تنأ الإ لإ ال يير تنأ مهلا :لوقي نأ رافغتسالا
 كل ُءوُيَأو « عولع ٌكتمعنب كل ُءوُيُأ « ٌتعنص ام رش نم كب ٌذوعأ « ٌتعطتسا ام َكِدعَوو
 َتامف اهب ًانقوُم راهنلا نم اهلاق نمو :لاق .تنأ الإ بونذلا ُدفَْي ال هنإف « يل رفا « يبنذب
 نأ لبق تامف اهب ٌنِقوم وهو ليللا نم اهلاق نمو « ةنَجلا لهأ نم وهف يسمي نأ لبق هموي نم
 . [177 : يف هفرط_ 1۳۰٦ ثيدحلا] .«ةنجلا لهأ نم وهف حبصي



 تاوعدلا باتك_- ا 08 ٠

 ةليللاو مويلا يف ي يبنلا رافغتسا باب -*

 نب ةملس ونا یوا لاق :ىرغدلا وع تی انزيخل نالا وبا انف ديفيد ۷

 هللا ٌرفغتسأل ينإ لاو :لوقي كب هللا لوسر ٌُتعمس :ًةريره وبأ لاق» :لاق نمحرلا دبع
 . «ةّرم ٌنيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ ٌبوتأو

 ةحصانلا :ةقداصلا . وص بون » :ةداتق لاق .ةبوّتلا باب - ؛

 نع رام“ نإ «رامخ نع نشيغألا نع باهت و انا ندوب نب ةمحأ ناسا 8
 نع ُرخالاو « يب يبنلا نع امهّدحأ : نيثيدح ٍدوعسم نب هللا دبع انثّدح» ديوس نب ثراحلا

 ىَرَي َرجافلا نإو « هيلع مَقِي نأ فاخَي ٍلبَج تحت ٌدعاق هنأك ةبونذ ىَري َنمؤملا نإ : لاق . هسفن

 ةبوتب ٌحَرفأ هلل : لاق مث هفنأ قوف هديب باهش وبأ لاق - اذكه هب لاقف هفنأ ىلع رم بابك ُهبونذ

 مانف ُهّسأر عضوف « ةبارشو هماعط اهيلع هّيلحار ُهَعمو ةكلهم هبو ًالزنم رن ٍلُجر نم ِدبعلا

 عجرأ : لاق « هللا ًءاش ام وأ شطعلاو وحلا هيلع ٌدتشا ىتح ُهتلحار ثبهذ دقو ظقيتساف « ًةمون

 نع ٌريرجو َةناوَع وبأ ةعبات . «هذنع ةئلحار اذإف ُةّسأر عفر مث ةمون ماف عجرف ‹ يناكم ىلإ

 لاو .ديوُس نب ثراحلا ٌُتعمس ٌةرامُع انئّدح شمعألا اند :ةماسأ وبأ لاقو . شمعألا

 : ةيواعم وبأ لاقو .ديَوُس نب ثراحلا نع يميتلا ميهاربإ نع شمعألا نع ملسم وبأو ٌةبعش

 نب ِثراحلا نع يميتلا ميهاربإ نعو « هللا دبع نع دوسألا نع ةرامُع نع شمعألا انثّدح

 . هللا دبع نع ديوس

 نع ِكلام نب سن انثّدح» ةداتق انثّدح ٌمامه انّنّدح ُناَبَح انربخأ ٌقاحسإ انئّرَح ۹
 لاق انوع لا مرا e . 855 يبلا

 و يخ#

 قنا فشلا لع كنا تاب

 نع ّيرهرلا نع ٌرمْعَم انربخأ فّسوي نب ٌماشه انثّدح دمحم ُنب وللا دبع انئّدح- ٠

 « ةعكر ةرشع ىّدحإ ليللا ّنم يّلصي لي ئبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ةورُع

 نّدؤملا ءيجي اىتح نميألا همش ىلع عَجطضا مث « نيتفيفَح نيتعكر ىلص دجفلا َّمَّلَط اذإف

 ١۱۱۹۰ ١١70[. ۱۱۲۳ 29945757 :ثیدحلا رظنا] . (هنْذؤُيف



 0۷0 تاوعدلا باتک ۰

 ًارهاط تاب اذإ بايب ٦

 ينثّدحا » : لاق ةديبُع نب ٍدعس نعأروصنم ٌتعمس :لاق ٌرمتعُم عم انثَّدح دسم انئَّدح _ ۳1١“

 ًاضوتف كَعَجْضَم َتيتأ اذإ :كك هللا لوسر يل لاق :لاق امهنع هللا يضر بزاع نب ءارّبلا

 2 كيلإ يِهَجَو تملسآ م أ : لقو نميألا َكّقش ىلع عجطضا م ت ةالصلل كءوضَو

 كنم ىجْنَم الو ًاجلَم ال. كيلإ ًةبهرو ةبغر ٠ كيلإ يرهظ ٌثأجلأو ؛كيلإ يرمأ ٌتْضّرفو
 ‹ ةرطفلا ىلع تم تم نإف .تلسرأ يذلا كّيبنبو « تلّرنأ يذلا كباتكب ُثنمآ .كيلإ الإ
 َكِيبنبو ءال :لاق .ٍتلسرأ يذلا ٌكلوسربو :َنهركذتسأ ٌتلقف .لوقت ام رخآ ٌنهلعجاف
 .[7 5ا/ : ثيدحلا رظنا] .«تلسرأ يذلا

 مان اذإ لوقي ام باب ١

SS 11۲لا  

a HEاهجرخن : . 

 ثيدحلا] ٦۳۱۲ :يف هفارطأ_ 1۳۱٤ , ٩۳۲۲ « ۷۳۹٤[.

 ٌقاحسإ يبأ نع ٌةبعش انثّدح :الاق ةَرَعَْع نب ٌدمحمو عيبّرلا نب ٌديعس انئّدح ۔ ۳
 انئَّدح ةبعش انئّدح ا انئّدحو ع« a . الجر َرمأ ايب يبنلا أ بزاع نب ءاربلا ٌثعمس»

 َتدرأ اذإ :لاقف اجر 'ىصوأ ايب يبنلا نأ بزاع نب ءاربلا نع» ئينادمهلا ٌقاحسإ وبأ
 .« كيلإ يهجو ُتِهّجوو « كيلإ يرمأ ٌتضوفو « كيلإ يسفن ُتملسأ مهلا : : لقف كَعجضَم
 كباتكب ثنمآ . كيلإ الإ كنم ىجْنَم الو أجلم ال ؛ كيلإ ةبهرو ًةبغَر . كيلإ يرهظ ٌتأجلأو
 .[57311 « ۲٤۷ : ثيدحلا رظنا] ٠ . «ةرطفلا ىلع تم َّسْم م نإف . تلسرأ يذلا كّيبنبو « تلّرنأ يذلا

 ىنميلا دخلا تحت ٍديلا عضو باب-۸

 ةفيذح نع» يعبر نع ِكلملا ٍدبع نع ةناوع وبأ انثّدح ليعامسإ نب ىسوم ينئّدح م١1:

 :لوقي مث هّدلخ تحت هدي عضو ليللا نم هعَجضَم دخ اذإ ال عينلا ناك : :لاق هنع هللا يضر

 هيلإو « انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل ٌدمحلا :لاق ظقيتسا اذإو . ايحأو تومأ كمساب مهلا

 ٦۳١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ .«روشتلا



 تاوغذلا تاک 10۷7٦

 نميألا قشلا ىلع مونلا باب۹

 يبأ ينثّدح : لاق بّيسملا نب ٌءالعلا انثَّدح دايز نب دحاولا دبع انئّدح ٌدّدسم انئّدح _ م

 : لاق مث نميألا هقِش ىلع مان هشارف ىلإ ئَوأ اذإ لي هللا وسر ناك : لاق بزاع نب ءاربلانع»

 يرهظ ُتاجلأو « كيلإ يرمأ كضوفو « كيلإ يهجو ُتِهّجوو « كيلإ يسفن ٌتملسأ مهللا

 « تلزنأ يذلا كباتكب ٌتنمآ . كيلإ الإ كنم ىجنَم الو أجلَم ال < كيلإ ةبهرو ةبغر « كيلإ

 . «ةرطفلا ىلع تام هتليل تحت تام مث نهلاق نم : ةي هللا لوسر لاقو . تلسرأ يذلا كّيبنو

 :ثيدحلا رظنا] 3741 ٦۳١١ , ٦۳١۳[.

 ليللا نم َةّبتنا اذإ ءاعّدلا باب- ٠

 نع بيرك نع ًةملس نع َنايفس نع ّيدهَم نبا انئّدح هللا دبع نب ئلع انئَّدح _ ۳1٦

 E ىتأف لك ئيبنلا ماقف « ةنوميم دنع تب :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 دقو رثكُي مل نيءوضو نیب ًاءوضو أضوت مث ؛اهقانش َقلطأف ةبرقلا یتأف ماق مث مان مث هیدیو

 تقف يَلصُي ماقف « ٌتأضوتف « هيقتأ تنك ينأ ىَري نأ ةيهارك ُتيطمتف ٌتمقف ىلصف < « غلبأ

 عجطضا مث « ةعكر ةرشع ثالث هتالص تئاتتف « نيمي نع ينرادأف ينب ًدخأف « هراسي نع

 يف لوقي ناكو . اضوتي ملو ىلصف < ةالصلاب ٌلالب ُهَنْذآَف - خَمَت مان اذإ ناكو - خفت ىتح مانف

 ٠ رون ينيمي نعو « ًارون يعمس يفو « ارون يرص يفو « ارون يبلق يف لعجا هللا : هئاعُد

 يل لعجاو « ًارون يفلخو « ًارون يمامأو « ًارون يتحتو «ًارون يقوفو « ًارون يراسَي نعو

 َركذف « نهب ينثّدحف سابعلا دلو نم ًالجر ٌتيقلف . توباتلا يف عبسو تبرک لاق ارو

 « ۱۸۳ ۰۱۳۸ ۰۱۱۷ :ثيدحلا رظنا] . نیتلصخ ركذو « يرشبَو يرعشو يمدو يمحلو يبصع

TAA AYتح  VYالاثر  AYE CAOكلش  EV ° «E014.591١94 15١5[. 5هالا ,ئهالا ¢  

oy ۳1۷ا  O 

 أ « ٌدمحلا كل ّمهللا : : لاق جهتي ليللا نم ماق اذإ كي ئينلا ناك سابع نبانع» سوواط

 كلو «نهيف نمو ضزألاو تاومسلا مّيَق تنأ دمحلا كلو «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا رون

 ةعاسلاو قح رانلاو قح ةّنجلاو « قح كؤاقلو ّقح كلوقو « نح كٌدعوو ٌقحلا تنأ « ٌدمحلا

 ثبنأ كيلإو تنمآ كبو تلكوت كيلعو ثملسأ كل هللا « قح ٌدمحمو ّنح َنويبنلاو «قح

 « تنلعأ امو ثررسأ امو ؛ُترَّخْأ امو تمّدق ام يل رفغاف «ٌتمكاح كيلإو ٌتمصاخ كبو

 L1 :ثيدحلا رظنا] . (كُديغ َهَلِإ ال- وأ -تنأ الإ هلإ ال 3 رخؤملا تنو مّدقملا تنأ

ْ 



 ¥oV\ تاوعدلا باتك ۰

 مانملا دنع حيبستلاو ريبكتلا باب- ١

 َّنأ يلع نع» ىليل يبأ نبا نع مكحلا نع ٌةبعش انثّدح برَح نب ٌناميلس انئّدح- ۸
 ملف « ًامداخ ُهلأست ايب يبنلا ِتّتأف ئحّولا نم اهدي يف ىقلت ام تكش ٌمالسلا اهيلع ةمطاف
 « انَعِجاضَم انذَحَأ دقو انءاجف :لاق « هتربخأ َءاج املف « ةشئاعل كلذ تركذف « هدجت

 الأ :لاقف ٠ يردص ىلع ِهيَمَدق درب ٌتدجو ىتح اننيب َسلجف « ِكناكم :لاقف « موقأ ٌتِبِهذف

 - امكَعجاَضَم امتذَحأ وأ - امكشارف ىلإ امتيوأ اذإ ؟مداخ نم امكل ٌريخ وه ام ىلع امكلذأ

 نم امكل ريخ اذهف « نيثالثو ًاثالث ادمحاو « نيثالثو ًاثالث احبّسو « نيثالثو ًاعبرأ اربكف

 .نوثالثو عبر َحيِبسَّتلا :لاق ّنيريس نبا نع ٍدلاخ نع ةبعش نعو .«مداخ

 ۳۷۰١۰ ٥۳۹۱ ١ ٥۳۹۲[. ۳۱۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 مانملا دنع ةءارقلاو ِنٌؤعَّفلا باب- ۲

 : لاق باهش نبا نع ليقع ينثّدح : لاق ُثيللا انئّدح ففسوي نب هللا دبع انئّدح- 5

 « هيدي يف تَن هَعَجبضَم ّدخأ اذإ ناك كي هللا لوسر نأ اهنع للا يضرةشئاع نعا ةورع ينربخأ

 ٥۷٤۸[. 25011 :ثيدحلا رظنا] . (هدسَج امهب سَم « تاذّوعملاب أرقو

 باب- ١

 نب ديعس ينئّدح رمع نب هللا ديَبَع انثّدح دمر انئّدح سنوي نب ٌدمحأ انثدح- 77
 هشارف ىلإ مكُدحأ یو اذإ :لك خربنلا لاق :لاقةريره يبأ نع» هيبأ نع ٌيربقملا ٍديعس يبأ
 ٌتعضَو يبر كمساب : لوقي مث « هيلع ُهَقَلَح ام يردي ال ةنإف « هرازإ ةلخادب ةشارف ضفنيلف

 كدابع هب ظفحت امہ اهظقحاف اهتلسرآ نإو « اهْنَحراف يسفن ّتكسمأ نإ « ُةَعَفرأ كبو « بنج

 رشبو ديعس نب 'ىيحي لاقو . هللا ديبع نع َءايركز نب ليعامسإو ةرمض د وبأ ةعبات . «نيحلاصلا

 نع ٍديعس نع نالجع نباو كلام ٌهاورو . لَك يبنلا نع ةريره يبأ نع ٍديعس نع هللا ِديبَع نع

 .[۷۳۹۳ : يف هفرط_ ٩۳۲۰ ثيدحلا] . ايب يبنلا نع ةريره يبأ

 ليللا قصن ءاعدلا باب- ١4

 رغألا هللا دبع ىبأ نع باهش نبا نع كلام انئثّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح ١
 انكر لتي :لاق هلا لوسر نأ هنع هللا يضرًةريره يب نع» نمحرلا دبع نب ةملس يبأو

 ينوعدي نَم :لوقيف «. رخآلا ليللا ثلث ىقبَي ّنيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت
 ١٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «؟هل رفغأف ينئفغتسي نم « هيطعأف ينلأسي نم « هل بيجتسأف



 تاوعدلا باتك ۰ 0۷۸

 ءالخلا دنع ءاعدلا باب

 كلام نب نأ نعال ا نور لا دمخ وع یش اقدح عع نب دمع اد ۲
 'ِثِبْحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لاق ءالخلا لحد اذإ ب يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر
 ٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «ثئابخلاو

 حبصأ اذإ لوقي ام باب - 5

 نع ةديَرُب نب هللا دبع انثّدح ٌنيسح انئّدح عيرز نب ديزي انئّدح ٌدّدسم انئّدح - 1۲۳
 لإ ال يبر َتنأ مهللا :رافغتساللا دّيس : لاق كي يبنلا نع سوأ نب داش نع» بعك نب ريش

 ٌعوبأو « ٌكتمعنب كل ءوُب بأ « تعطتسا ام كيدعوو َكِدهع ىلعانأو كُدبع انأو يّتقَلخ ٠ تنأالإ

 لاق اذإ .. ٌتِعَبَص ام ٌرش : نم كب ٌدوعأ « تنأ الإ َبونذلا رفغي ال هنإف « يل ُرِفغاف « يبنذب كل

 هموي نم تامف حبصُي َنيح لاق اذإو  ةنجلا لهأ نم ناك وأ  ةّنجلا لخد تامف يسمُي ّنيح

 ش .[5705 :ثيدحلا رظنا] . «هلثم

 ي شارج نب يعبر نع ريمُع نب كلملا دبع نع ٌنايِفُس انئّدح ميعَت وبأ انث 60

 نم ًظقيتسا اذإو .ايحأو ٌثومأ َمهللا َكمساب : لاق ماني نأ دارأ اذإ لي ئربنلا ناك :لاق ةفيذح

 .[114 ء١١۳٦ :ثيدحلا رظنا] . «روُشُتلا هيلإو انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا : لاق همانّم

 ٌرُخلا نب ةشّرخ نع شارح نب ٌيعبر نع روصنم نع ةزمح يبأ نع نادبع انئّدح 606

 كيساب ّمهللا : لاق ليللا نم هَعَجضَم ذخأ اذإ ةا ٌميبنلا ناك : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعا

 .«روشُلا هيلإو انتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا : لاق ظقيّتسا اذإف .ايحأو ٌثومأ
 ۷۳۹٩[. : یف هفرط_ 77376 ثيدحلا]

 ةالّصلا يف ءاعذلا باب ١

Aklنع ريخلا يبأ نع ٌديزي ينث :ثَّدح :لاق ُثيللا انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح -  

 هب وعْدَأ ًءاعُد ينمّلع :ل يدلل لاق هنأ هنع هلا يضر قيّدصلا ركب يبأ نع» ورمع نب هلل لبع

 رفغاف « تنأ الإ بونذلا ُرْفعَي الو ًاريثك املظ يسفن ٌتملظ ينإ مهلا : لق لق :لاق « يتالص يف

 .«ميحرلا ٌروفغلا تنأ كنإ « ينمحراو « كدنع نم ةرفغَم يل

 ركب وبأ لاق :ورمع نب هللا دبع عمس هنأ ريخلا يبأ نع ديزي نع ثراحلا نب وُرمع لاقو

 .[874 :ثيدحلا رظنا] . لي عبنلل



 1۹ تاوعدلا باتک۔ ۰

 الو ةشئاعنع١ هيبأ نع ةورع نب ٌماشه انثًدح ريَعُس نب كلام انئّدح ٌدح ئولع انثّدح ۷

 . «ءاعّدلا يف تلزنأ ا تفاعلو كيالصب ره

 هللا دبع نع ٍلئاو يبأ نع ٍروصنم نع ڙيرج انثّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح - ۸

 انل لاقف .نالف ىلع ٌمالسلاو « هللا ىلع ُمالسلا : ةالصلا يف لوقن انك : لاق هنع هللا يضر

 ىلإ هلل تايحتلا : لقيلف ةالصلا يف مكدحأ َدعق اذإف « مالسلا ّوه هللا لإ : موي َتاذ ايب ئيبنلا

 هلإ ال نأ ٌدهشأ .حلاص ضرألاو ءامسلا يف هلل دبع لك َباصأ اهلاق اذإف . نيحلاصلا - هلوق

 . «ءاش ام ءانثلا نم يختي مث « هلوسرو هّدبع ا دمحم نأ ٌدهشأو « هللا الإ

 .|( 57508 TIT عل CAYO ىلا :ثيدحلا رظنا]

 ةالّصلا دعب ءاعذلا باب -

 نع» حلاص يبأ نع يمس نع ُءاقْرَو انربخأ ديزي انربخأ ٌقاحسإ ينئّدح _ ۹
 : لاق . ميقملا ميعّنلاو تاجرّدلاب روثُدلا لهأ بهذ دق « هللا لوسر اي :اولاق : ةريره يبأ
 « مهلاومأ ٍلوضف نم اوقّمنأو « اندماج امك اودهاجو « انيلص امك اوُلص : لاق ؟كاذ فيك

 « مكدعب ءاج نم نوقبسٌتو مككبق ناك نم نوكردُت رمأب مكُخأ الفأ : لاق .لاومأ انل تسيلو

 « ًارشع ةالص لك ٍربُذ يف نوحّبسُت :هلثمب ءاج نَم الإ هب متئج ام لثمب ّدحأ يتاي الو

 نع نالجع ُنباٌةاورو . يمس نع رمع نب هللا ُديَبَع هبات . «ًارشع نوربكتو « ًارشع نودمحتو

 . ءادْرَّدلا يبأ نع حلاص يبأ نع عيفُر نب زيزعلا دبع نع ٌريرج هاورو . ةّوْيَح نب ءاجرو يمس
 .[847 :ثيدحلا رظنا] ٠ لكَ عيبنلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع ٌليِهُس اورو

 ئلوم ارو نع عفار نب ٍبّيسملا نع روصنم نع ٌريرج انئّدح ٍديعس نب ًةيتق انئّدح ۔ نوفر

 لوقي ناك يي للا لوسر نأ َنايفس يبأ نب ب ةيواعم ىلإ ةريغملا بتك : : لاق ةبعش نب ةريغملا

 ىلع وهو + دلا هلو كلجلادل جندل كير ل و هللا هل[ هلإ الا ملس اذإ ةالص لک ِربُد يف
 . ادَجلا ٌكنم ّدَّجلا اذ فني الو « تعنَم امل يطعم الو « تيطعأ امل عنام ال مهللا «ريدق ٍءيش لك

 .[591/8 ۱٤۷۷ ۲٤۰۷ , 864 :ثيدحلا رظنا] . (بيسملا ٌتعمس» : لاق روصنم نع ةبعش لاقو

000 

 هسفن نود ءاعدلاب هاخأ ّصخ ْنَمو <« هلع ِلَصَو » :ىلاعتو كرابت هللا لوق باب 9

 نب هللا ٍدبعل رفا هللا « رماع يبأ ليبل رفغا ٌمهللا» :ِك عيبنلا لاق : ئسوم وبأ لاقو

 . ؟هبنذ سيق



 تاوعدلا باتك ۰ ۰ ۰ 20 ١

 نب ةملس انثًدح» ةملس ىلوم ديبُع يبأ نب ديزي نع ىبحي انئّدح ٌدّدسم انئّدح الا

 نم انتعمسأ ول ماع ايأ :٠ موقلا نم ٌلجر لاقف « ربح ىلإ ل يبنلا عم انجرح : لاق عّوكألا

 مل ينكلو اذه ريغ ًارعش * ركذو «انيّدتها ام هللا الول هللات» رّكذُي مهب ب ودحي َلزَنَف « كتاهيته

Eلاقف .هللا ةمحري : لاق . عّوكألا نب ٌرماع :اولاق ؟قئاسلا اذه ْنَم :  

 *ماع بيصأف « مهولتاق موقلا ٌفاص املف . هب انتغتم الول « هللا لوسر اي :موقلا نم لجر

 هذه ام : ةي هللا لوسر لاقف .ةريثك ًاران اودقوأ اوّسمأ املف . تامف « هسفن فيس ةمئاقب

 .اهورّسكو اهيف ام اوقيرهأ :لاقف . ةيسنإ رمح ىلع : اولاق ؟نودقوت ءيش يأ ىلع < رانلا

 .«كاذ وأ : لاق ااا و اهنفءام قا اللا ورا ١ لجر لاق

 ثيدحلا رظنا] : ۲٤۷۷ 51١95 .0٤۹۷ « 1۱٤۸[.

 هللا يضر فو يبأ نبا تعمس َةَرُم نب ورمع نع ٌةبعش انّثَّدح ملسم انئّدح _ ؟
 :لاقف يبأ هاتأف « نالف لآ ىلع لص ّمهللا :لاق هتقّدصب ٌلجر ُهاتأ اذإ ب ئبنلا ناك :امهنع

 . «ىفوأ يبأ لآ ىلع لص مهلا

 ًاريرجٌسعمس : لاق» سيق نع ليعامسإ نع ايف حلا دبع نب ياغ اح - نفضل

 نيني هلوديعي اوناك صن یهو م : لك هللا لوسر يل لاق :لاق

 يردص يف كَّصف . ليخلا ىلع تي نأ ال لجر ينإ « هللا لوسر اي :تلق  ةيناميلا ةبعكلا

 ا رق لاق .ًايدهَم ًايداه هلعجاو هنت مهللا :لاقف

 : تلقف هلك يبنلا ٌثيتأ مث « اهتقرحأف اهُثيتأف - يموق نم ٍةبصُع يف ٌتُقلطناف :ٌنايفس لاق
 . «اهليخو َسمحأل اعف . برجألا لمجلا لثم اهتكرت ىتح دح َكتيتأ ام هللاو « هللا لوسر اي

 A4] 2 ؛"هال EFO » "هم الرخا" »۷1°۳ سد" ‹ °° :ثيدحلا رظنا]

 تلاق :لاق ًاسنأ ٌتعمس :لاق» ةداتق نع ٌةبعش انئّدح عيبتلا نب ٌديعس انثّدح 7 ٤
 . «هتيطعأ اميف هل كرابو « هدلوو هلام رْثكأ َمهللا : لاق . كّمداخ ٌننأ : ال عيبنلل ميلُس ٌمأ

 ١9857[. :ثيدحلا رظنا]

Toهللا يضر ةشئاعنعا هيبأ نع ماشه نع ةدبع انثّدح ةبيش يبأ نب ٌلامثع ينئّدح  

 اذكو اذك ىنّركذأ دقل « هللا همح ر :لاقف « دجسملا يفأَرقَي الجر لكي ئيبنلا عمس : تلاق اهنع

 oY OTA] مدلل )100 :ثيدحلا رظنا] . «اذكو اذك ةروس ىف اهُتطقسأ َةيآ

 هللا ٍدبعنع» ئاو يبأ نع ٌناميلس ينربخأ ٌةبعش انثّدح َرمع نب صفح انثّدح - 5



 ٠ تاوعدلا باتک ۱0۸۱

 ُتربخأف « هللا هجو اهب درا ام ٌةمسقل هذه لإ :ٌلجر لاقف « آمنسق لكي ئيبنلا مسق :لاق

 نم ٌرثكأب َيذوُأ دقل ئسوم هللا ٌمحري : لاقو ههجَو يف َبْضغلا ٌثيأر ىتح بضعف « لك يبنلا

 .[5191 ٦۱۰۰ 1۰0۹ ۳۳۹ معو ۳۱٣۰ :ثيدحلا رظنا] . «ربصف اذه

 ءاعذلا يف عجّسلا نم ُهَّركُي ام باب- ٠

TYنوراه انئَّدح ٍبيبح وبأ لاله نب ُناَبَح انثّدح نکلا نب دمحم نب ىبحي انثّدح ۔  

 ٍةعمج لك سانلا ِثّدح : لاق سابع نبا نع» ةمركع نع تيّرخلا نب ريبزلا انئّدح يرقملا

 كفل الو « نآرقلا اذه َسانلا لمت الو «تارم تالثف ترثكأ نإف « نيتّومف َتيَبَأ نإف « ةّوم

 نكلو « مهُلمُّتف مهثيدح مهيلع ٌمطقتف مهيلع ُنصقتف مهثيدح نم ثيدح يف مهو ّموقلا يتأت
 ٌثتدهع ينإف « هئتجاف ءاعدلا نم عجسلا رظناف ةنوهتشي مهو مهثّدحف كورمأ اذإف « تصنأ

 VY] : ثيدحلا رظنا] . «بانتجالا كلذ الإ نولعفي ال هباحصأو ال هللا لوسر

 هل ةركُم ال ةنإف « ةلأسملا مْزْعَيل باب - ١

 لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع» زيزعلا دبع انّربخأ ليعامسإ انثدح ُدّدسم انئّدح - 1۳۳۸

 هنإف « ىنطعأف ٌتئش ٌتئش نإ مهللا لوق ب الو « ةلأسملا مزعَيْلف مكذحأ اعد اذإ : ایک هللا لوسر

 | .[7434 : يف هفرط 78 ثيدحلا] . هل ةركتسُم ال

 ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانّزلا يبأ نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثّدح _ ۹

 ينمحرا مهللا تئش نإ يل رفا مهللا مكدحأ نلوقي ال :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 VEVY]. : يف هفرط- ٦۳۴۹ ثيدحلا] . هل ةركتسُم ال هنإف ةلأسملا مزعيل ‹ تئش نإ

 لجْعَي ملام دبعلل ٌباجَتسُي باب ١
 نبا ىلوم ديّبع يبأ نع باهش نبا نع كلام انّربخأ فسوي نب هللا ٌدبع انثّدح - ۰

 توعد :لوقي « لَجْعَي مل ام مكدحأل ٌباجّتسُي :لاق ةي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع» َرهزأ
 . «يل ٌبجتسُي ملف

 ءاعذلا يف يديألا عفَر باب 7٠

 . هيطْبِإ ضايب ُثيأرو هيدي عفَر مث « اب ئبنلا اعد : ٌييرعشألا ئسوم وبألاقو

 . «دلاخ عنّصامم كيلإأَرب بأ ينإ مهللا» : لاقو هيدي دي عبنلا عفر : ا



 كيرشو ٍديعس نب ىبحي نع ٍرفعج نب دمحم ينثّدح :ٌيِسيَوألا لاقو : هللا دبع وبأ لاق _ ٤١

 . "030 ۰۱۰۳۱ :ثيدحلا رظنا] . ؟هيطبإ ضضايب ٌثيأر ىتح هيدي عفر لَك ينلا نع ًاسنأاعوس»

 ةلبقلا لبقتسُم َريغ ءاعدلا باب 4

 : لاق هنع هللا يضر سنأن ع١ ةداتق نع ةناوَع وبأ انثّدح بوبحم نب ٌدمحم انئّدح _ ۲

 ِتميغتف .انّيقسَي نأ هللا عدا « هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف ةعمجلا موي ٌبطخي لكي عوبنلا اني

 ماقف ٠ ةلبقملا ةعمجلا ىلإ هطمت لز ملف . . هلزنُم ىلإ لصَي لجرلا داك ام ىتح انرطمو ًءامسلا

 انيلاوَح مهللا :لاقف .انقِرَع دقف « اع هقرصَي نأ هللا عدا :لاقف  ٌهُريغ وأ  ٌلجرلا كلذ

 . «ةنيدملا لهآ رطمي الو ةنيدملا لوح عطقتَي ٌباحسلا لعجف .انيلع الو

 ضل oI )1*1 للكل" ٩۳۲ » ۹T» :ثيدحلا رظنا]

 ]04 TONY TT لل

 ةلبقلا لبقتسم ءاعدلا باب

 ميمت نب ِدابَع نع يحي نب ودمع انئّدح ٌبيَمُو انثّدح َليعامسإ نب سوم انثّدح _ عم
 مث .ىقستساو اعّدف « يقستسي ىلصملا اذه ىلإ ةي ئبنلا جّرخ :لاق ديز نب هللا دبع نع»

 . «هءادر َبلقو ةلبقلا لبقتسا

 هلام ةرثكبو رمُقلا لوطب همداخل ةَ ٌيبنلا ةوعد باب - 5

 يضر E ير ملا يل عت ۳4٤“

 هلام زثكأ هللا :لاق .هل هللا ٌعْذا ٌنسنأ كّمداخ « هللا لوسر اي :يمأ تلاق :لاق هنع هللا

 .[5504 , 1485 :ثيدحلا رظنا] . «هتيطعأ اميف هل كرابو « هدلّوو

 بلا دنع ءاعّدلا باب ۷

toسابع نبا نع» ةيلاعلا يبأ نع ةداتق انئّدح ٌماشه انثّدح ميهاربإ نب ب ملسم انثّدح _  

 « ميلحلا ميظعلا هللا لإ َهلِإ ال :لوقي بزكلا دنع وعْدَي ةي ئبنلا ناك : لاق امهنع هللا يضر

 .«ميظعلا شرّحلا برو ضرألاو ِتاومّسلا ترا الإ هلِإ ال

 .[7 4731 « 7747 : يف هافرط_ 7745 ثيدحلا]

 ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع هللا دبع يبأ نب ماشه نع 'ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انئَّدح _ +45
 « ميلحلا ميظعلا هللا الإ هلإ ال :بركلا دنع لوقي ناك ايب هللا لوسر نأ سابع نبا نع



 1oAY تاوعدلا باتک- ۰

 شرعلا برو ضرألا ٌبرو ٍتاومسلا ٌبر هللا الإ َهلإ ال « ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال
 .«ميركلا

 :ةلم : ١ :ةداتق نع ةبعش انثّدخ : تشو لاقو

 ءالّبلا ٍدِهَح نم ذّوعتلا باب

 ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع يَمُس ينثّدح ُنايفس انثّدح هللا ٍدبع نب عيلع انئّدح- 71

 . «ءادعألا ةتامشو < ءاضقلا ءوسو « ءاقشلا كردو البلا دهب نم دوعن تي ای ٌيبنلا ناك : لاق

 . ىه ّنهتيأ يردأ ال ةدحاو انآ تدز « ثالث ثيدحلا : ٌنايفس لاق

 :[11157 : يف هفرط_ 1۳٤۷ ثيدحلا]

 ىلعألا قيفرلا مهلا :ِْلكب يبنلا ءاعُد باب 4
 باهش نبا نع ليقع ينثّدح :لاق يللا انثّدح :لاق ريَفَع نب ٌديعس انئّدح - 4

 هللا يضر ةشئاع َّنأ» _  ملعلا ٍلهأ نم ٍلاجر يف - رييّزلا ع نب ةورعو بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ

 نم هدعقَم یری 'ىتح طق بن ضبقُي نل : ٌحيحص وهو لوقي كي هللا لوسر ناك :تلاق اهنع

 صاف « قافآ مث  ةعاس هيلع يشع يذخف ىلع هّسأرو - هب لر املف کک

 ك :تلق ؛ e لاق و

 ,TORTS GEE ثيدحلا رظنا] .«ىلعألا

 ةايحلاو توملاي ءاعدلا باب-١

 ىّوتكا دقو ًاباتَح ثيتأ» : لاق سيق نع ليعامسإ نع يحي انثّدح ٌدَّدسم ينئّدح- 46
 .[9777 :ثيدحلا رظنا] . هب ُتوَعَدَل توملاب َوِعْدَت نأ اناهن لي هللا لوسر أ الول :لاق « عبس

 :لاق» سيق ينئَّدح :لاق ليعامسإ نع ىيحي انثّدح ىّنثملا نب دمحم ينثّدح- ٠

 توملاب وعدت نأ اناهن لي ئبنلا أ الول :لوقي ةتعمسف « هنطب يف ًاعبس اىوتكا دقو آباَجَح تيت
 .[1749 2 551/5 :ثيدحلا رظنا] . «هب ت وعدل

 سنأ نع» بيض نب زيزعلا ٍدبع نع ةّيلُع نب ٌليعامسإ انربخأ مالس نبا انئّرح- ١
 ل ل ل مل لا

 ًاريخ ةافولا ٍتناك اذإ ينَّقوتو « يل ًاريخ ةايحلا ٍتناك ام ينيحأ مهللا : لقيلف لقيلف توملل ًايْنمتُم

 . «ىل
3 



oAتاوعدلا باتک ۰  

 مهسوؤُر حسمو , ةكربلاب نايبصلل ءاعدلا باب-١

 .٠ .ةكربلاب لكي ئبنلا هل اعدو مالغ يل دلو :ىسوم وبأ لاقو

oYتا :لاق نمحرلا ٍدبع نب دعجلا نع متاح انثّدح ٍديعس نب ةبيتق انئَّدح -  
 ينخأ نبا َّنِإ هللا لوسر اي : تلاقف لكي هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب ثبهذ :لوقيديزي نب َبئاسلا
 هرهظ فلخ ىلإ ُثمق مث « كوش نه ترف اهون رت :ةكربلاب ل اعؤو یار سما عضو

 .[0370 "041 704019٠ :ثيدحلا رظنا] . «ةلجحلا رز لثم هيفّيَك نيب همتاخ ىلإ ترظنف

 نعا» .بويأ يبأ 0 انئّدح بهو نبا انئّدح فسوي نب هللا دبع انئّدح - 761
 رتشيف - قوسلا ىلإ وأ - قوسلا نم ماشه نب هللا دبع هدج هب جُْرْخَي ناك هنأ يليقع يبأ

 ةكربلاب كل اعد دق هيي ىبنلا َّنإف 4 انكرشأ" :نالوقيف َرمع ْنباو ريبزلا نبا هاَقلَيف 4 ماعطلا

 .[7907 :ثيدحلا رظنا] .«لزنملا ىلإ اهب ُثعبَيف « ىه امك ةلحارلا باصأ اميرف « هكرشيف

 نبا نع ناسيك نب حلاص نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثّدح هللا دبع نب زيزعلا ٌدبع انئَّدح ٤
 مالغ وهو ههجَو يف هي هللا لوسر ّحم يذلا وهو 3 عيبرلا نب دومحم ينربخأ» :لاق باهش

 ١8068 ١[. ۸۳۹ ۰ ۱۸۹ ۰ ۷۷ : ثيدحلا رظنا] . (مهرئب نم

 هللا يضر ةشئاع نع» هيبأ نع ةورع نب ٌماشه انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبع انئّدح-
 ءامب اعدف < يوت قلع لاق ينصب یف ) مهل وعديف ٍنايبصلاب یت دو ؤي دي ئبنلا ناك : تلاق اهنع

 .[50 07201358 57757 : ثيدحلا رظنا] .«هلسغَي ملو 2 هايإ ةعبتأف

 نب ةبلعُت نب هللا دبع ينربخأ :لاق ٌيرهّرلا نع ٌبيعش انربخأ نامّلا وبأ انئَّدح- 7

 يل ا هي را E لوسر ناكو- ريَعَص

 ٤١٠١[. :ثيدحلا رظنا]

 ايك يبنلا ىلع ةالصلا باب- ۲

 :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ٌتعمس : لاق مكحلا انئّدح ٌةبعش انح مآ انشأ =¬ ۷
 :انلقف انيلع جرح ايب يبنلا َّنِإ ؟ةيده كل يدها الآ :لاقف ةرجع نب ٌبعك ونيقلا

 لص هللا :اولوق : :لاق ؟كيلع يلصُت تفيكف « َكيلع ملت فيك انمِلَع دق ء هللا لوسر اي
 ىلع كراب هللا « ديجَم ٌديِمَح َكنإ ميهاربإ لآ ىلع َتيَّلص امك دمحم لآ ىلعو ٍدمحم ىلع

 ٤۷۹۷[. « ۳۳۷۰ : ثيدحلا رظنا] . ٌديجم ٌديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع ٌتكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم



 ۱۸0 تاوعدلا باتك-

 نع ديزي نع ُيِدْرَوارَّدلاَو مزاح يبأ نبا انثّدح ةر نب ميهاربإ انئّدح 7 ۸

 فيكف َكيلع ٌمالسلا اذه « هللا لوسر ايانلق : لاقٌئرْذُخلا ٍديعس يبأ نعد باب نب هللا بع

 كرابو « ميه اربإ ىلع َتيلص امك كلوسرو َكِدبع محم ىلع لص هللا اولوق : لاق ؟يّلصُ

 .1 41/48 : ثيدحلا رظنا] . «ميهاربإ لآو میهاربإ ىلع تکراب امك دمحم لآو دمحم ىلع

 ف نكس كلَ موب لصر » :ىلاعت هلوقو ؛ک يبنلا ريغ ىلع ْىْلصُب د له باب

 افرا يبل نبأ نیکو نب وزمع یک انا بخ نب اکی اكلي 1
 لص مهللا :لاقف ةتقدصب يبأ ُهاتأف . هيلع لص ّمهللا : لاق هتقدصب ةي َيبنلا لجر ىتأ اذإ ناك

 .[4155 « ۱٤۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «ىفوأ يبأ لآ ىلع

 نب ورمع نع هيبأ نع ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام نع َةَملْسَم نب هللا دبع انئَّدحس ٠

 يلصن فيك « هللا لوسر اي :اولاق مهنأ ٌيدعاسلا ديَمُح وبأ ي ىنربخألا :لاق يقَرّزلا ميَلُس

 « ميهاربإ لآ ىلع َتيلص امك هتيرذو هجاوزأو دمحم ىلع ٌلص مهلا اولوق :لاق ؟كيلع

 . (ديجم ديمح ٌكنإ « ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك هتيرذو هجاوزأو دمحم ىلع كرابو

 959*1.  ٠ :ثيدحلا رظنا]

 «ةمحرو ةاكز هل ةلعجاف ةتيذآ نَم» :ِةِلَي يبنلا لوق باب "4

 ١ لاق باهش نبا نع ٌسنوي ينربخأ :لاق بهَو ُنِبا انئَّدح حلاص نب ٌدمحأ انئّدحس :

 اميأف مهلا :لوقي كك يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضرةريره يبأ نع» بيسملا نب ٌديعس ينربخأ

 .«ةمايقلا موي كيلإ ةبرق هل كلذ لّعجاف هتئبس نمؤم

oنتفلا نم ٍذُؤعتلا باب -  

 اولأس هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع ٌماشه انثَّدح ٌرمع نب صفح ا

 نع مويلا ينولأست ال :لاقف ٌربنملا عصف « بضعف « ةلأسملا ٌهوفحأ ىتح ةي هللا لوسر

 ‹ يكبي هبوث يف هّسأر فال لجر لك اذإف « ًالامشو ًانيمي ٌرظنأ ٌتلعجف . مكل ُهتنّيِب الإ ءيش

 :لاق ؟يبأ نَم « هللا لوسر اي :لاقف « هيبأ ريغل 'ىعدي َلاجرلا 'ئحال اذإ ناك ٌلجر اذإف
 شاب دوعن . ًالوسر لكي ٍدَّمحمبو ؛ نيد مالسإلابو « ار للاب انيضر : لاقف ٌرمع أشنأ مث . ةفاذح

 ةنجلا يل ترّوّص هنإ « طق ة مويلاك رشلاو ريخلا يف ثيأر ام : كو هللا لوسر لاقف . نتفلا نم

 ماكي # ةيالا هذه ثيدحلا اذه دنع ركذي ةداتق ناكو . (طئاحلا ءارو امهتيأر یتح رانلاو

e 

 .[4571 ٩۳ ٥٤۰ ۰ ۰۷٤۹ :ثيدحلا رظنا] . ۇش مل دب نإ ةيفل نع ع اولس ال اوما تسل



 تاوعدلا باتك ۰ 0۸

 لاجرلا ةبلغ نم ٍذٌؤعتلا باب١۳

 رم ورم يأ اني وزع کرج نإ اعا انتا ديس نب اا نيون

 ا هللا لوسر لاق :لوقي ٍكلام نب َسنأ عمس هنأ» ٍبْطْنَح نب هللا دبع نب بلطملا

 « هءارو ينفدرُب ةحلط وبأ يب جّرخف . ينمُدْحَي مكياملغ نم امالُغ انل نسمتلا : ةحلط 5

 نم كب ذوعأ ينإ ةهللا : لوقي نأ نكي هع تک لّزن املك لكي هللا لوسر مدخأ ٌثنكف

 لز ملف . يا ا ا و ملا اسم

 ةءابعب ٌةءارو يّوحُي ٌةارأ ُثنكف ٠ اهزاح دق ييح ِتنب َةيفَّصب لَبقأو ريخ - نم انلبقأ 'ىتح ةمدخأ

 ٌثوعدق ينلسرآ مث « عطن يف أسيح عّنَص ء ءابهّصلاب انك اذإ ىتح . و اهنارز ف ماجك قاد

 . هبحنو انبحُي لبج اذه : لاف دا هد اييرج لبقأ مث .اهب اهب ُهَءانب كلذ ناكو « اولكأف ًالاجر

 مهللا . ةكم ميهاربإ مّرح املثم < اهيلبج نيب ام ٌُموحَُأ ينإ مهللا : لاق ةنيدملا ىلع فرش ڈا املف

 .«مهعاصو مهم يف مهل كراب
27595107595145 TAET “TAQAT «TAA «TY «۲A «۹۷ 11° ۳۷1 [ثيدحلا رظنا: 
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 ربقلا باذغ نم نؤعتلا باب-۷

 تنب دلاخَمأ ٌتعمس» : لاق ةبقُع نب 'ئسوم انثَّدح نايفس انئَّدح ٌيديمُحلا انثدح- 5
 نم ذوعتي ةي ئبنلا ٌُتعمس : تلاق  اهريغ ةي ئبنلا نم عويس ًادحأ عمسأ ملو :لاق- دلاخ

 ۱١۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «ربقلا باذع

 ُرمأي دعس ناک» :لاق بعصُم نع ِكلملا ٌدبع انثّدح ٌةبعش انثّدح ٌمدآ انثّدح - 0
 كب ذوعأو « لخببلا نم كب ذوعأ ينإ مهلا : نهب ُرمأي ناك هنأ ب يبنلا نع ٌنهركذيو سمخب

 ةنتف ينعي - اينّذلا ةنتف نم كب ذوعأو « رمعلا ٍلّدرَأ لإ ا نأ كي ةوعأو 2 نبجلا نم

 .[۲۸۲۲ :ثيدحلا رظنا] . «ربقلا باذع نم كب ذوعأو  لاجّدلا

 نعا قورسَم نع لئاو يبأ نع روصنم نع يرج انثّدح ةبيش يبا نب ٌنامثع انّرح- 5

 ويدعي نويقلا لهأ نإ : يل اتلاقف ةنيدملا دوهي رجع نم ٍنازوجع يلع ْتَلخَد :تلاق ةشئاع

 : تلقف اب عربنلا ىلع لخدو « اتجّرخف . امهقّدصأ نأ ةعنأ ملو « امهتبذكف « مهروبق يف



 ۱0۸۷ تاوعدلا باتك- ۰

 ةعّمست ًاباذع نوبذعي مهنإ « اتقدص :لاقف .هل تركذو ...نيّروجع نإ « هللا لوسر اي

 . «ربقلا باذع نم ُدّوعتَي الإ ةالص يف دعب ُهتيأر امف . اهلك ٌمئاهبلا

 .[۱۲۷۲ « ٠١59 « ٠٠١١ :ثيدحلا رظنا]

 تامملاو ايحَملا ةنتف نم نؤعتلا باب 8

 كلام نب نأ ٌتعمسا» :لاق يبأ تعمس :لاق رمتعملا انئّدح ددسُم انثّدح _ ۷

 نبجلاو « لسكلاو زجّعلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي كك هللا ئبن ناك : لوقي هنع هللا يضر

 .«تامملاو ايحّملا ةنتف نم كب ذوعأو « ربقلا باذع نم كب ذوعأو « مرّهلاو

 ٤۷۰۷[. « ۲۸۲۲ : ثيدحلا رظنا]

 مّرفملاو مثاملا نم ٍؤعتلا باب-۹
 يضر ةشئاعنعا هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٌبيَهُو انّثَّدح دسأ نب ىّلعُم انثّدح _ ۳۸

 « مرْغملاو مثأملاو « مرّهلاو لسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ناك كي يبنلا نأ اهنع هللا
 كب ذوعأو « ىنغلا ةنتف رش نمو « رانلا باذعو رانلا ةنتف نمو « ربقلا باذعو ربقلا ةنتف نمو

 جلثلا ءامب َياياطَخ ينع لِسغا مهللا . لاجّدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو « رقفلا ةنتف نم
 نيبو ينيب دعابو « سندلا نم ضيبألا بوثلا تيقن امك اياطخلا نم يبلق قو « دّربلاو

 .[۲۳۹۷ ۰۸۳۳ ۰ ۸۳۲ :ثيدحلا رظنا] . «برغملاو قرشملا نيب ٌتدعاب امك َياياطخ .

 دحاو ئلاسكو ئلاسك .لسكلاو ٍنبجلا نم ةذاعتسالا باب ٠

 :لاق» ورمع يبأ نب ورمع ينثدح : لاق ٌناميِلُس انئّدح دلم نب دلاخ انثّدح _ ۹
 زجعلاو « نّرحلاو ٌمّهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ةي يبنلا ناك :لاق ًاسنأ تعمس

 .«لاجرلا ةبلغو « نيدلا علضو « لخبلاو نبجلاو « لسكلاو

 CYA 0195150079114 YAY CYAAS م ار CAV CN CY :ثيدحلا رظنا]

C1۹۱نكمل للا درك درع  CAY41500519595 215١1 عقد  CEVA CEY 
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 ١ نّرَحلاو نّرُخلا :لثم « دحاو لْخّبلاو لخُبلا .لخُبلا نم زوعتلا باب
 >  2تايم َ>

  _ ۰ريمع ء نب كلمل ا دبع نع ةبعش د انثذح : لاق ٌردنغ ىنثدح اونثمل | نب دمحم ىنثذح

  5و او 5 5 5 7 - و 1 0-6 5
 سمخلا ءالؤهب ٌرمأي ناك هنع هللا يصر صاقو ىبأ .نب دعس نع دعس نب بعصم نع

 . ك



0A۸تاوعدلا باتك- ٠ ش  

 كب ذوعأو « نبجلا نم كب ذوعأو « لخبلا ّنم كب ذوعأ ينإ مهللا : هلك يبنلا نع َنِهثّدحُيو

 . «ربقلا باذع نم كب ذوعأو < الاف نه كب دراو نمعلا لذرأ ىلإ در آنآ

 .[57560 2785717 : ثيدحلا رظنا]

 انطاقُس : «اَواَرَأ » .رمُعلا ٍلَّذرأ نم ذؤعتلا باب- ۲

 كلام نب سنأن ع١ بيهص نب زيزعلا دبع نع ِثراولا دبع انئَّدح ٍرِمْعَم وبأ انثّدح 0١
 دو 2 اس 5 -. 05 .
 كب ذوعأو «لّسكلا نم كب ذوعأ نإ مهللا : لوقي ذّوعتتي كي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر

 .[ةسجا/ ٤۷۰۷ ۲۸۲۳ :ثيدحلا رظنا] . (لْخُملا نم كب ذوعأو «مرّهلا نم كب ذوعأو «نبجلا نم

 عَّجّولاو ٍءابَولا عفرب ءاعّدلا باب ۳

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٌنايفس انثّدح َفّسوي نب دمحم انئّدح _ ۲

 « ّدشأ وأ ةكم انيلإ َتببح امك ةنيدملا انيلإ ْبّيح ّمهللا» : لب ئيبنلا لاق : تلاق اهنع هللا يضر

 . «انعاصو اندم يف انل كراب مهللا . ةفخجلا ىلإ اهامح لقناو

 .[هكالال ه5014 75957571١888 :ثيدحلا رظنا]

iAنب رماع نع باو د نبا نرخ دمت نب عمار انذح ليعاشإ نب سرع ج ح  

 ' لع اهنم تيفشأ ئّوكش نم عادّولا ةجح ىف هِي هللا لوسر ينداع» : لاق هابأ نأ دعس

 ةنبا الإ رول اول داو ا اا ٌتلقف « توملا

 ردت نأ ٌكنإ « ريثك ثلثا : لاق ؟هرطّشبف : تلق .ال :لاق ؟يلام يلب ٌقّدصتأفأ « ةدحاو يل

 هللا هجو اهب يغتبت ةقفن قفنت 1 د نل كن و « سانلا َنوففكتي ةلاع مهَرذت نأ نم ريخ ةاينغأ َكترَو

 نل نإ : لاق ؟يباحصأ دعب فّلخأآ : تلق .كيأرما يف يف لعجت ام .ىتح « ترج الإ

 كب عفتني ىتح ُفّلخت كلعلو . :ةعفرو ةجرد تْدّدزا الإ هللا ةجو هب يغتبت ًالمع لمعتف فلخت

 نكل .مهباقعأ ىلع مهّدزت الو . مهترجه يباحصأل ضمأ مهللا .نورخآ كب َرِضْيو ٌماوقأ

 . «ةكمب ىفوت نأ نم ةي ئئبنلا هل'ىثر :دعس لاق . ةلوَخ نب ٌدعس ٌسسئابلا
 TOA OEE مو قو YY 186205 + تينحلا رقت

 رانلا ةنتف نمو « اينّدلا ةنتف نمو « رمعلا ٍلَذرأ نم ةذاعتسالا باب - ٤

Vfمصنع ِكلملا دبع نع ةدئاز نع نيسجلا انربخأ ميهاربإ نب قاحسإ انئدح  
 « نبجلا نم كب ذوعأ ين نإ مهللا : نهب ذوعتي ب ٌئيبنلا ناك تاملكب اوذّوعت» : :لاق هيبأ نع
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 اينذلا ةنتف نم كب ذوعأو « رمعلا لذرأ ىلإ دّرأ نأ نم كب ذوعأو « لخبلا نم كب ذوعأو

 ٦۳٦١ ٦۳۷١[. ۲۸۲۲ :ثيدحلا رظنا] . «ربقلا باذعو

 نع» هيبأ نع ةورع نب ٌماشه انئّدح :لاق عيكو انّتَّدح ىسوم نب اىيحي انثّدح _ ٥

 .مثأملاو مّرغملاو « مّرهلاو لسكلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ناك كي يبنلا نأ ةشئاع

 2 ياو ربقلا باذعو ربقلا ةنتفو سيو حيف دف

 0 دربلاو جلثلا ءامب ّياياطخ لسغا مهللا . لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو « رقفلا ةنتف رش

 َتذعاب امك َياياطخ َنيبو ينيب ٌدِعابو « سندلا نم ضيبألا ُبوثلا ىقني امك اياطخلا نم يل
 .[3758 2 77417 , م98 ۸۳۲ :ثيدحلا رظنا] . ؟برغملاو قرشملا نيب

 ىنغلا ةنتف نم ةناعتسالا باب- ©

 هتلاخ نع» هيبأ نع ماشهنع عيطُم يبأ نب مالس انثّدح ليعامسإ نب ئسوم انثّدح "5
 نم كب ذوعأو .رانلا باذع نمو « رانلا ةنتف نم كب ذوعأ ينإ مهللا :ذوعتي ناك ةي يبنلا نأ

 ‹« رقفلا ةنتف نم كب ذوعأو « ىنغلا ةنتف نم كب ذوعأو . ربقلا باذع نم كب ذوعأو « ربقلا ةنتف

 . Yo] ول » A1 > ۸۳۲ : ثيدحلا رظنا]» «لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب ٌدوعأو

 رقفلا ةنتف نم ِذوعتلا باب 5
 يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انئّدح ةيواعم وبأ انربخأ دمحم انئَّدح _ ۷

 ةنتفو « رانلا باذعو رانلا ةنتف نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ةي ئيبنلا ناك : تلاق اهنع هللا

 حيسملا ةنتف رش * نم كب ذوعأ ينإ مهللا .رقفلا ةنتف رشو ىنغلا ةنتف ٌرْشو ربقلا باذعو ربقلا

 ضيبألا بولا تيقن امك اياطخلا ّنم يبلق قو « دّربلاو جلثلا ءامب يبلق لسغا مهللا .لاجدلا

 كب ذوعأ ينإ مهللا . برغملاو قرشملا نيب َتدعاب امك َياياطَخ َنيبو ينيب ٌدِعابو . سندلا نم
 ۳۷١ ۷٦ ۳۹۸ ۲۳۹۷ ۰ ۸۳۳ ۰۸۳۲ :ثيدحلا رظنا] ۰ ؟مَرْعَملاو مثأملاو ٍلّسكلا نم

 ةكّربلا ٌعم ٍدلولاو ٍلاملا ةرثكب ءاعدلا باب- ۷

 نع ةداتق ٌتعمس : لاق ةبعش انثّدح ٌرَدْنَع انثَّدح راشب نب دمحم ینثدح _ ٦۳۷۹-۸

 هلام زثكأ مهللا :لاق . هل هللا عدا كمداخ ٌنسنأ « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ ميِلُس مآ نع نأ

 .هلثم . . . كلام نب َسنأ ٌتعمس ٍديز نب ماشه نعو .«هتيطعأ اميف هل ُكرابو « هّدلَوو

 .[1740 : يف هفرط_ 577/4 ثيدحلا] .[77755 « 1۳۳ ٤ ۰ ۱۹۸۲ : یف هفارطأ] [7778 : ثيدحلا]



 تاوعدلا باتك - 104۹۰ ٠

 ةكّربلا عم دلولا ةرثكي ءاعدلا باب

 ًاسنأٌتعمس : لاق» ةداتق نع ٌةبعش انئّدح عيبرلا نب ٌديعس ٍديز وبأ انئّدح TAI“ _ "م.

 َدَلَوو هلام ُرِثكأ مهلا :لاق .هل هللا عدا كّمداخ نس : ميِلُس ٌّمأ تلاق : لاق هنع هللا يضر

 ` TYA] 35844 25986 1987 : يف هفارطأ] 1۰ :ثيدحلا] . هتيطعأ اميف هل كرابو

 ةراختسالا دنع ءاعدلا باي- 6

 نع ٍلاوَملا يبأ نب , نمحرلا دبع انئَّدح بعصُم وبأ هللا دبع نب ٌفّرطُم انثَّدح 5 ۲

 اهلك رومألا يف ةراختسالا انمّلعُي كب ئبتلا ناك : لاق هنع هللا يضر رباج نع» ردكتملا نب دمحم

 ينإ مهلا : لوقي مث ةضيرفلا ريغ نم نيّتعكر عريف رمألاب مكدحأ مه اذإ : نآرقلا نم ةروّسلاك

 ءردقأ الو ُردقت كنإف < «ميظعلا ٌكلضف نم َكّلَأسأو «كتردقب كردقّتسأو < «كملعب كثيخّتسأ

 ينيد يف يل ٌريخ رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهلا . َبويغلا مالع َتنأو 3 ملعأ الو ٌملعتو

eاذه َّنأ ملعت تنك إو . يل ُهْرَدقاف - هلجآو يرمأ لجاع يف لاق وأ -  

 ينع هفرصاف - هلجآو يرمأ لجاع يف : لاق وأ - يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ٌرشرمأل

 ١١57[. :ثيدحلا رظنا ۰ (هتجاح يمسُيو . هب ينضر مث ناك ٌثيح َريخلا يلرّدقاو هد

 ءوضؤلا دنع ِءاعذلا باب- 45

 نع» ةدرُب يبأ نع هللا PR للا انكدخ ءالعلا نب دمحم ينثدح _ ۳
 ا دكا جلل لاقف هيدي عفر مث « هب أضوتف ءامب كي ئبنلا اعد : لاق ئسوم يبأ
 . «سانلا نم كقلخ نم ريثك ٌقوف ةمايقلا موي ُهلَعجا مهلا : لاقف- هيطبإ ضايب ٹیآرو -

 .[ 17717 « ۲۸۸۲ : ثيدحلا رظنا]

 ةيقَع الَع اذإ ءاعدلا باب ١

 نع» َنامثع يبأ نع بويأ نع ٍديز نب ُداَّمَح انئّدح برح نب ٌناميلس انئّدح _ ٤
 : كك عيبنلا لاقف .انربك انولَع اذإ انكف ِءرَفَس يني يبنلا عم الك : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ
 ًاعيمنم نوعدت نكلو « ااغ الو مصأ َنوعْدَم ال مكنإف - مكقنأ ىلع اوعترآ + سانلا اهب
 نب هللا دبع اي :لاقف « هللاب الإ ةوق الو لوح ال : يسفن يف لوقأ انأو ىلع ىتأ مث ا

 ةملك ىلع كلدأ الأ : لاق وأ . ةنجلا زونك نم زنك اهنإف « هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لق . سيق

 45١6[. ۲۹۹۲ :ثيدحلا رظنا] . «هللاب الإ ةوق الو لوح ال ؟ةنجلا زونك نم زنك يه



 10۹۱ تاوعدلا باتك ۰

 هنع هللا يضر رباج ثيدح هيف .ًايداو طبه اذإ ءاعّدلا بام - ١

 سنأ نع قاحسإ يبأ نب ئيحي هيف .عَحَر وأ « ًارفَس دارأ اذإ ءاعُذلا باب ۲

 امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع» عفان نع كلام انثّدح :لاق ليعامسإ اند 0
 ثالث ضرألا نم فرش " لك ىلع ربكُي ةرمع وأ حح وأ وزع نم لق اذإ ناك لي هللا لوسر نأ

 ءيش لك ىلع وهو ٌدمحلا هلو كلملا هل « هل كيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال :لوقي مث تاريبكت
 مزهو « هدبع رصنو « هّدعو هللا قدص .نودماح انّيرل « نودباع نوبئات نوبيآ .ريدق
 ٤١١١١۳١۸٤[. 7990 , ۱۷۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «هدحو تازحألا

 جٌوزتملل ءاعُدلا باب ه٠“

 فا : لاق هنع ُهللا يضر ٍسنأ نعا» ِتباث نع ديز نب داّمح انثّدح ٌدّدسم انثدح- ٦

 ىلعةآرما تج ورت : لاق E - میم : : لاقف ةرفص َرثأ فوع نب ِنمحرلا ٍدبع ىلع ةي ئيبنلا

 :«ةاكيولو وأ . كل هللا كراب : لاقف . بهذ نم ةاون نَزو

 TAY «< 0177 «< 0100 010 ۰ 011۸, ۳۹۳۷ ۰ ۳۷۸۱ › ۲۲۹۳ › ۲°2٩] :ثيدحلا رظنا]

 : لاق هنع هللا يضر رباج نع» ورمع نع ديز نب دامح انئّدح نامعنلا وبأ انثدح-- ۷

 ؟رباج اي َتجّوزت : ا عوبنلا لاقف « ةأرما ثجوزتف « ٍتانب مست وأ - عبس كرتو يبأ َكلَه

 وأ « كبعالثو اهبعالت ةيراج اله :لاق .ٌبيث :تلق ؟ًابيث مأ ًاركب :لاق .معن :ُتلق
 نهئيجأ نأ ثهركف 2 تانب - مست وأ - عبس كرتف يبأ كله :ٌتلق ؟ككحاضتو اهكحاضت

 نب دمحمو َةنيّيع نبا لقي مل .«كيلع هللا كرابف : لاق . نهيلع موقت ةأرما ٌُتجوزتف « ّنهلثمب
 ٢ ۲۳۹٤ ۲۳۸۵ ۲۳۰۹ ۰ ۲۰۹۷ ۰۱۸۰۱ 447 :ثيدحلا رظنا] . «كيلع هللا كراب» :ورمع نع ملسم

CYA CTV CPE CYT YE ETلقتال  O04 feof CF FAA CTeAV 

 orWooYTEVoOYTEToOTEO]. ه5 COVEY مدد

 ییا ۵إ: لوجو ام باد هلهأ 'تأ اذا ل وقب ام باي- ٤

 نبا يا يبأ نب ٌنامثع ينئّدح- 4
 مساب :لاق ةلهأ يتأي نأ دارأ اذإ مهّدحأ نأ ول : لكي ئبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع

 مل كلذ يف دلو امهنيب ْرَّدقُي نإ هنإف ) انتقزَر ام ناطيشلا بّتجو َناطيشلا انتج مهللا « هللا
 .[0138 2148 « ۳۲۷۱ ۰ ۱٤۱ :ثيدحلا رظنا] . (ًادبأ ٌناطيش ٌهَرُضي



 تاوعدلا باتك - 10۹۲ ٠

 ةنسح اينّدلا يف انتآ انّبر لب يبنلا لوق باب ٥
 ءاعد رثكأ ناك :لاق سنأ نع» زيزعلا دبع نع ثراولا دبع انئّدح ٌدَّدسم انئّدح- 84

 .[4517 :ثيدحلا رظنا] . «رانلا َباذع انقو ةنسح ةرخاآلا يفو ةّئسح ايندلا يف انّتآ انبر : لي يبنلا

 اينُدلا ةنتف نم ذّوعتلا باب ه5

 ا او د د يحال اب احل

 SNL ل تل دعا نإ اعلا ١ :ةباتكلا ُمّلُعُت امك ٍتاملكلا

 . «ربقلا باذعو اينذلا ةنتف نم كب ذوعأو « ٍرمُعلا ٍلذرأ ىلإ درن نأ نم كب

 .[۳۷ ٤ ۰ ۳۷۰ ت50 784717 : ثيدحلا رظنا]

 ءاعُّدلا ريركت باب ۷

 ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ضايع نب ؛ نأ انثَدح ٍرذنملا نب ٌميهاربإ انئّدح- 0١

 هنإو . هعّبَص امو ءيشلا ٌمنص دق هنأ هيلإ لّيخيل هنإ ىتح بط ةي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر

 كاذ امو :ةشئاع تلاقف ؟هيف هتيتفتسا اميف يناتفأ دق هللا نأ ترعشأ :لاق مث « هّبر اعد

 لاقف < يلج دنع ُرَخآْلاو يسأر دنع امهُدحأ سلجف ٍنالجر ينءاج :لاق ؟هللا لوسر اي

 . مصعألا نب ديبل :لاق ؟ هّبَط نم :لاق .بوبطَم :لاق ؟لجرلا ْعَجَو ام : هبحاصل امهّدحأ

 ناورذو . َناوُرَذ ىف : لاق ؟وه نيأف :لاق . ةعلط فجو ةطاشُمو طشُم ىف :لاق ؟اذامبف :لاق

 اهءام نأكل هللاو :لاقف ةشئاع ىلإ عجر مث « لي هللا لوسر اهاتأف :تلاق . قير ينب يف رب
 نع اهربخأف ي٤ هللا لوسر ىتأف :تلاق .نيطايشلا سوؤر اهلخن نأكلو « ءاّنحلا ةعاقن

 ىلع ري أ ع ب يا هاا نا ا ٌتلقف ف .رثبلا

O ag 

 .]1 ۳ 0۷٦7 مالكم « 0۷٦۳ ۰. ۳۲۲۸ . °۳۱۷ : ثيدحلا رظنا]

 نيكرشملا ىلع ءاعدلا باب-

 مهللا :لاقو .فسوي عبسك عبسب مهيلع يتعأ مهللا : هي ئيبنلا لاق :دوعسم نبا لاقو

 « انالفو ًانالف ْنَعلا مهللا : لاقو ةالصلا يف ةي ئبنلا اعد :رمع نبا لاقو . لهج يبأب كيلع

 . 44 رتألا نيكل ل لجو زع هلا لزنأ 'ىتح



 ١47 ش تاوعدلا باتك - ۰

 ىفوأ يبأ َنباتعمس» :لاق دلاخ يبأ نبا نع ٌعيكَو انربخأ مالس نبا انئّدح _ ۲
 عيرَس « باتكلا لزنُم مهللا :لاقف بازحألا ىلع ة4 هللا لوسر اعد :لاق امهنع هللا يضر

 .[غ16 ١505 ۰۲۹٦۰ o , 7989 :ثيدحلا رظنا]۰ «مهلزلزو مهمزها « بازحألا مزها « باسحلا

 نع» ةملس يبأ نع ىبحي نع هللا بع يبأ نب ماشه انّنَّدح ةلاضق نب ُذاعُم انئّدح _ 1۳4
 ءاشعلا ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا يف هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإ ناك يب يبنلا نأ یر يآ

 نب ةملس جنأ مهللا « ديلولا نب : ةيلؤلا منا مهلا یو نأ اع عنا هللا بكت تدق

 اهلّعجا مهللا « رَّضُم ىلع َكتأطَو ذدشا مهللا . نينمؤملا ّنم نيفعضتسملا جنأ مهللا « ماشه

 ٠١١5804 > Yc EON Eo TTY] ۷۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «فسوي ينسك ٌنينس مهيلع

 هنع هللا يضر شاوعا ضاع نع ضو لوبا ندع درا نب نجلا ندعو ۳44

 ىلع جَو كب بنلا ُتيأر امف « اوبيصأف « ءاكقلا : :مهل لاقي ةيِرَس لكي يبنلا تعب :لاق

 هللا تصع ةّيّصع نإ :لوتتيو جلا ةالط يف ارش ف هلع دج امش

 CAR CTY“ CFE €1۸1 +1۸۰1 °1۳ ° 1۰5 لرد ۰1°1 :ثيدحلا رظنا] . ؟هلوسرو

[41040 5:65 15917 CAI cC ع عم 

 نع» ةورع نع يرهزلا نع ُرمعَم انربخأ ٌماشه انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انّدح _ ۳40

 . مكيلع ماسلا :نولوقي للي ئبنلا ىلع نومّلسُي ٌدوهيلا ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ًالهَم :ِلك يبنلا لاقف . ةنعللاو ماسلا مكيلع : :تلاقف مهلوق ىلإ اهنع هللا يضر ةشئاع تّدطفف
 ؟نولوقي امر عمست ملو هللا يبن اي : تلاقف . هلك رمألا يف قفرلا بحي ىلاعت هللا نإ « ةشئاع اي

 .«مكيلعو :لوقأف مهيلع كلذ ٌدرأ ينأ يعمست ْملَوَأ :لاق

 .[1190560 59671561784 2 ۲۹۳۰ :ثيدحلا رظنا]

 نب محم انئّدح َناسح نب ٌماشه انئّدح يراصنألا انثّدح ىنملا نب دمحم انئّدح ۳۹٦

 E : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لع انثّدح» ةديبع انئّدح َنيريس

 تباغ ' ىتح 'ىطسولا ةالصلا نع انولغش امك ًاران مهتويبو مهروبق هللا لَم :لاقف قدنخلا

 .[4577 411١ ١ ۰۲۹۳۱ :ثيدحلا رظنا] . ؟رصعلا ةالص يهو . سمشلا

 نيكرشملل ءاعذلا باب 55

 هنع هللا يضر ةريره يبأن عا جرعألا نع دانزلا نأ انها ناق ا ا ۳4۷



 تاوعدلا باتك- 6 10۹٤

 .«مهب ِتْناو « اسود ٍدِها مهللا : لاقف « مهيلع وعدي هنأ ٌسانلا نظف . اهيلع هللا عذاف « تّبأو

 ١ ش .[17917 , ۲۹۳۷ : ثيدحلا رظنا]

 ُترخأ امو ُتمَّدَق ام يل زفغا مهللا :ِكي يبنلا لوق باب

E A O aS ۳۹۸ 
 يتئيطخ يل زفغا بر : ءاعدلا اذهب وعدي ناك هنأ 4 يبنلا نع هيبأ نع» يسوم يبأ نبا نع

 3 يدمَعو ياياطخ يل رفغا مهللا 2 ينم هب ملعأ تن امو هلك يرمأ يف يفارسإو 2 يلهججو

 ثتزرسأ امو < ترج امو ٌتمّدق ام يل رفغا مهللا « يدنع كلذ لكو < يّدجو يلهجو

 .«ريدق ٍءيش لك ىلع تنأو « رخؤملا تنأو ٌمّدقملا َتنأ « ُتْدعأ امو

 نب ةدرُب يبأ نع ٌقاحسإ يبأ نع ةبعش انئّدح يبأ انئّدح :ذاعُم نب هللا ٌديَبَع لاقو

 ٦۳۹۹[. :يف هفرط_- 7748 ثيدحلا] .هوحنب . . . لك يبنلا نع هيبأ نع 'ىسوم يأ

 N ا ل ا 1۳44

 نع» يرعشألا ىسوم يبأ نع ُهْيِسحأ ةدرُب يبأو ئسوم يبأ نب ركب يبأ نع قاحسإ وبأ
 ٌملعأ تن امو « يرمأ يف يفارسإو ٠ يلهجو يتئيطخ يل فغا َمهللا : وعدي ناك هنأ كي يبنلا

 .«يدنع كلذ لکو « يدمعو يئطَخو « يّدجو يلْزَه يل زفغا مهللا . ينم هب

 .[77974 : ثيدحلا رظنا]

 ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا يف ءاعُّدلا باب ١

fار يبا نعل ومحب نع توب ايزيخأ ةيماربإ ا كت العب  

 مئاق وهو ملم اهقفاوُي ال ةعاس ةعمجلا موي يف : لب مساقلا وبأ لاق :لاق هنع هللا يضر

 .«اهُذُهَرُي « اهللَقُب : انلق « هديب لاقو . هاطعأ الإ ًاريخ هل هللا لأسي يلصُي

 .[57149 . ٩۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 انيف مهل ٌباجتسُي الو ‹ دوهيلا يف انل ٌباجتسُي :5 يبنلا لوق باب - 1۲

 نع» ةكيّلُم يبأ نبا نع ُبويأ انثّدح باهولا دبع انثّدح ديعس نب ٌةبيَتق انئّدح _ 1

 تلاقف . مكيلعو : ا كيلع ماسلا : اولاقف ب عيبنلا اوتأ دوهيلا َّنأ : اهنع هللا يضر ةشئاع

 « ةشئاع اي الهم : لكي هللا لوسر لاقف . مكيلع َبضغو هللا مكنَعلو مكيلع ماسلا : ةشئاع



 ١6 تاوعدلا باتك- ۰

 يعمست ملَوَأ :لاق ؟اولاق ام عمست ملّوأ :تلاق شحفلا وأ - فنُعلاو كايإو « قفرلاب ِكيلع
 ش .«َيف مهل باجَتسُي الو « .مهيف يل ٌباجتسُيف « مهيلع ُتْدَّدر ؟ُتلق ام

 .[ 159040575055670 050155 , ۲۹۳۰ : ثيدحلا رظنا]

 نيمأتلا باي- ”*

 بّيسملا نب ديعس نع ةانثّدح :يرهلا لاق نايفس انئدح هللا دبع نب مولع انئّدح- 5

 قفاو نمف « نموت ةكئالملا َّنإف « اونمأف ٌءىراقلا َنَمأ اذإ : : لاق لَو يبنلا نعةريره يبأ نع

 ۷۸١[. :ثيدحلا رظنا] .«هبنَذ نم ْمّدقت ام هل رفع ةكئالملا َنيمأت هئيمأت

 ليلهّتلا لضف باب "4

 ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع َييَمُس نع ِكلام نع ةمَلْسَم نب هللا دبع انئّدح- 60
 « كلملا ُهل « هل كيرش ال ٌةدحو هللا الإ ةلِإ ال : لاق نم :لاق ةا هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 هل تبتُكو « باقر ِرشَعَلْذَع هل تناك ةّرم ةئم موي يف ريدق ِءيش لك ىلع وهو « ٌدمحلا هلو

 ملو « يسمي ىتح كلذ ُهّموي ناطيشلا َنمًازرح هل تناكو « ةئّيس ةئم هنع َتَيحُمو « ةنسح ٌةئم

 .[۳۲۹۳ :ثيدحلا رظنا] . (هنم رثكأ لمع ٌلجر الإ « ءاج امم لضفأب ٌدحأ ِتأَي

 ةدئاز يبأ نب ُرمع انئَّدح ورمع نب ِكلملا دبع انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع انئّدح- 4
 ٍدلو نم ةبقر قتعأ نمك ناك ًارشَع لاق نم» :لاق ٍنومِيَم نب ورمع نع قاحسإ يبأ نع
 . . ميثخ نب عيبرلا نع َعِبعَّشلا نع رْفّسلا يبأ نب هللا دبع انئّدح :ورمع لاق . «ليعامسإ

 ٍنوميَم نب ورمع ُتيتأف « ٍنوميَم نب ورمع نم :لاقف ؟هتعمس نمم :عيبرلل تلقف .هلثم
 ؟هّتعمس نمم :ُتلقف ىليل يبأ َّنبا تيتأف « ىليل يبأ نبا نم ys :ٌتلَقَف

 نع هيبأ نع فسوي نب ٌميهاربإ لاقو . يب يبنلا نع ُهن ةثدحُب يراصنألا بويأ يبأ نم :لاقف
 O O ل ل وللا
 نع ىليل يبأ نب نمحرلا ٍدبع نع ٍرماع نع واد نع ٌبيَهُو انَثَّدح :ىسوم لاقو . ي ئبنلا
 : مدآ لاقو هلؤق مين نب عيبرلا نع يبعشلا ٍنع ليعامسإ لافو . يب يبنلا نع بويا يبأ

 ميش نب عيبرلا نع فاسَي نب لاله ٌثعمس ةرْسيَم نب كلملا دبع انئثّدح ةبعش انئّدح

 نع عيبرلا نع لاله نع نيّصُحو شمعألا لاقو .هلوق دوعسم نبا نع نوميَم نب ورمعو

 نم ةبقر قتعأ نمك ناك ةي ئبنلا نع َبويأ يبأ نع ٌميمَرَضَحلا ٍدمحم وبأ اورو . هلوق هللا دبع



 تاوعدلا باتك 0۹1 ٠

 :٠ Ty ينيثويلا لاق . نقرر يأ و رع

 .ورمع ال هارت امك لصألا يف

 حيبستلا لضف باب "6

 ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع يمس نع ِكلام نع ةملسُم نب هللا دبع انئَّدح- 6
 هنع تّطُح هرم هئم موي يف هدمحبو وللا ًناحبُس : لاق نم : لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 .رحبلا دبز لثم تناك نإو ٌهاياطخ

 ةريره يبأ نع» ةعرَز يبأ نع ةرامُح نع ليضف نب انئّدح بر نب ُريَز انث انئَّدح- 5 ٠

 ىلإ ناتبيبح ‹ نازيملا يف ِناَتَليقث ‹ ٍناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك :لاق اي يبنلا نع

 Vo] كا :يف هافرط_ 51٠5 ثيدحلا] .«هدمحبو هللا ناحبس < ميظعلا هللا احبس :نمحرلا

 لجو رع هللا ركذ لضف باب- 5
 نع» َةدرُب يبأ نع هللا ٍدبع نب ِديَرُب نع ةماسأ وبأ انَثَّدح ءالعلا نب دمحم انئَّدح- ۷

 لَم هبر ٌُركْذَي ال يذلاو هڳر ُركذَي يذلا لَم : لڳ ئبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ئسوم يبأ
 . «تّيملاو يحلا

 ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع ٌريرَج انثّدح ٍديعس نب ةبيتق انثّدح- ۰۸ ٠

 اودَجَو اذإف « ركذلا لهآ دوسوتلي يترَطلا يف نوفوطَي ةكئالم هلل نإ : ةا هللا لوسر لاق :لاق

 e لاق « مكتجاح ىلإ اومّلَم اوُداَنَ هللا دورکذی اموق

 ي :لوقت :لاق ؟يدابع لوقي ام :_مهنم ٌملعأ وهو - لجو زع مهبر مهلأسيف :لاق

 3و ر : لاق ؟ينوأر له :لوقيف :لاق .كنودجمُيو كنودمحّيو كنوربكُيو
 ّدشأو « ةدابع كل دش اوناك كوأر ول :نولوقي :لاق ؟ىنوأر ول ففيك :لوقیف :لاق .كوأر ام
 :لوقي :لاق . ةّنجلا كنولأسي :لاق ؟ينولأسي امف :لوقي :لاق .ًاحيبست كل رثكأو ءًاديجمت كل
 ؟اهوأر.مهنأ ول فيكف :لوقيف :لاق .اهوأر ام بر ايوللاو ال :نولوقي :لاق ؟اهوأر لهو
 . ةبغر اهيف مظعأو « ًابلط اهل دشأو « اصرح اهيلع ٌدشأ اوناك اهوأر مهنأ ول :نولوقي : لاق

 :نولوقيف :لاق ؟اهوأر لهو :لوقي :لاق .رانلا نم :نولوقي : لاق ؟نوُدّوعتي ممف : لاق

 ٌدشأ اوناك اهوار ول :نولوقي :لاق ؟اهوأر ول فیکف :لوقي :لاق .اهوأر ام تراي هللاو ال



 نم كلم لوقي لاق مهل ُترَفَغ دق ينأ مكدهشأف : لوقيف :لاق . ةفاحم اهل ّدشأو «ًارارف اهنم

 .«مهسيلج ىقشَي يال ء ءاسلجلا خه : لاق . ةجاحل ءاج امنإ « مهنم سيل نالف مهيف ةكئالملا

 . لَك يبنلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهُّس ٌةاورو « هْعفري ملو شمعألا نع ةبعش هاور

 هللاب الإ ةوق الو َلْوَح ال لوق باب - "1

 نع ٌعِمَيَّتلا ناميلس انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا وبأ لتاقُم نب دمحم انئّدح- ۹
 املف :لاق- ةينث يف لاق وأ - ةبّيع يف لي ئيبنلا ًدخأ : لاق يرعشألا ئسوم يبأ نع» نامثع يبأ
 ِهتلغَب ىلع ب هللا لوسرو :لاق .ربكأ هللاو هللا الإ َهَلِإ ال هّنوّص عفرف ىّدان لُجر اهيلع الع
 ىلع كلدأ الأ هللا دبعاي وأ -'ئسوم ابأ اي : لاق مث .ًابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإف :لاق

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق « ىلب : تلق ؟ةنجلا زنك نم ةملك

 -ITA °0  C] ^1۹۲ : ثيدحلا رظنا]

 ةدحاو َردغ مسا ةئم هلل باب

 نع» جرعألا نع دانّرلا يبأ نم ٌةانظفح :لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌيلع انثّدح 4٠
 لحد الإ ٌّدحأ اهظفحُي ال  ةدحاو الإ ًةئم - امسا ٌنوعستو ةعست هلل :لاق ةياور ةريره يبأ
 .[71/75 :ثيدحلا رظنا] . ؛رتولا بحبي نو وهو « ةنجلا

 ةعاس دعب ةعاس ةظعوملا باب 4

 :لاق قيقش ينثّدح : لاق شمعألا انئّدح يبأ انَنَّدح صفح نب ُرمع انئَّدح- ١
 را غیا نکو ال : لاق ؟ٌنسلجت الأ ا

 :لاقف انيلع ماقف « هديب خآ وهو هللا ٌدبع جرخف .ُتسلجف انأ تج الإو « مكبحاص

 انلّوختي ناك ب هللا لوسر نأ مكيلإ جورخلا ّنم ينعنمي ٌهنكلو « مكناكمب ُربخأ ينإ ,
 1١ 541١[. :ثيدحلا رظنا] . «انيلع ةمآسلا ةيهارك مايألا يف ةظعوملاب

 # اد اك



 قاقرلا باتك- ١94 ١

 رص لقا مام ست
 قاقرلا باتك- ١

 ةرخآلا شيع الإ شيع ال نأو « قاقّرلا يف ًءاج ام باب- ١
 هيبأ نع  ٍدنه يبأ نبا وه  ٍديعس نب هللا دبع انربخأ ميهاربإ نب ئيكملا انثّدح- ۲ 5 و 0 # هام 185 و ۵َ

 د ا ۹ 5 09 :
 : سانلا نم ُريثك امهيف نوبغَم ٍناتمعن : ب ئبنلا لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع»

 .«غارفلاو « ةحّصلا

 : هيبأ نع دنه يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع ىسيع نب ٌناوفص انثّدح : ّيربنعلا سابع لاقو

 .«ةرجاهملاو ٌراصنألا حلصأف « ةرخآلا شيع الإ شيع ال مهللا : لاق كي يبنلا
 ۳۷۹٩ ۳۷۹7 5:95 ١ 11١١[. ‹ ۲۹71۱ , °۲۸۳ , 5875 :ثيدحلا رظنا]

 انثَّدح» مزاح وبأ اتد داماس نب ليَضُفلا انثّدح مادّقملا نب ٌدمحأ ينندح

 لقت جنو زي دعو « قدنخلا يف ةي هللا لوسر عم انك :لاق ٌيدعاسلا دعس نب ٌلِهَس

 ةعبات «ةرجاهملاو راصنألل زفغاف 2 ةرخآلا شيع الإ شيع ال مهللا : :لاقف « انب رصتو تبارتلا

 .[4098 2351/41 :ثيدحلا رظنا] . هلثم . . . لك يبنلا نع دعس نب لهس
 تر را رویا

 ارخاَفَيو ةيزو وهو بيل ايدل هول اضأ » :ىلاعت هلوقو . ةرخآلا يف ايندلا لثَم باب ۲

 a E عبي ماب ف اا بص ني لمک روڈ او لولا ف اکو

 ورمل علم ل ايلا دريك ا درو هلأ ن ةرِفْغَمو ديس باذع ةا

 : لاقلهس نع هيبأ نع مزاح يأ قب زيزعلا ٌدبع انثّدح ةملسَم نب هللا دبع انئَّدحس 65

 هللا ليبس يف ةَوْدَعَلو  اهيف امو ايندلا ّنم ريخ ةنجلا يف طوس عضوَم :لوقي لَك يبنلا تعمس
 5706١[. 07897 , ۲۷۹۲ :ثيدحلا رظنا] . «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحوَر وأ



 ١-كتاب قاقرلا ١4

 «ليبّس رباع وأ « بيرغ كنا ايندلا يف ْنك» :ِِلكي ٌيبنلا لوق باب-۳

 نع ٌيوافطلا رذنملا وبأ نمحرلا دبع نب دمحم انئّدح هللا دبع نب ٌعلَع انثدح 5

 ذخأ :لاق امهنع هللا يضر مع نب هللا دبع نع» ا ينثدح :لاق شمعألا ناميلس

 : لوقي َرمع نبا ناكو . «ليبَس رباع وأ ٌبيرغ كنأك اينّدلا ىف نك :لاقف ىبكنمب هب هللا لوسر
 ‹ كضرمل ٌكِتحص نم ذخو . ءاسملا رظتنت الف ٌتحبصأ اذإو « حابصلا رظّتنت الف ٌتيسمأ اذإ»

 . «كتومل كتايح نمو

 اَمَو راق ذقن ةكجلا لجأ راكلا نعرن :ىلاعت هللا لوقو .هلوطو لمألا يف باب - ؛
 «نوُملَعَي فوسف لم لمل ۾ هليو اوعتمتيو اولڪ اي مشر , «روُرُشْلا علم لإ ايدا ويحل وكل ب ماحب 9 2 صر و ر رورو م 300

 لكلو « ةلبقُم ةرخألا فاكتر ةه اهلا اتوا : بلاط يبأ نب ب ىلع لاقو

 لمع مويلا ناف ؛اينّدلا ءانبأ نم اونوكت الو « ةرخآلا ءانبأ نم اونوكف « نونَب امهنم ةدحاو

 . هدغابمب : 4 دحزب . لمع الو ٌباسح ًادغو 3 باسح الو

 نع يبأ ينّدح : لاق ٌنايفس نع ديعس نب ىيحي انربخأ < لضقلا نب ٌةَقَدَص انثّدح _ -عاا

 طخو « ًاعبَرُم أطَخ اب ئئبنلا طح : لاق هنع هللا يضر هللا ٍدبع نع» ِميََخ نب عيبَر نع ٍرِذنُم

 يف يذلا هبناج نم طّسولا يف يذلا اذه ىلإ ًاراغص اططخ طخو « هنم اجراخخ طّسّولا يف أطَخ

 جراخ وه يذلا اذُهو - هب طاحأ دق وأ هن طخ هلك او ؛ناسنإلا اذه :لاقو طسولا

 .«اذه ُهَّسهِن اذه ٌءأطخأ نإو ءاذه ةَ اذه ٌةأطخأ نإف :نارعألا ةامضلا:ططخلا ةع «هلَمْأ

 ش كلام نب ٍسنأ نع» ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع مام انثّدح ٌملسُم انئّدح _ 34۸

 طخلا هَءاَج ذإ كلذك وه امنيبف « هلّجأ اذهو لمألا اذه : لاقف ًاطوطخ اب ئيبنلا طح : : لاق

 .«برقألا

SS 

 رل مک اجو ردت نم هيف رڪ دا اًت ہک مسرو » : ىلاعت هلوقل

TS 21 
 هلَجأ َرَخَأ ءىرما ىلإ هللا رذعأ : لاق كك عوبنلا نع ةريره يبأ نع' ربقملا ليعس يبأ نب ليعس

 «ةنس نيتس ُهَعَلَب ىتح .



EEقاقرلا باتک- ١ 53 ش  

 . يربقملا نع ٌنالجع نباو مزاح وبأ ُهَعبات

Eل ل ا  
 ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ» بّيسملا نب ٌديعس ينربخأ :لاق باهش نبا

 لاق . رع ا نيتنثا يف ًاباش ريبكلا ٌبلق لازي ال :لوقي ةَ هللا لوسر

 . ةملَّس وبأو ديعس ينربخأ :لاق باهش نبا نع :- سنوي نع بهو نباو -َسنوي نع ٿيل
 :لاق هنع هللا يضر سنأنع» ةداتق انثّدح ٌماشه انثّدح ميهاربإ نب ُملسم انثَّدح _ ۱

 .«رمعلا لوطو « لاملا بح : ناتنثا ُهعم ُربكيو مدآ نبا ربكي : كي هللا لوسر لاق

 . ةداتق نع ةبعش هاور

 ٌدعس هيف .هللا ةجو هب ئغتبُي يذلا لمعلا باب - ٦

 ينربخأ :لاق ٌيرهزلا نع ُرمعَم انربخأ هللا دبع انربخأ لس نب داعم انثّدح _ ۲

 ولد نم اهجم جم لقعو :لاقو « لب هللا لوسر لقَع هلأ دومحم معزو - عيبرلا نب دومحم
 .[3804 ۰۱۱۸۰ ۰۸۳۹ ۰ ۱۸۹ ۰ ۷۷ : ثيدحلا رظنا] ۰ مهراد يف تناك

 يلع ادغ :لاق ملاس ينب ّدحأ مث يراصنألا كلام نب َنابْنَع ٌتعمس» :لاق _ ۴
 الإ هللا هجو اهب يغتبي هللا الإ َهلإ ال :لوقي ةمايقلا موي دبع يفاوُي نل :لاقف ةي هللا لوسر
 . «رانلا هيلع هللا مرح

 .| 04016 61 ا ا ا

 نع» ّيربقملا ديعس نع ورمع نع نمحرلا ٍدبع نب ُبوقعي انئّدح ُةبيَتق انثّدح 1
 تضيق اذإ ءازَج يدنع نمؤملا يدبعل ام : ىلاعت هللا لوقي : لاق ةا هللا لوسر َّنأ ِه ةريره يبأ

 . «ةّنجلا الإ هبّسّمحا مث ايندلا ٍلهأ ْنِم هّيفص

 اهيف ٍسفانّتلاو , ايندلا ةرهز نم دَّدحُي ام باب-۷
 نع َةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ يندخ لاك هلا بع ني نيعامم] ندع 01#

 00 ةمّرخم نب وسلا نأ ريبزلا نب , ةورع ينثّدح باهش نبا لاق :لاق ةبقع نب 'ىسوم
 نأ ةَربخأ 6 هللا لوسر عم ًارذب دهس ناك يؤل نب: رماع يبل فيل وهوا - فوع نب ورمع
 وه ئ هللا لوسر ناكو « اهتيزجب يتأي نيّرحَبلا ىلإ حاّرجلا نب ةديّبع ابأ تعب كي هللا لوسر
 « نيرحبلا ّنم لامب ةديبع وبأ مدقف « يمرضحلا ّنب ءالعلا هيلع رّمأو نيرحبلا لهأ َحلاص



 ١ قاقرلا باتك- ۱7۰۱

 اوضّوعت ٌفرصنا املف « لكي هللا لوسر عم حبصلا ةالص تقفاوف « همودقب راصنألا ٍتعمسف

 ءيشب ءاج هنأو ةديّبع يبأ مودقب متعمس مكّنظأ :لاقو مهآر َنيح ةَ هللا لوسر مسبتف « هل

 ‹ مكيلع ىشخأ َرقفلا ام هللاوف « مكرسي ام اولّمأو اورشبأف لاق « هللا لوسر اي لجأ :اولاق

 امك اهوسفانتف « مكلبق ناك نم ىلع تطسُب امك اينّدلا مکیلع طَسبُت نأ مكيلع ئشخأ نكلو
 ٤١٠١[. « ۳۱۰۸ :ثيدحلا رظنا] E ٠ اهوسفانت

 ريخلا یہ ا نع بيبح يبأ نب ؛ ديزي نع ٍلعس نب ُثيللا اند ٍديعس نب ةبيتق انئَّدح- 1۲٦

 د تلا نلع هتؤلئيم حا ٍلهأ ىلع ىّلصف آموي جرح ال هللا لوسر َّنأ رماع نب ةبقع نع

 يضوح ىلإ ُرظنأل هللاو ينإو .مكيلع ٌديهش انأو « مكطرف ينإ :لاقف ربنملا ىلإ ٌفرصنا

 فاخأ ام هللاو ينإو - ضرألا حيتافم وأ - ضرألا نئازخ َصيتافم ٌتيطعأ دق ينإو ءنالا

 .«اهيف اوسفانت نأ مكيلع فاخأ ينكلو « يدعب اوكرشُت نأ مكيلع

 ثيدحلا رظنا] : 5:٤٠٤۲ ۳۹۹۲ 3١ « ذه ١ 5 [.

 نا رات نب ءاطع نع ملسأ نب :دیز نع كلام یت :ئّدح :لاق ليعامسإ انئَّدح _ ۷

 نم مكل هللا جرخُي ام مكيلع ٌفاخأ ام رثكأ َّنإ هلل هللا وسر لاق :لاق يردُخلا ٍديعس يبأ

 ديخلا ىتأي له :ٌلجر هل لاقف .ايندلا ةرهز :لاق ؟ضرألا تاكرب امو : ليق ؟ضرألا ٍتاكرب

 نيأ :لاقف « هنيبَج نع سمي لعج مث « هيلع لرب هنأ ٌتننظ 'ىتح لكي ئبنلا ٌتمصف ؟رشلاب
 الإ ٌريخلا يتأي ال :لاق « كلذل علط َنيح ُهانذِيح دقل :ليعس وبأ لاق .انأ :لاق ؟لئاسلا

 ةلكآ الإ « ملي وأ اطبَح لتي عيبرلا تبن ام لك َّنِإَو 2 ةولح ةرِضَح َلاملا اذه َّنِإ نيكل

 مث « تلابو تطّلّتَو تّوتج اف َسمشلا ٍتآَبقتسا اهاترصاخ تّدتما اذإ ىتح ثلكأ « ةرضخلا

 .ّوه ةنوعملا معنف « هقح يف ُهعّضَوو « هقحب هذخأ نم : ةولخ املا اذه نو تلكأف تداع

 .[1847 01858 2. 97١ :ثيدحلا رظنا] . عبسي الو لكأي يذلاك ناك هقح ريغب دخ نإو

 ٌُتعمس :لاق ةبعش انئّدح رفعج نب دمحم انئَّدح راشب نب دمحم ينئّدح _ ۸

 نع امهنع هللا يضر نيّصُح نب ٌنارمِع ُتعمس» :لاق ٍبّرضُم نب مَدْهَر ينثّدح :لاق ةرمج ابأ

 دعب لكي ئبنلا لاق يردأ امف :نارمع لاقو . مهنولَي َنيذلا مث ٠ ينزق مكريخ :لاق ل بنل

 نونوخّيو .نودهشتسُي الو نودهشُي موق مهّدعب نوكي مث « ًاثالث وأ نيتّرم هلوق

 76051١ 56٠0"[. :ثيدحلا رظنا] ٠ ةرتشلا یف زوو ؛ نوفوي الو دورو « نووي الز

 هللا دبع نعال ةديبع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ادب انئَّدح 648



 قاقرلا باتک- 1 ١

 .[7501 750607 :ثیدحلا رظنا] . ااو ه1 ا رع

 ًاباَبَح تعمس :لاق» سيق نع ليعامسإ انثّدح ميكو انئَّدح یسوم نب ىيحي انئَّدح -

 ُتوَعَدل توملاب َرعْدَت نأ اناهن هَ هللا لوسر َّنأ الول :لاقو هنطب يف ًاعْبَس ذئَموي ئّوتكا دقو

 ايندلا نم انبصأ انإو « ءيشب ايندلا مهُضّقنَت ملو اوُضَم ةي دمحم باحصأ نإ « توملاب

 . ٥٩۷۲ , 549 , 580٠[ :ثيدحلا رظنا] . (بارَّثلا الإ ًاعضوَم هل دجن ال ام

 أ :لاق» ' ن یخ لاق ليعامسإ نع 'ىيحي انثّدح ىّنثملا نب دمحم انئَّدح_ ١

 دام سم رم ا اجلا

 .[1470 588٠ , 7849 , 4719/5 :ثيدحلا رظنا] . «بارتلا يف الإ ًاعضوَم هل ٌدجن ال ًائيش مهدعب نم

 بابخ نع لئاو يبأ نع قيقش شمعألا نع َنايفس نع ريثك نب دمحم انئّدح

 . . هلك هللا ٍلوسر عم انْرَجاه» : لاق هنع هللا يضر

[AY < EY 9١591 ۰ ۳۸۹۷ › ۱۲۷1 [ثيدحلا رظنا: 

 کک کلا لآ ہک کم رح ھا دو سا ا اب :ىلاعت هللا لوق باب۸
 :ةعمج .4ٍريعَملا بصح نم أوكل برج وغديامتإ وتا ل نطيل نال ورع

 .ناطيشلا :دررلا طب :دهاجم لاق رس س ۰

“<Yئشرقلا مي ميهاربإ نب دمحم نع يحي نع نابيش انَثَّدح صفح نب ُدعس انئّدح  

 وهو روهطب َنافع نب َنامثع ُتيتأ : لاق هريخأ ناب نبا نأ نج رلا دغ ن ذاع ربحا لاق

 اذه يف وهو أضوت ي يبنلا تيأر :لاق مث ءوضولا ّنسحأف أضوتف ٍدعاقملا ىلع ٌسلاج

 مث نيتعكر عكرف دجسملا ىتأ مث ڈ ءوضولا اذه َّلثم اضوت نم : لاق مث ءوضولا َنسحأف سلجملا

 . «اوُرتْغَت ال» ةا ئئبنلا لاقو : لاق . . (وبْنَذ نم مدقت ام هل َرْفَغ سلَج

 ۱۹۳٤[. 21543159169 :ثيدحلا رظنا]

 رطملا :باهذلا :لاقيو .نيحلاصلا باهذ باب-4

 سا ر نا مزاج يبأ نب سيق نع نايب نع ةناوع وبأ انتَّدح دامح نب ىبحي ينثّدح 55

 ريعّشلا ةلافحك ةلافح 'ىقبّيو « لوألاف لوألا ّنوحلاصلا ِبَّمْذَي : لكي ئبنلا لاق : لاق ّيملشألا

 .[416+ :ثيدحلا رظنا] . ةلاثُحو لاف :لاقي : هللا دبع وبأ لاق . لاب هللا مهيلابي ال رمتلا وأ



 ١ قاقرلا باتك- 1۳

 ةر دوو کل ومآ ام نإ » :ىلاعت هللا لوقو « لاملا ةنتف نم ئقتُي ام باب-١

 حلاص يبأ نع نيِصَح يبأ نع شايع نب ركب وبأ انربخأ تفسوي نب یيحي ينثدح - ٥
 ةفيطقلاو مهرّدلاو رانيّدلا ٌدبع َسعَت : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعا»

 .[۲۸۸۷ « 5885 :ٹیدحلا رظنا] . ٤ض َنضدَي مل طعُب مل نإو يضر حطعأ نإ « «ةصيمخلاو

 هللا يضر سابع نبا تعمس» :لاق ءاطع نع ٍجيَرُج نبا نع مصاع وبأ انئّدح 5

 ُةلْمَي الو « ًاثلاثا : ىغتُأل لام نم ٍنايداو مّدآ نبال ناك ول : لوقي ب ييبنلا تعمس : لوقي امهنع

 .[11437317 : يف هفرط 1٤۳١ ثيدحلا] . «بات نم ىلع هللا بوتيو 5 بارتلا الإ مدآ نبا َفوَج

 ٌثعمسا :لوقي ًءاطع ٌتعمس :لاق جيَرَج نبا انربخأ ٌدلخَم انربخأ دمحم ينئّدح

 هيلإ هل نأ ٌبحأل ألام داو َءْلِم مدآ نبال نأ ول :لوقي الڳ هللا لوسر ُتعمس : لوقي سابع َنبا

 يردأ الف : سابع نبا لاق . «بات نم ىَلَع هللا بوتيو « بارتلا الإ مدآ نبا َنيع ألمي الو ؛ هلئي

 ٠٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . ربنملا ىلع َكلذ لوقي ريبزلا نبا ٌتعمسو : لاق .ال مأ وه نآرقلا نم

 نب ٍلهس نب سابع نع ليسَعلا نب َناميِلُس نب نمحرلا دبع انثّدح ميم وبأ انئّدح ۔ 1۳۸
 الب يبنلا َّنِإ « ٌسانلا اهيأ اي : لوقي هتبطُخ يف ةكمب ربنملا ىلع ريبّرلا نبا تعما : لاق دعس

 هيلإ ٌّبحأ ًايناث يطعأ ولو « ًايناث هيلإ بح بهذ نم نام ايداو َيِطعُأ مدآ نبا نأ ول : لوقي ناك

 .«بات نم ىَلَع هللا ُبوتّيو . بارتلا الإ َمدآ نبا فوج ُدّْسَي الو « ًاثلاث

 باهش نبا نع حلاص نع دعس نب ٌميهاربإ انّئَّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئَّدح .- ۹

 نأ بح بهذ نم ًايداو مدآ نبال نأ ول :لاق ل هللا لوسر نأ كلام نب ٌسنأ ينربخأ :لاق»

 ۰ . «بات نَم ىلع هللا بوتیو « بارتلا الإ هاف المي نلو « نایداو هل نوكي

 0 لاق ّيبأ نع سنأ نع» ِتباث نع ةملس نب ُدامح انئّدح ِديلولا وبأ انل لاقو - 545

 . 24 اکا ممَدَهْلَأ » تلّرن ىتح ِنآرقلا نم اذه ىرن

 :ىلاعت هلوقو «ةولُح ٌةرضُخ لاملا اذه» :ِِكَي يبنلا لوق باب١

 ةو نه ذلا يربو ةرطنقملا ريل ريما نسل وكيلا ت توسل بح سال نير ۾

 اًنِإ مهللا :نمع لاق .4اَندلا ويحل ملم كلر رحنا رتفألاَوةَمَّوَْلا ليلا

 هقح يف ُهَقفنُأ نأ كلاسأ ينإ ٌمهللا « انل ُةتنّيز امب َحَرْفَن نأ الإ ٌعيطتسُن ال

 ةورع ينربخأ :لوقي ّيرهرلا ٌتعمس :لاق ٌنايفس انثّدح هللا ٍدبع نب يلع انثدح _- ۱



BE:قاقرلا باتك ۱  

 يناطعأف هتلأس مث « يناطعأف ايب يبنلا ٌتلأس :لاق مازج نب ميكَح نع» بّسملا نب ٌديعسو

 لاملا اذه نإ ميكح اي : يل لاق :ٌنايفس لاق امبرو َلاملا اذه نإ : لاق مث « يناطعأف هتلأس مث
 هل كرابُي مل سفن ٍفارشإب ُهَّدخأ نمو < هيف هل كروب سفن بيطب ُهَّدخأ نمف ا ةريضخ
 . «ىلفُسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ٌديلاو . عَبْسي الو لكأي يذلاك ناكو « هيف

 :ثيدحلا رظنا] ۱٤۷۲ ۰ ۲۷٣۰ , 51١47[.
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 راد ل 2 ل ام هلام نإف :لاق 5 0 2 كل نرسل :اولاق

 .«رخأ ام

SR 
 Sl. sr لا e e < ہو رر ےہ تو ص اس مر جم و ر 1 5 7

 ©3 ةو ال امف رهو اف مُهلْمَعَأ ويل قواه یزو اند ويحل ُديِري ناك نم 9 : ىلاعت هلوقو
 : هرم راک ام لنو ايف اوُعتَص سو اکا زورا يف محل س نيل كو A> 24 م 200 ی لا ا

 را دياب كارل كارما يق ري طرز ل اح ب داعب - ۳

 سیلو هدحَو ىْشمَي د ال هللا لوسر اذإف « يلايللا نم ةليل تجرح : لاق هنع هللا يضر ٌرَد يبأ

 قلا ر ىف نما تخف لاق دحام شمت نأ هركر هنأ كدنظق #لاق «٠ نانننإ کف

 لاق .لاعت « رذ ابأ اي :لاق .كءادف ُهللا يلعَج رذ وبأ :ٌتلق ؟اذه نم :لاقف ينآرف َتفتلاف
esًاريخ هللا ءاطعأ نم الإ « ةمايقلا موي ٌنولقملا ُهّه َنيرثكملا نإ  

 لاقف ةعاس هعم ثيشمف : لاق . ًاريخ هيف لمعو « هءاروو ديدي نيبو « هلامشو هيمي هيف حف
 مم مے

 'یتح انه اه نسلجا : يل لاقف « ةراجج ُهّلوح عاق يف ينسلجأف : لاك انعام نلجأ يل

 ةثعمس ينإ َمث « ثلا لاطأف ينع تلف « هارأ ال 'ىتح ةّرَحلا يف ذ قلطناف : لاق . كيلإ عجرأ

 « هللا يبن اي : تلق 'ىتح ربصأ مل َءاج املف :لاق . ىنز نإو « قّرس ْنِإو :لوقيوهو ٌلِيقُموهو

 كلذ : لاق .ًائيش كيل عجري ًادحأ ٌتعمس ام ؟ةرحلا بناج يف ملكت نَم « َكءادف هللا ينلعج
 ًائيش هللاب كرشُب ال تام نم هنأ ٌكتمأ ْرّشَب :لاق ةرحلا بناج يف يل َضَرَع ُمالسلا هيلع ٌليربج
 ٌقرس نإو :تلق :لاق .معن :لاق ؟ىنز نإو « قّرَس نإو « ليربج اي :تلق « ةنجلا لخد

 ةبعش انربخأ :رضنلا لاق .«معن :لاق ؟ىنز نإو قرس نإو :تلق « معن .لاق ؟ىنز نإو



 171۰0 قاقرلا باتك- ۸۱

 لاق .اذهب بهو نب ٌديز انّتَّدح عيَفُر نب زيزعلا ٌدبعو شمعألاو تباث يبأ نب ُبيِبَح انئّدحو
 ةفرعملل انْدَرَأ امنإ « حصي ال لّسرُم ءادردلا يبأ نع حلاص يبأ ثيدح :هللا دبع وبأ

 :لاق ؟ءادردلا يبأ نع راسي نب ٍءاطع ثيدح : هللا دبع يبأل ليق .رذ يبأ ثيدح حيحصلاو
 ٍءادردلا يبأ ٍثيدح ىلع اوبرضا :لاقو .رذ يبأ ثيدح حيحصلاو « حصي ال ًاضيأ لسرم
 .«توملا دنع هللا الإ هَل ال : لاق تام اذإ» اذه

 IYA موكا لولا كو 4 ل ارعا

 بهذ اذه يح َلثِم يدنع نأ ينؤسي ام» :للت ّيبنلا لوق باب- 2 ١

 بهو نب ٍديز نع شمعألا نع صّوخألا وبأ انئّدح عيبرلا نب ٌنسحلا انئّدح - 565

 ر ابآ اپ : لاقف د نليقتساف ةنيدملا ةرح يف لئلا عم يشمأ تنك : وذ وبأ لاق» :لاق
 ثلاث ئلع يضمت ًابهذ اذه دحأ لثم يدنع نأ ين هسي ام :لاق « هللا لوسر اي كيل :ٌتلق

 اذكهو اذكهو اذكه : هللا دابع يف هب لوقأ نأ الإ « نيد هّدصرأ ًائيش الإ « رانيد هنم يدنعو

 موي َنولقملا مه َنيرثكألا نإ :لاق تا ت يفلح نمو ‹ هلامش نعو « هنيمُي نع-

 . مه ام ليلقو - هفلخ نمو هلامش نعو هنيمي نع - ل

 تعدت را ىتح ليللا داوس يف قلطنا مث , كيتأ' ىتح خربت ال « كناكم : يل لاق مث

 نرو كرد « كيل نأ ثذراف اک يدلل ضرع دعا نوكي نأ ٌتفوختف 9 اوس

 ًاتوص ُتعمس دقل « هللا لوسر اي :ُتلق « يناتأ ىتح ْخَربأ ملف « َكيِنآ ىتح حَربت ال : يل

 نم : :لاقف يناتأ ليربج كاذ : لاق . .معن : : تلق ؟هتعمس لهو : لاقف « هل ترکذف « تفوخت

 نإو 'ىنز نإو :لاق ؟قَّرَّس نإو 'ىنز نإو :تلق . ةنجلا لخد ائيش هللاب ُكلِرشُم ال َكِتمُأ نم تام

 EY CYT «OAV] ٠ 0117 » ۲۸۸ »> 16۰۸ ۰ 1۲۳۷ : ثيدحلا رظنا] . 2(قَّرَس

 نع و یخ تلا لاقود: نينوي غ نبا د تیک نی مخا ا 44
 لاق :ةنع هللا يضر ةريره وبأ لاق» ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٍديبُع نع باهش نبا

 ءيش هنم يدنعو لايل ثالث يلع رمت ڌ ال نأ ينرسي ام ًابهذ ٍدَحَأ لثم يل ناك ول : ال هللا لوسر

 ` .[۲۳۸۹ :ثيدحلا رظنا] . «نيّدل هدصرأ ًائيش الإ

 سففنلا ئنغ ئنغلا باب- 6
 وو 9

 مه كل نود نم 3 : ىلاعت هلوق یل( وا ند و مدا انآ بسا ١ : یلاعت هلل

 .اهولمعي نأ نم دب ال « اهولّمعَي مل : ةنيّيع نبا لاق . 4َنوُلِمِلَع



 قاقرلا باتک- ۱1۰7 ١

 نع» حلاص يبأ نع نيصح وبأ انثَّدح ركب وبأ انثًدح سنوي نب دمحأ انئّدح - 5

 . «سفنلا ىنغ ىنغلا ّنكلو « ضَرَعلا ةرثك نع ىنِغلا َسيِل : لاق اب يبنلا نع ةريره يبأ

 رقفلا لضف باب- ٠5
 نب ٍلهَس نع» هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع ينثّدحا :لاق ٌليعامسإ انثّدح 1

 يف َكيأر ام : سلاج ُه ُةَدنع ٍلجرل لاقف لك هللا لوسر ىَلَع لج وم : لاق هنأ ٌيدعاسلا ٍدعَس

 نأ َعَفَش نإو « حكت نأ بَطَخ نإ ٌيرح هللاو اذه « سانلا فارشأ نم ٌلجر :لاقف ؟اذه

 ؟اذه يف كيأر ام : 45 هللا لوسر هل لاقف « لجر رم مث كي هللا لوسر تكسف : لاق . 0
 نإو « ّحكنُي ال نأ َبْطَخ نإ ٌيِرَح اذه « نيملسملا ءارقف نم ٌلجر اذه « هللا لوسر اي :لاقف

 ِءْلِم نم ريخ اذه :ي هللا لوسر لاقف .هلوقل عمسُب ال نأ لاق نإو « عّمشي ال نأ عفش
 504١[. :ثيدحلا رظنا] . «اذه لثم نم ضرألا

 ْدَع» :لاق ٍلئاو ابأ ٌتعمس :لاق شمعألا انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمُحلا انئّدح -
 0 « ىلاعت هللا ىلع انرجأ عقوف « هللا هجو دير ةا يبنلا عم انرَجاه :لاقف ًاباًبَخ
 هار انيطع اذإف « ََرمَت َكلرتو ٍدحأ موي لق ريمُع نب بّعصُم مهنم « ًائيش هرجأ نم ْذُحأي مل

 هيلجر ىلع لعجنو هَّسأر يطعن نأ كب ئبنلا انرمأف « هسأر ادب هيلجر انيطغ اذإو « هالجر تدب

 .(اهُيرهَي وهف هت هَر رمث هل تَعَنيَآ نَم نمو . رخذإلا نم

 .[ 513751 CAY cE EVY 179515 7311 7191 ‹ 1۲۷7 :ثيدحلا رظنا]

 ِنيَصُح نب نارمع نع» ءاجَر وبأ انئّدح ريِرَر نب ملَس انثّدح ديلَولا وبأ انئّدح - 14۹
 يف تْمَْطاو « ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا يف ُتْعَلْطا : لاق كك يبنلا نع امهنع هللا يضر

 نع :حيجت نب دامحو رخص لاقو .ٌفوعو يويأ هعبات .«ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا

 .[0194 ۳۲٣۱ :ثيدحلا رظنا] . سابع نبا نع ءاجر يبأ

 نعا ةداتق نع ًةبورَع يبأ نب ٌديعس انثّدح ِثراولا دبع انَّدَح رمْعَم وبأ انثّدح -6

 یتح ًاققرم ًازبخ لکأ امو « تام ىتح ِناوخ ىلع كي ئوبنلا لکأی مل :لاق هنع هللا يضر سن
 .[0416 , ٥۳۸۲ : ثيدحلا رظنا] . «تام

 ةشئاع نع» هيبأ نع ٌماشه انئّدح ًةماسأ وبأ انثّدح ةبيش يبأ نب هللا دبع انئّدح - ١

 ريعش ُرطش الإ « دبك وذ هلكأي ءيش نم يفر يف امو اي ئيبنلا يفوت دقل : تلاق اهنع هللا يضر
 .[۳۰۹۷ :ثيدحلا رظنا] .«ينفف هتل « يلع لاط ىتح هنم تلكأف « يل فر يف



 1۷ قاقرلا باتک-۱

 اينذلا نع مهيّلُخت و « هباحصأو ةي ّيبنلا شيع ناك ٌفيك باب - ٠١

 َّنأ» هاجم انثّدح ر نب ب ٌرمع انثدح ثيدحلا اذه فصن نم وحنب ميعن وبأ ينثّدح- 517

 نم ضرألا ىلع يدبكب دمتعأل تنك ْنِإ . وه الإ َهلإ ال يذلا هللأ :لوقي ناك ةريره ابأ

 يذلا مهقيرط ىلع ًاموي تذعق دقلو . عوجلا ّنم ينطب ىلع ٌرجحلا دشأل تنك ْنِإو « عوجلا

 ملو ومف « ينَعبشُيل الإ ةتلأس ام « هللا باتك نم ةيآ نع هتلأسف ركب وبأ َرمف « هنم َنوجرْخَي

 aS ينعبشيل الإ هتلأس ام « هللا باتك نم ةيآ نع هتلأسف ٌرمع يب رم مث ٠ لعفي

 الاف مث هجو يف امو يسهل يف اه: فرغ و يار نيج خي 8 مساقلا وبا يب ف
E LNCS 

 - ةنالف وأ - نالف كل ٌهادهأ :اولاق ؟نبللا اذه نيأ نم :لاقف حّدق يف آنَبل دجوف َلَخدف « يل
 : لاق . يل مهُعداف ةفّضلا ٍلهأ ىلإ حلا :لاق ء هللا لوسر اي كيبل تلق < ده ابأ :لاق
 ةقّدص ُهْنَنأ اذإ « ٍدحأ ىلع الو لام الو ٍلهأ ىلع َنوُوأي ال « مالسإلا فايضآ ةفصلا لهأو

 مهكرشأو اهنم باصأو مهيلإ َلسرأ ٌةيده هنت اذإو « ًائيش اهنم لوني ملو مهيلإ اهب تعب

 اذه نم بيِصأ نأ ّقحأ تنك ؟ةفصلا ٍلهأ يف ذ نبللا اذه امو :تلقف < كلذ ينءاسف « اهيف

 اذه نم يني نأ 'ئسع امو « مهيطعأ انآ ٌتنكف ينرمأ اوؤاج اذإف « اهب ىّرقتأ ٌةبرَش نبل
 اونذأتساف اولبقأف « مهتوعَدف مهُثيتأف « دب كك هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نم نكي ملو « نبللا

 « هللا لوسر اي كيبل :تلق « ره ابأ اي :لاق .تيبلا نم مهّسلاجم اوذخأو « مهل َنذأف
 ىلع دري مث « ىَّورَي ىتح ُبَرشَيف لجرلا هيطعأ ٌتلعجف حدقلا ثذخأف « مهطعأف ذخ : لاق

 دري مث « ىَورَي ىتح ُبَرشيف « حّدقلا يلع دري مث ١ ىّورَي ىتح ُبّرشيف لجرلا هيطعأف حّدقلا
 ءودي ىلع ةعضّوف َّحّدقلا دخأف « مهلك ٌموقلا َيِوَر دقو ةي عربنلا ىلإ ٌثيِهتْنا ىتح «حدقلا يلع
 :ٌتلق .تنأو انأ ٌتيقَب :لاق .هللا لوسر اي كيبل :تلق « ره ابأ :لاقف مسبتف ىلإ َرظنف

 « تبرشف « برشا :لاقف « تبرشف تدعقف « برشاف دعقا :لاق « هللا لوسر اي َتقدص

 :لاق .ًاكلسَم هل ٌدجأ ام « قحلاب كثعَب يذلاو ال :ٌُتلق ىتح « برشا :لوقي لاز امف

 ٥۳۷١ « 1۲٤۷[. :ثيدحلا رظنا] :ةةلئقتلا ترشو سو للا ةيحنف و حدقلا ةتيطعأف 2 ينرأف

 :لوقي ادعس تعمس :لاق» ٌنميق انثّدح ليعامسإ نع یحی انئثّدح ٌدَّدسم انثّدح 5467

 اذهو ٍةلْبُحلا قرو الإ ٌماعط انل امو ورت انتيأرو « هللا ليبس يف مهّسب ىمر بّرَعلا لّوأل ينإ
 ىلَع ينرّزعُت ٍدسأ ونب ثحبصأ مث « طلخ هلام ةاشلا عضت امك عيل اندحأ نإو « ُرِمَّسلا

 ٥٤١۲[. « ۳۷۲۸ :ثيدحلا رظنا] . «ييَْس لضو ًاذإ ُثبخ ١ مالسإلا



 قاقرلا باتك- ۱۸ ١

 E ل انو

E 

 نع قرزألا وه ٌقاحسإ انئّدح نمحرلا دبع نب َميهاربإ نب قاحسإ ينثّدح - ٥

 لآ لكأ ام :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ةورغ نع ٍنازولا لاله نع مادك نب رّعْسِم
 . «رمت امهادحإ الإ موي يف نيتلكأ لكي دمحم

 ةشئاع نع» يبأ ينربخأ :لاق ماشه نع ٌرضَللا انثّدح ءاجر نب ٌدمحأ ينئّدح ٦£“

 . «فيل ُةوْشَحو مّدأ نم ةا هللا لوسر شارف ناك : تلاق

 نب سنأ يتأن انك» :لاق ٌةداتق انئّدح ىبحي نب مامه انئّدح ٍدلاخ نب ُةبذُه انثّدح - 0۷

 اب قحل ع ًاققَرُم ًافيغَر ىأر ةي يبنلا ٌملعأ امف ء اولك :لاقو مئاق هُزاَجَخو كلام

e 

 نأ الإ < ءاملاو متلا وه امنإ آران هيف دقو ام رهشلا انيلع ينأي ناك :

 .[7051ا/ :ثيدحلا رظنا] ٠ «ميَحّللاب'ىتوُ و

 نب ديزي نع هيبأ نع مزاح يبأ ْنبا ينئّدح ٌمِسيَوَألا هللا دبع نب زيزعلا بع انثّدح 4
 ٍةلهأ ةثالث ٍلالهلا ىلإ ٌرظننل انك نإ « يتخأ نبا :ةورعل تلاق اهنأ ةشئاع نع» ةورُع نع نامور

 :تلاق ؟مكُشيِعُي ناك ام :ُتلقف .ٌدان للي هللا لوسر ٍتايبأ يف ثَدقوأ امو نيّرهش يف

 « ٌحئاتم مهل ناك راصنألا نم ٌناريج لكي هللا لوسرل ناك دق هنأ الإ « ءاملاو ُرمتلا نادوسألا

 ٦٤0۸[. 217051 :ثيدحلا رظنا] . «هانيقُسيف « مهتايبأ نم ةي هللا لور نوحتمي اوناكو

 ةعرز يبأ نع ةرامُح نع هيبأ نع ليضف نب دمحم انئَّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح - 55٠

 .«اتوق دمحم لآ قررا مهلا : ال هللا ل وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع»

 لمعلا ىلع ةموادملاو ٍدصقلا باب

 تعمس : لاق نبأ تخفت :لاق ٌثعشأ نع ةبعش نع ىبأ انربخأ ٌنادْبَع انثّدح ١

 :تلاق لَك عبنلا ىلإ ٌبحأ ناك لمعلا يأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ٌتلأس :لاق» ًاقورُسَم

 .«خراصلا عمس اذإ موقي ناك : تلاق ؟موقي ناك نيح يأ يف تلق :لاق . مئادلا

 ١١١١[. : ثيدحلا رظنا]



 ۱۰۹ قاقرلا باتكدملا

 ناك :تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع كلام نع ٌةبيَتَق انئّدح -5
 .[1411 ٠117 :ثيدحلا رظنا] . «هبحاص هيلع مودي يذلا ةا هللا لوسر ىلإ لمعلا ٌبحأ

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ّيرّبقملا ديعس نع بئذ يبأ نبا انثّدح ْمَدَآ انئّدح - 547“

 : لاق ؟هللا لوسر اي َتنأ الو :اولاق .هلمع مكنم ًادحأ يجني نل : ال هللا لوسر لاق :لاق

 نم ٌءيشو « اوحورو اوٌدغاو « اوبراقو اودّدس .ةمحرب هللا ىندمغتي نأ الإ « انأ الو

 ٥۹۷۳[. , ۳۹ : ثيدحلا رظنا] رد قلا لاا ةجلذلا

 نب َةَملَس يبأ نع ةبقَع نب يسوم نع ٌناميلس انئّدح هللا دبع نب زيزعلا ٌدبع انثّدح -165
 مكّدحأ لخدُي نل نأ اوملعاو < اويراقو اودس : لاق الئ هللا لوسر نأ ةشئاع نع» نمحرلا دبع

 ٦٤١۷[. :يف هفرط_ 7474 ثيدحلا] . لق نإو هللا ىلإ اهُمّودأ لامعألا بحأ َّنأو < نجلا هلمع

 ةملَّس يبأ نع ميهاربإ نب ٍدعس نع ةبعش انئّدح َةَرعْرَع نب ٌدمحم ينئّدح - 6

 اهُمَوْذَأ : لاق ؟هللا ىلإ ٌتحأ لامعألا يأ : كي ئربنلا لس : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع
 .51454:ثيدحلا رظنا] .«نوقيطُت ام لامعألا نم اوفلكا :لاقو : لق نإو

 : لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع ةيرج انئّدح ةبيش يبأ نب ٌلامثع ينئّدح - 2

 ٌنصْخَي ناك له < هلك يبنلا لمع ناك فيك « نينمؤملا م اي : تلق ةشئاع نينمؤملا َّمأ ثلأس»

 . «عيطتستي كي رنلا ناك ام عيطتسي مكيأو « ةميو هلمع ناك ءال : تلاق ؟مايألا نم ًائيش
 ”.[9١1ما/ : ثيدحلا رظنا]

 نع ةبقع نب ئسوم انثّدح ناقربّزلا نب دمحم انئّدح هللا دبع نب يلع انئّدح - ۷

 هنإف « اورشبأو اوبراقو اودّدَس : لاق لَك يبنلا نع ةشئاع نع» ¿ نمحرلا دبع نب ةملس يبأ

 هللا يندمغتي نأ الإ « انآ الو : لاق ؟هللا لوسر اي تأ الو: اولاق « هّلمع َةنجلا ًادحأ خدي ال

 انثّدح : ٌَناَفَع لاقو .ةشئاع نع ةملس ىبأ نع رضّنلا ىبأ نع ُهٌّبْظأ :لاق .«ةمحرو ةرفغمب

 اودّدس : هلک يبنلا نع .ةشئاع نع» ا e : لاق ةبقع نب ئسوم نع ٌبيَهَو

 .[1414 :ثيدحلا رظنا] . «ًاقْدِص ًاديدّس ًادادَس» هاجم لاقو .«اورشبأو

 نب لاله نع يبأ ينئّدح :لاق حيَلف نب دمحم انثّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انئّدح - 34
 ًاموي انل ىلص ةا هللا لوسر نإ :لوقي هتعمس :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع» يلع

 ا نآلا تيرا دق : لاقف دجسملا ةلبق لبق هديب راشأف رنملا يقر مث « ةالصلا

 رأ ملف < اورا ق ناك را علف نامجلا اذه لُبَق يف نيتلثمم ٌرانلاو َةَّنِجلا  ةالصلا

 .[1537 5311 ٩۳ , 01/49851٠ :ثيدحلا رظنا] . «رشلاو ريخلا يف مويلاك



 قاقرلا باتك 111۰ ١

 ٌنايفس لاقو .فوخلا عم ءاجرلا باب 4

aنمي مک نأ امو ل ميلا رولا  

 4کی

 : لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ٌيربقملا ديعس يبأ نب ديعس

 يف لسرأو . ةمحر نيعستو ًاعست ُهَدنع كسمأف « ةمحر ةئم اهقلخ موي ةمحرلا قلخ هللا نإ

 « ةنجلا نم ْسأيَي مل ةمحرلا نم هللا دنع يذلا لكب ُرْفاكلا ٌملعَي ولف ؛ ةدحاو ًةمحر مهلك هقلخ

 ٠٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «رانلا نم نّمأي مل باذعلا نم هللا دنع يذلا لكب ُملسملا ملعَيولو

 باس رعي رجا وصلا وبال » هللا مراحم نع ربصلا باب- ۲۰

 ربصلاب انشيگ َريخ انْدِحَو :زمع لاقو

 َّنأ» ديزي نب ٌءاطع ينربخأ :لاق ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح - £۷۰

 « هاطعأ الإ مهنم ذحأ ةلأسي ملف < ه6 ها لوسر اولا راضنالا نم اات نأ ةزيعأ ديعساابا

 هدرَخَّدَأ ال ريخ نم يدنع ُنوكي ام : هيديب فن ءيش لك دفن ّنيح مهل لاقف « هدنع ام دت ىتح

 اوطعُت نلو « هللا هنغُي ِنْعَتسي نمو « هللا ُهربصُي بصي نمو « هللا هفعُي ٌففعتسي نم هنإو ؛ مكنع

 ١459[. : ثيدحلا رظنا] . ريما ترابا

 0 هامدق- 3 - ٌعفتنت وأ eS لوقب ةبعش نبأ ةريغملا

 .[4875 211٠ :ثيدحلا رظنا] . ؟«ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ

 «ةةبسح وه وهف هللا لع لكون نمو ل باب ١

 سانلا ىلع قاض ام لك نم :ميَتْحخ نب ٌعيِبَولا لاقو

 نمحرلا دبع نب نيَّصُح ٌتعمس ةبعش انئّدح ةدابُع نب حور انئّدح قاحسإ ينثّدح -57
 لدي :لاق ةا هللا لوسر َّنأ سابع نبا نع» :لاقف ريب نب ديعس دنع ًادعاق تنك :لاق
 مهر ىلعو 3 نوريطتي الو 2 نوقرتسَي ال نيذلا مه :باسح ريغب ًافلأ نوعبس يتّمأ نم ةنجلا

 .,[ها/67 2741١ :ثيدحلا رظنا] . «نولک وتي



 11۱ قاقرلا باتك ۸۱

 لاقو لبق نم ُهَركُي ام باب- ۲

4Vلجرو ٌنالفو ةريغم مهنم « ٍدحاو ريغ انربخأ ٌمّشُه انثّدح ملسُم نب مولع انئّدح -  

 بتكا نأ ةريغملا ىلإ بتك ةيواعم نأ ةبعش نب ةريغملا بتاك داّرو نع ٌيبعشلا نع ًاضيأ ثلاث

 دنع لوقي ةتعمس ينإ : ةريقملا-هنلإ تف :لاق « ايب هللا لوسر نم ةتعمس ثيدحب ىلإ

 لك ىلع وهو + دمحلا ةلو كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا الإ َهلإ ال :ةالصلا نم هفارصنا

 عنمو « لاملا ةعاضإو <« لاؤسلا ةرثكو « لاقو ليق نع ىهني ناكو :لاق .ريدق ءىش

 3 ر ع 5 1

 5 تانبلا دأوو « تاهمألا قوقعو « تاهو

 نع ثيدحلا اذه ثّدحُي ادارو ٌتعمس :لاق ريمع نب كلملا ٌدبع انربخأ ميشه نعو

 .[170 « ۹۷۰ ۱٤۷۷ ۰ ۲٤۰۸ ۰ 64 :ثيدحلا رظنا] . لِي يبنلا نع ةريغملا

 تمّصَيِل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب ُنمْؤي ناك نمو .ناسللا ظفح باب ۳

 يدلل لوف نم ظا » :ىلاعت هلوقو ديب بقرب

e TV4 

 ل جلا °]

 نع باهش نبا نع ٍدعس نب ميهاربإ انئّدح هللا دبع ْنب زيزعلا دبع ينئّدح _ ٥

 مويلاو ماب ُنمْوُي ناك نم : هلك هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ةملس يبأ

 ناك نمو « هّراج ِذْوُي الف رخآلا مويلاو هللاب ُنمْوُي ناك ْنَمو « تّمْضَيل وأ ًاريخ يلف رخآلا

 ]11۱۳۸ ‹ 0۱۸٩ < 1۰۱۸ 1۱۳٦ : ثيدحلا رظنا] ٠ «هفيص مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 يعازخلا حرش يبأ نعا : يربقملا ٌديعس انئّدح ثيل انثّدح ٍديلَولا وبأ انثّدح ~

 ؟ةتزئاج امو :ليق . ٌةتزئاج مايأ ة ةثالث ةفايضلا :لوقي اب ينلا يبلق ٌءاعَّوو ّيانذأ عمس :لاق

 هللاب نمؤي ناك نمو . هفيض ٌمِركيلف رخآلا مويلاو هللاب ٌنمْوُي ناك نمو : : لاق . ةليلو موي : لاق

 .[5116 « 5019 :ثيدحلا رظنا] .«تكسيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو

EVVنع ميهاربإ نب ٍدمحم نع ديزي نع مزاح يبأ ُنبا ينئّدح ةزمح نب ٌميهاربإ ينئّدح-  

 ُملكتيل َدبعلا َّنإ : لوقي ا هللا لوسر ٌعمس ةريره يبأ نع» ئيميّتلا هللا ديبع نب ةحلط نب 'ىسيع

 . 1751748 : يف هفرط_ 1٤۷۷ ثيدحلا] .«قرشملا َنيِب امم َدعبأ رانلا يف اهب لي ءاهيف ْنيِبَتَي ام ةملكلاب



 قاقرلا باتك ١ ١

 نبا ينعي - هللا ٍدبع نب نمحرلا دبع انئّدح ِرضّنلا ابأ عمس ٍرينُم نب هللا دبع ينثّدح- ۸

 نم ةملكلاب ملكتي دبعلا َّنِإ : لاق اب عربنلا نع ةريرُه يبأ نع» حلاص يبأ نع هيبأ نع ٍرانيد

 هللا طَخَّس نم ةملكلاب ملكتيل َدبعلا َّنإو 4 تاجرد اهب هللا ةعفري الاب اهل يقلي ال هللا ٍناوضر

 1٤۷۷[. :ثيدحلا رظنا] .«منهج يف اهب يوهَي الاب اهل يقلُي ال

 لجو رع هللا ةيشخ نم ءاكبلا باب 4

 نمحرلا دبع نب ُبيَبح ينثّدح : لاق هللا ديّبع نع ییحی انئَّدح راشب نب دمع انثَّدَح- 14⁄۹

LCSيف هللا مهلظُب ةعبس  

 255٠ ١٤١۳[. :ثيدحلا رظنا] . «هانيع تضافف هللا ركذ لجر : هلظ

 هللا نم فوخلا باب- ٥

 نع ةفيذُح نع» ىعبر نع روصنم نع ةيرَج اَنّنّدح ةبيش يبأ نب نامثع انئّدح- ٠0

 ثُم انأ اذإ :هلهأل لاقف « هلمعب ّنظلا ءيسي مكلبق ناك نمم ٌلجر ناك :لاق يي ئبنلا
 ىَلَع كلمح ام :لاق مث هللا ةَعَمجف « هب اولعفف . فئاص موي يف رحبلا يف ينوُوذف ينوذخف
 :,[7 41/9 ۰ ۳٤٥۲ :ثيدحلا رظنا] .«هلَرفغف . كّتقاخم الإ هيلع ينلمح ام : لاق ؟تعنص يذلا

 نع ٍرفاغلا دبع نب َةبقُع نع ةداتق انثّدح يبأ تعمس رمتعم اندح ىسوم انئّدح- 44١
 0 فلس ناك نميف الجر ركذ لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردُخلا ٍديعس يبأ

 ريخ :اولاق ؟مكل تنك بأ ّيأ.: هينبل لاق رضح املف : لاق . هاطعأ ينعي « ًادلّوو الام
 هُبذعي هللا ىلع مّدقَي إو .رخَّدي مل : ةداتق اهَرّسف . ًاريخ هللا دنع رتبي مل هنإف : لاق

 حير ناك اذإ مث « ينوكهساف : لاق وأ - ينوقحساف ًامحف ترص اذإ ىتح « ينوقرحأف تم اذإف
 ٌلجر اذإف .نك :هللا لاقف .اولعفف . ىبَرَو كلذ ىلع مهَق مهقيئاوم دخأف « اهيف ينورْذاف فصاع

 امف .كنم قرف وأ . كتفاخم : لاق ا ي يأ :لاق مث . مئاق
 ىف ىنورذاف» داز هنأ ريغ « َناملس ٌتعمس :لاقف نامثع ابأ تثّدحف . «هللا ةَمحر نأ ةافالت

 . لَك ىبنلا نع ٍديعس ابأ ٌتعمس ةداتق نع ةبعش انثدح :ذاعُم لاقو « ثَّدح امك وأ «رحبلا
 .[7 57/8 : ثيدحلا رظنا]

 يصاعملا نع ءاهتنالا باي "5

 نع َةدْرُب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب نع ةماسأ وبأ انئّدح ءالعلا نب دمحم انثَّدح - ۶ ن 2 م ۴ 3 3



 سنرد قاقرلا باتك- ١

 ىتأ لجر لثمك هللا ينثعب ام لّثمو يلم : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ

 ةفئاط ةتعاطأف .ءاجنلا ًءاجنلاف « نايرُعلا ُريذنلا انأ ينإو ٠ ينيعب شيجلا ٌتيأر :لاقف آموق

 . «مهحاتجاف شيجلا ٌمهَحَبصف ةفئاط ُهتبّذكو « اوَجّنف مِهِلْهَم ىلع اوجلدأف

 .[۷۲۸۳ : يف هفرط_ 1٤۸۲ ثيدحلا]

 هنأ هثدح هنأ نمحرلا دبع نع دانزلا وبأ انئَّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح_ "48

 لجر لثمك سانلا لثمو يلثم امنإ : لو هللا رر ینا هته اللا يضر یر انآ متنا

 ‹ اهيف َّنعقي رانلا يف عقت يتلا ٌباودلا هذهو ٌشارفلا لعج هلوح ام تءاضأ املف « ًاران دقوتسا

 .«اهيف نومحتقت متنأو رانلا نع مكزجُحب ذخآ انأف اهيف ّنمحتتقيف هنبلغيو َنِهَعَرَي لجرلا لعجف

 :لوقي ورمع نب هللا دبع ثعمس :لاق ٍرماع نع ءايركز انئّدح ميعن وبأ انثّدح- ٤4

 هللا ىهن ام رجه نم رجاهملاو « هديو هناسل نم َنوملسملا ملس نم ملسملا» : ةا ئيبنلا لاق

 ٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «هنع

 ا EE ا

 بّيسملا نب ٍديعس نع باهش نبا نع ليَقَع نع ثيللا انئَّدح ريك نب ئيحي انثّدح 56

yyا ابا لكي هللا وسر لاق" :  

 ٦٦۳۷[. : يف هفرط- 1٤۸١ ثيدحلا] . «ًاريثك متيكبلو

“Aهنع هللا يضر سنأ نع» سنا نب سوم نع ةبعش انئّدح برح نب ٌناميلس انئّدح- ٦ 

 . «(ًاريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل ٌملعأ ام َنوملعَت ول : كي ئيبنلا لاق : لاق
lIEIACATUWY CET COVE (O° [ولالا : ثيدحلا رظنا 

 ِ تاوهشلاب رانلا ٍتّبِحُح باب
 نأ ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانّزلا يبأ نع كلام ىنثّدح :لاق ليعامسإ انثّدح- ۷

 . «هراکملاب نجلا ٍتَبجَح خو 2 تاوهشلاب ٌرانلا ٍتّيِجُح : لاق وَ هللا لوسر

GTSكلذ لم ُرانلاو  

 نع» لئاو يبأ نع شمعألاو روصنم نع ٌنايفس انئّدح دوعسم نب ئسوم اح <

 لثم ٌرانلاو .هلعن ارش نم مكدحأ ىلإ ُبرقأ ةنجلا : ب ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 .«كلذ



 قاقرلا باتك- 111٤4 ١

 نع ريع نب كلملا دبع نع ةبعش انثدخ ةددغ انثدَح ىلا نب دمحم ىندح 2448
 : رعاشلا هلاق تيب ٌقدصأ : لاق لكي ةربنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ

 0 ٌلطاب هللاالخ ام ِءيش لك الأ
 ۳۸٤١ ,2 ٦١٤۷[. :ثيدحلا رظنا]

 هقوف ّوه نم ىلإ ظني الو ‹ هنم ّلفسأ وه نم ىلإ ٌرِظْنَيِل باب_
 نع ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انئّدح- 564

 وه نم ىلإ رظنَيلف ٍقلَحلاو لاملا يف هيلع لّضف نم ىلإ مكدحأ َرظن اذإ : : لاق يك هللا لوسر

 . «هيلع لصف نمم هنم لفسأ

 ةئيّسب وأ ٍةنسحب مه نم باب-١
 اجر وا اند نامكع نبأ دحج اكا تراولا دبع اد رغم ونآ اقا ۹

 :لاق لجو ّزع هبر نع يوري اميف ي ئبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع» ٰيدراطعلا
 هل هللا اهبتك اهلمعَي ملف ةنسحب مه نمف « كلذ َنيِب مث تائّيسلاو ٍتانسحلا َبتك هللا َّنِإ :لاق

 فعض ةئمعبس ىلإ تانسح رشع هدنع هل هللا اهبتك اهلمعف اهب مه وه نإف « ةلماك ةنئّسح هدنع

 اهب مه وه نإف « ةلماك ةنسح هّدنع هل هللا اهبتك اهلمعي ملف ِةئّيسب مه نمو . ةريثك ٍفاعضأ ىلإ

 . «ةدحاو ةئيس هل هللا اهبتك اهلمعف

 بونُدلا تارقحم نم ْئقتُي ام باب-۲

 مكنإ :لاق هنع هللا يضر سنأ نع» َناليغ نع ٌيدهَم انثَّدح ديلّولا وبأ انئّدح - ۲

 «تاقبوملا ةي يبنلا ٍدهع ىَلَع اهُدعَنَل انك ْنِإ « رعَّشلا نم مكنيعأ يف قَد يه ًالامعأ نولمعتل
 . تاكلهملا : كلذب ينعي : هللا دبع وبأ لاق

 اهنم فاخُث امو , ميتاوخلاب لامعألا باي 7

 مزاح وبأ ينثّدح :لاق َناسغ وبأ انثَّدح يصمحلا يناهلألا شايع نب ٌحولع انثّدح

 مظعأ نم ناكو نيكرشملا ٌلتاقُي ٍلجر ىلإ كي خيبنلا رظن : ا

 ةّميتف « اذه ىلإ زظنيلف رانلا لهآ نم لجر ىلإ رُظني نأ بحأ نم : لاقف مهنع ءانغ َنيملسملا

 هيي ا ا لجر



 ١ قاقرلا باتك- 1٥

 - نمانلا ىَري اميف  لمعيل دبعلا نإ: بتلا لاقف « هيف نيب نم جَرَخ ىتح هيلع لّماحتف
 نم وهو رانلا لهأ لمع سانلا ىر اميف - لمعيو « رانلا لهأ نمل هنإو « ةّنجلا لهأ لمع

 ٤۲۰۲۰۲۸۹۸ ٤١١۷[. :ثيدحلا رظنا] . «اهميتاوّخب لامعألا امنإو < نجلا لهأ

 ءوُسلا طَالُخ نم ةحار ةلزعلا باب_ "4

 ا يربو طع يلع يه ينو اس لح كا

 انئّدح :تفسوي نب دمحم لاقو .ح .«...هللا لوسر اي :ليق» :لاق ُهثَّدح ٍديعس ابأ

SS 

 جرو « هلامو هسفنب دهاج اجر : لاق ؟زيخ سانلا يأ « هللا لوسر اي :لاقف لي يتلا ىلإ

 ريثك نب ناميلسو يديتألا هيأت .«هرش نه سالا ٌعَدَيو هر دعي باعشلا نم بعش يف
 نع ديعس يبأ نع هللا ديبع وأ - ءاطع نع يرهزلا نع :ٌرمعَم لاقو . يرهزلا نع ٌنامعنلاو

 ضعب نع ءاطع نع ٍباهش نبا نع :ديعس نب ىيحيو رفاسم نباو ُسنوي لاقو ٤ يبنلا
 .[717/857 :ثيدحلا رظنا] . ي5 يبنلا نع هي يبنلا باحصأ

 نع هيبأ نع ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نع نوشجاملا انثّدح ميعُت وبأ انئَّدح -0
ST 

 ةنامألا عفر باب
 نب ِءاطع نع يلع نب لاله انئّدح َناميلس نب حيف انئَّدح ٍنانس نب دمحم انئَّدح - 5.45

 رظتناف ةنامألا ِتعّيَض اذإ : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» راسي

 رظتناف ۾ هلهأ ريغ ىلإ م ألا دنس اذإ :لاق ؟هللا لوسر اي اهتعاضإ فيك :لاق .ةعاسلا

 .[59 :ثيدحلا رظنا] . «ةعاسلا

 انثَّدح» بهو نب ديز نع شمعألا انئّدح ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثدح - ۷

 ةنامألا نأ انثّدح « رخآلا ٌرظتنأ انأو امهدحأ ٌتيأر نيثيدح ةي هللا لوسر انثّدح :لاق ةفيذخ

 ی نع انتو« ةنشبا نم اوعلع مث ارقا نب اوملع ّمث « لاجرلا بولق رذَج يف تلزن

 ت مانيرملا تكلا رثأ لثم اهؤث غبت «وبلق نم ةاملا نضيف ةمولا لجرلا ما :لاق

 هيف يارا روب طك اكابر راموج درعجملا « لجملا لثم اهُرثأ ىقبيف « ضبقُتف



TITقاقرلا باتك- ۸۱  

 نالف ينب يف نإ :لاقيف « ةنامآلا يدوي مهّدحأ داكي الف « نوعيابتي ابني سانلا حبصيف .ءيش

 ٍلدْرَخ ةبح لاقثم هبلق يف امو « هّدلجأ امو ُهَقرظأ امو ُهلقعأ ام : لجّولل لاقيو اا ر

 « مالسإلا يلع هدر املسم ناك نثل « ُثعياب مكيأ يلابأ امو ٌنامز يلع ئتأ دقلو . ناميإ نم

 . «انالفو ًانالف الإ ٌميابَأ تنك امف مويلا امأف . هيعاس َيلع هدر ًاينارصن ناك نإو

 مصاع نب َدمحأ ابأ ٌتعمس :لاقف هللا دبع ابأ ٌثثدح :رفعج وبأ لاق : ٌيرْبَرْفلا لاق

 « لاجرلا بولق ٌرذج :امهديغو ورمع وبأو ٌيعمصألا لاق : لوقي ديبع ابأ تعمس :لوقي

 ٌفكلا يف لمعلا رثأ :ٌلجملاو . هنم ٌريسيلا ءيشلا ُرثأ : ثكولاو .ءيش لك نم لصألا : رجلا
 ۷۰۸٦ « ۷۲۷١[. : يف هافرط_ 1٤۹۷ ثيدحلا] . ظاَغ اذإ

 نأ» هللا دبع نب ملاس ينربخأ : لاق يرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح - 4۹۸
 ةئملا لبإلاك سانلا امنإ :لوقي ةَ هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 .«ةلحار اهيف ٌدجت داكت ال

 ةعمُسلاو ءايرلا باب-”؟

 انثّدحو .ح .ليهس نب ٌةملَس ينثّدح نايفس نع ىبحي انئّدح ٌددسُم انئّدح - ۹
 ًادحأ عمسأ ملو - لَك ئبنلا لاق» :لوقي ًابدنُج ٌتعمس :لاق ةملس نع ٌنايفس انئّدح ميعُن وبأ

 « هب هللا مكس عكس ْنَم :كَك يبنلا لاق :لوقي ُهّبعمسف هنم ُتوّندف  هريغ ل يبنلا لاق :لوقي
 ۷۱٥۲[. :يف هفرط_ 5419 ثيدحلا] . (هب هللا ىئاري ىئارُي نمو

 هللا ةعاط ىف هّسفن َّدهاح نَّم باب

 نب ِذاعُم نع» كلام نب سنأ انثّدح ةداتق انثّدح ٌمامه انّتَّدح دلاخ نب ةبْذُه انثّدح ۰
 :لاقف لحرلا ةر رخآ الإ هتيبو ينيب سيل هيب يبنلا فيِدَر انآ انيب :لاق هنع هللا يضر ٍلبج

eلاق مث « ةعاس راس مث . كيّدعسو هللا لوسر اي كيبل : تلق  : Oتلق  : 

 هللا لوسر كيبل تلف تلج قي داعم ا لاق مث ؛ةعاس راس مث . َكيَدعَسو هللا لوسر كيبل

 هللا قح :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :ُتلق ؟هدابع ىلع هللا قح ام يردت له :لاق .كيدعسو

 :تلق « لبج نب ذاعم اي :لاق مث ةعاس راس مث .ًائيش هب اوكرشُي الو ٌهودبعَي نأ هدابع ىلع

 هللا :تلق ؟هولعف اذإ هللا ىلع دابعلا قح ام يردت له :لاق .كيّدعّسو هللا لوسر كيبل

 .[3531/ ء۷٦۹٥ 275865 :ثيدحلا رظنا] . «مهبَّذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قح :لاق . ملعأ هلوسرو



 ١ قاقرلا باتك- 111۷

 عضاوتلا باب

e 10٠۱لاق هنع هللا يضر سنأ نعا ٌديمح انئّدح ديهز  
 مرسول نا بلا سرت :لاق . ra . .ةقان يي يبنلل ناك

 7 قست ال تناكو « َءابْضَعلا ىمست ال هللا لوسرل ٌةقان تناك : نس

 ا اولاقو َنيملسملا ىلع كلذ دتشاف « اهقَبسف هل دوعق ىلع غيبارعأ ءاجف

 . «هَعضو الإ ايندلا نم ًائيش عفرَي ال نأ هللا ىلع ًاقح نإ» : كي هللا لوسر لاقف

yT 560و و سلا  

 نإ : ال هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع» ءاطع نع رمت يبأ نب ا

 ا برحلاب ِهَّْنَدأ دقف يلو يل ىّداع نم : لاق هلل

 E ا وا ير ا

 ينلأس ْنِإو « اهب يشمي يتلا هلجرو اهب شطبي يتلا هّديو هب رصبي يذلا هرصّبو هب عمسي
 نمؤملا سفن نع يدُدَرت هلعاف انأ ءىش نع تذدرت امو .هنّديعأل ىب ذاعتسا نئلو « هنيطعأل
 1 ْ هن انك هثكأ انأو توما هك

 «نيتاهك 00 3 اكن :ِلَط ّيبنلا لوق باب 9

 درن وی لڪ لم هلآ تإ رق وهوا رَصْلا جتك ال ةا کلا را امو ب

 لاق : ا 10۰۳

 . «امهڈميف هيَعَبصإب ريشُيو . نيتاهك ةعاسلاو انأ تشعُب : ةي هللا لوسر

 ا ل

 رع هش ا دحر نب ةرهو اقدح - ٌييفعجلا وه - دمحم نب هللا دبع ينثّدح - 5-5

 . «نيتاهك ةعاسلاو انأ ٌتشعُب : لاق هنأ اي ّيبنلا نع سنأ نع» حالا يبأو ةداتق

 نعا حلا يبا نع نيصخ يا TT انربخأ فسوي نب ىيحي ينثدح -6
 نع ٌليئارسإ ُهَعبات .«نيعبصإ ينعي .نيتاهك ةعاسلاو انأ ٌتثعُب :لاق ةي ئبنلا نع ةريره يبأ

 . نيصَح يبأ

 پاب
 ةريره يبأ نع" نمحرلا ٍدبع نع دانزلا وبأ انثّدح ٌبيعش انّربخأ نامّيلا وبأ انثّدح _- ۹



 قاقرلا باتك- ۱31۸ : ١

 اذإف « اهبرغم نم ُنسمشلا حلطَت ىتح ةعاسلا موقت ال : لاق اي هللا لوسر َّنأ هنع هلا يضر
 وأ لبق نم ثنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفن ال ّنيح كاذف « نوعمجأ اونمآ سانا اهآرف ُتعلط

 هناعيابتي الف امهنيب امهبوث نالُجرلا َرْشَّن دقو ةعاسلا َنموُقَتلو .ًاريخ اهناميإ يف ْثّبسك
 ةعاسلا ّنموقتلو .ةمعطَي الف هتحقل نبلب لجرلا ٌفرصنا دقو ةعاسلا نموقتلو .هنايوطُي الو

 . «اهُمَعطَي الف هيف ىلإ ُهَتلكأ مكُدحأ َمفَر دقو ةعاسلا ٌنموقتلو . هيف يقسّي الف ُهّضوَح طيلي وهو
 YY cE «E10] ب )۳1°۸۰ ۸٩ ‹ ۳7°1 ‹ ۱٤1۲ :ثيدحلا رظنا]

 هءاقل هللا ّبحأ هللا َءاَقل ٌّبحأ نم باب ١

 نع تماصلا نب ةدابع نع» سنأ نع ةداتق انثّدح ٌماَمه انثدح ٌجاجَح انثّدح - 10۰¥

 ةشئاع تلاق .هءاقل هلا رك هللا ءاقل هِرَك نمو « هءاقل هللا بحأ هللا َءاَقِل ٌبحأ نم : لاق يب يبنلا

 رسب توملا ٌهرضح اذإ َنمؤملا ّنكلو « كلذ سيل :لاق توملا ُهَّركتل انإ - هجاوزأ ضعب وأ -

 َّنِإو .هءاقل هللا ٌثحأو هللا ءاقل ٌتحأف « همامأ امم هيلإ ٌيحأ ءىش سيلف « هتّماركو هللا ناوضرب

 هللا ءاقل ةركف « ُهّمامأ امم هيلإ ةَركأ ءيش سيلف ع هقيوقعو هللا تادعب هع مح اذإ َرفاكلا

 1 . (هءاقل هللا ةركو

 ةشئاع نع دعس نع ةرارز نع ةداتق نع ٌديعس لاقو . ةبعش نع ورمعو ٌدواد وبأ ٌةرصتخا

 ىسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ نع ٍذيَرُب نع ةماسأ وبأ انثّدح َءالَعلا نب دمحم ينثّدح - ۸

 . «هءاقل هللا ةرك هللا ءاقل ةرك نمو « هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل ٌتحأ نم :لاق هل يبنلا نع

 نب ٌديعس ينربخأ باهش نبا نع ليقع نع يللا انئّدح ٍريكُب نب ىبحي انثّدح - 10۰۹4

 ناك : : تلاق الب يبنلا جوز ةشئاع َّنأ» ملعلا لهأ نم ٍلاجر يف ريبزلا ¿ ن ةورغو هيريسعلا

 « رّيخُي مث ةّنجلا نم ُهَدَعَقَم ىري ىتح طق يبن ضبقُي مل هنإ : :حيحص وهو لوقي كي هللا لوسر

 مث ٍفقّسلا ىلإ هرصب َصَخحشأف « قافأ مث ًةعاس هيلع يشع يذخيف ىلع هسأرو هب لَ املف

 . هب انثّدحي ناك يذلا ٌثيدحلا هنأ تفَرعو « انّراتخَي ال ًاذإ تلق . ىلعألا قيفرلا مهللا : لاق

 :؟ نلصألا قيفرلا يللا ١ هلوق ةي عربنلا اهب ملكت ةملك رخآ كلت تناكف :تلاق

[YEA «OA «EET « £ EY , £٤7 2 ثيدحلا رظنا] ٤٤٥: 

 توملا ٍتاركّس باب ۲

 ٠ لاق ديعس نب َرمع نع سنوي نب ىسيع انثدح نومیَم نب دیبع نب دمحم ینثدح :



 ١ قاقرلا باتك- 1

 تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» ٌةَربخأ ةشئاع ىلوم َناوكَد ورمع ابأ نأ ةكيلُم يبأ ُنبا ينربخأ

 هدي لخدُي لعجف ٌرمع كش « ءام اهيف ةبلَع وأ  ةوكَر هيدي نيب ناك ا هللا لوسر نأ : لوقت

 لعجف هدي بص مث . تاركّس توملل نإ « هللا الإ َهلإ ال : لوقيو ُهّهجو اهب ٌحّسميف ءاملا يف

 تي كلامو لشق ی ىلعألا قيفرلا يف : لوقي

 . مدألا نم ةوكّرلاو بشخلا نم ةبلعلا : هللا دبع وبأ لاق

[o1 ool color EEE CEE cEETA «YY «(۴ 1°° ۰ ۱1۳۸٩ › ۸ثيدحلا رظنا] : °٩ 

 00 ےل 3 ٣ ع يع ر ع اى م 0

 نم لاجر ناك : تلاق ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع ةدبع انربخأ ةقدص ينثذخ ١

 نإ :لوقيف مهرغصأ ىلإ ُرظنَي ناكف ؟ةعاسلا ىتم :ةنولأسيف لكك يبنلا ّنوتأي ةافج بارعألا
 . مهتوُم ينعي : ماشه لاق «مكتعاس مكيلع موقت ىتح مرهلا ةكرذي ال اذه شعَي

 نب دبعَم نع ةلَحلَح نب ورمع نب ٍدمحم نع كلام ينثّدح :لاق ليعامسإ انثّدح- 5
 هيلع م ال هللا لوسر نأ ٌثّدحي ناك هنأ ٌيراصنألا وعبر نب َةداتق ىبأ نع كلام نب بعك

 « هنم حارتسملاو ٌحيرتسملا ام « هللا لوسر اي :اولاق . هنم ٌحارتسُمو حيرتسُم :لاقف ةزانجب

 ٌرجافلا ٌدبعلاو « لجو زع هللا ةمحر ىلإ اهاذأو ايندلا بصن نم ٌحيرتسي ُنمؤملا ٌدبعلا :لاق

 .[101 :يف هفرط- 5017 ثيدحلا] .«ٌتاودلاو ُرجشلاو دالبلاو دابعلا هنم ٌحيِرتسَي

 ةلحلج نب ورمع نب دمحم نع ديعس نب هبر دبع نع ىيحي انثّدح ٌدَّدسُم انثّدح 5017

 .«حيرتسي نمؤملا «هنم حارتسُمو حيرتسُم : لاق ايب عيبنلا نع» ةداتق يبأ نع بعك نبا ينثدح

 ٠٠١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 حمس مزح نب ورمع نب ركب يبأ نب هللا دبع انثّدح ٌنايفس انثدح ٌيديمُحلا انئّدح- 5615

 ٌهعم ىقبيو ٍنانثا عجريف 3 ةثالث َتيملا عبتي : ةا هللا لوسر لاق» :لوقي كلام نب َسنأ

 .«ةلمع ىقبيو « ُهلامو ةلهأ عجريف « هلمعو ُهلامو هلهأ ةعبتي « دحاو

 هللا يضر ٌرمع نبا نع» عفان نع بويأ نع ٍديز نب دامح انئَّدح ٍنامعنلا وبأ انثّدح-6

 رانلا امإ :ًايشعو ةودغ هُدعَقم هيلع َضرُع مكُدحأ تام اذإ : ةي هللا لوسر لاق :لاق امهنع

 ۳۲٠١[. ۱۳۷۹ :ثيدحلا رظنا] . «هيلإ تعبت ىتح َكدعقم اذه : لاقيف « ةنجلا امإو

 : تلاق ةشئاع نع» ٍدهاجم نع شمعألا نع ٌةبعش انربخأ دغجلا نب مولع انثّدح 5
 ٠١۹۳[: :ثيدحلا رظنا] .«اومَّدق ام ىلإ اًوضفأ دق مهنإف « تاومألا اوبست ال : ةي يبنلا لاق



 قاقرلا باتك- 111۰ ١

 روصلا خفن باب- ۳

 :«ر روفاتلا © : سابع نبا لاقو .ةحيص :# ٌةَرْجَر# .قوبلا ةئيهك روصلا :ٌدهاجم لاق
 ريم نص ور يم

 . ةيناثلا ةخفنلا : «ةَفِداَرلَأ 8و . ىلوألا ٌةخفّتلا : 4ةَمِجاَرلا # .روصلا

 نع باهش نبا نع دعس نب ٌُميهاربإ ينثّدح : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع ينثدح- ۷

 ٌبتسا» :لاق ةريره ابأ نأ ٌهاثدح امهنأ جرعألا نمحرلا دبعو نمحرلا دبع نب ةملس يبأ

 ىلع ًادمحم ىفطصا يذلاو : ملسملا لاقف دوهيلا ّنم لجرو َنيملسملا نم لجر ٍنالجر

 دنع ملسملا بضغف :لاق .نيملاعلا ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو :يدوهيلا لاقف « نيملاعلا

 رمأو هرمأ نم ناك امب ُةربخأف يلي هلا لوسر ىلإ يدوهبلا َبهذف « ّيدوهيلا ةجو مطلق كلذ

 ةمايقلا موي نوقم َسانلا َّنِإف « ىسوم ىلع ينوريخت ال :ِكي هللا لوسر لاقف ماعلا
 قعص نميف ىسوم ناكأ يردأ الف « شرعلا بناجب شطاب يسوم اذإف « قيفُي نم لوأ ٌنوكأف
 . لجو زع هللا ین ىنثتْسا نمم ناك وأ < يلبق قافأف

 :لاقةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا وبأ انزع يعش ارا ةاميلا نأ انندح ية
 « شرعلاب ذخآ ىسوم اذإف « ماق نَم لوأ نوكأف « نوقعصي َنيح سانلا ٌقعصي : لكك يبنلا لاق

 . ي يبنلا نع ديعس وبأ هاور . «ٌقعص نميف َناكأ يردأ امف

 ةمايقلا موب نرالا نبا ضيقت ابد

 اي يبنلا نع رمع نبا نع عفان هاور
 ا ا ورا نتاج 14

 اا ی لاق اي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» بيسملا نب ٌديعس ينثدح

 .[4815 :ثيدحلا رظنا] ؟(ضرألا كولم َنيأ « كلملا انأ :لوقي مث هنيميب ءامسلا يوطيو

 نب دير نع لاله يبأ نب ديعس نع ٍدلاخ نع ُثيللا انئَّدح ريكي نب ىبحي انثّدح ۰

 ةمايقلا موي ضرألا نوكت : ي يبنلا لاق يردُخلا ديعس يبأ نع» راسي نب ءاطع نع ّملسأ
 ىتأف .ةنجلا لهأل ًالزن رفسلا يف هتزبخ مكدحأ أفكي امك هديب رابجلا اهؤفكتي ةدحاو ةزبخ
 موي ةنجلا لهأ لزنب كربخأ الآ مساقلا ابأ اي ٌكيلع نمحرلا َكراب :لاقف دوهيلا ّنم لجر
 مث انيلإ كي يبنلا رظنف كي يبنلا لاق امك ةدحاو ةزبخ ضرألا نوكت : لاق . ىلب :لاق ؟ةمايقلا

 ا نونو مالاب مهمادإ :لاق ؟مهمادإب كربخأ الأ :لاق مث « هذجاون تّدَب ىتح كحض

 . «ًافلأ ٌنوعبس امهدبك ةدئاز نم لأي « نوُنو ٌروث : لاق ؟اذه امو



 ١ ش قاقرلا باتك- 1۲1

 :لاق مزاح وبأ ينثّدح :لاق رفعج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ نب ديعس انثدح_- - 607١"

 ٍضرأ ىلع ةمايقلا موي ٌسانلا رشحُي :لوقي ايب يبنلا ٌتعمس» :لاق ٍدعس نب لهس ُتعمس
 .«دحأل ٌدلْعَم اهيف سيل :- ٌةريغ وأ - لهس لاق . ئقنلا ةصرقك ءارفع َءاضيب هما ا. و , ا ر 1 e e ةا

 رشكلا باي- ٤٠

 ةريره يبأ نع هيبأ نع سوواط نبا نع ٌبيَهُو اندح ٍدسأ نب د ىلعُم انثذح - 560

 نانثاو « نيبهارو َنيبغار قئارط ثالث ىلع ُئسانلا رشح 7 : لاق ب ئبنلا نع هنع هللا يضر

 مهعم ليفت رانلا مهيب رشحَيو « ريعب ىلع ًةرشعو ريعب ,ولع ةعبرأو ريعب ىلع ةثالثو ريعب ىلع

 ."اوّسمأ ثيح مهعم يسمتاو اوحبصأ ثيح مهعم حبصتو اوتاب يح مهعم تيتو اولاق ثيح

 ةداتق نع نابي انثّدح ُيدادغتبلا دمحم نب سنوي انثّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح - <07
 ؟دهِجَو ىلع ٌرفاكلا رشحُي فيك « هللا ئبن اي : لاق الجر نأ هنع هللا يضر كلام نب ُسنأ انثّدح»
 ؟«ةمايقلا موي دهجَو ىلع هيشمُي نأ ىلع ارداق ايندلا يف ٍنيلجرلا ىلع ٌءاشمأ يذلا سميلأ : :لاق

 SRS نیر ةَّرعو ىلب : لا

 سابع نبا تعمس» ريبُج نب ديعس ٌتعمس ورمع لاق ُنايفس اننَدح مولع انثّدح- 4

 . ًالزَغ ًةاسُم ةارع ةافح هللا وقالُم مكنإ :لوقي لكي يبنلا ٌتعمس

 . كي ئبنلا نم ةعمس سابع نبا َّنأ عَن امم اذه :نايفس لاق

[EV cE ETO CTEEV COTTE : [ثيدحلا رظنا 

 سابع نبا نع ريبُج نب ٍديعس نع ورمع نع ُنايفس انئّدح ٍديعس نب ةبيتق انثدح- 5

 ةافح هللا وقال مكنإ : لوقي ربنملا ىلع ٌبطخت و هل هللا لوسر ٌثتعمساا : : لاق امهنع هللا يضر

 oY EVE 15755 0453760 , £۷ › ۳٤۹] :ثيدحلا رظنا] . «ًالْوُغ ةارع

 نع نامعنلا نب ةريغملا- نع ةبعش :انثّدح دنع انثّدح راشب نب دمحم ينثدح - 5

 ةافح َنوروشُحَم مكنإ : لاقف بطخَي لَو ئيبنلا انيف ماق : لاق سابع نبا نع# ريبج نب نعيم

 ٌميهاربإ ةمايقلا موي ىسكُي قئالخلا لوأ َّنِإو . ةيآلا مدي ا دب امك » ًالرغ ةارع
 « يباحْيَصأ ٌبر اي : لوقأف « لامشلا تاذ مهب ُدخؤيف يتّمأ نم اجرب ٌءاجّيس هنإو « ليلخلا

 ماديه لع تنو » : حلاصلا ٌدبعلا لاق امك لوقأف ٠ كّدعب اوثّدحأ ام يردت ال ٌكنإ : لوقف

 . «مهباقعأ ىَلَع َنيّدترم اولازي مل مهنإ :لاقيف : لاق ميك : هلوق ىلإ © حف تمد
[Noo (oY EVE 155540 £110 ۳24۷ › ٤۹ : [ثيدحلا رظنا 



 قاقرلا باتك- 1۲۲ ١

 نع ةريغص يبأ نب متاح انئدح ِثراحلا نب , ةلاخ انئَّدح صفح نب سيق انثّدح 10۷

 اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ» ركب يبأ نب ٍدمحم نب ٌمساقلا ينئّدح :لاق ةكيلُم يبأ نب هللا دبع

 ُتلقف :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق .ًالُْغ ةارُع ةافُح َنورَشحُن : لب هللا لوسر لاق :تلاق

 هدا يكونا يدنا رمال لاقف ؟ضعب ىلإ مهضعب ظني ءاسنلاو لاجرلا « هللا لوسر اي

1o1۸نب ورمع نع ٌقاحسإ يبأ نع ٌةبعش انئّدح ٌرَدنُع انثّدح راّشب نب دمحم ينئّدح  

 ؟ةتجلا ٍلهأ مير اونوكت نأ ٌنوضرتأ : لاقف ةَق يف الب ئيبنلا عم انك : لاق هللا دبع نع» :نوميم

 اونوكت نأ نوضرتآ ::لاق . . معن :انلق ؟ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ ٌنوضرتأ :لاق .معن :انلق

 ٍلهأ رطش اونوكت نأ وجرأل ينإ « هديب دمحم ٌنمفن يذلاو : لاق . معن : :انلق ؟ةنجلا لهأ ٌرطش

 ةرعشلاك الإ كرشلا لهآ يف متنأ امو « ةملسم نف الإ اهّلخدي ال ةّنجلا نأ كلذو . ةنجلا

 .«رمحألا روثلا ٍدلج يف ءادوسلا ٍةرعَّشلاك وأ « دوسألا روثلا دلج يف ء ءاضيبلا

 .[5747 : يف هفرط_ ٠9۲۸ ثيدحلا]

 ًةريره يبأ نع» ِثيَغلا يبأ نع روث نع َناميلس نع يخأ ينثّدح ليعامسإ انئّدح- 104

 e اذه :لاقيف هتيّرذ ىءارتف « مدآ ةمايقلا موي ىعدُي نم لوأ : لاق ايب يبنلا َّنأ

 ؟جرخأ مك بر اي : :لوقيف « كتّيّرذ نم منهج تعب جرخأ : :لوقف كيدعسو كل :لوقيف

 هدم لک نم ام ا اذإ فلا لور ا: اولاقف ٠ نيعستو ةغست ٍةئم لك نم جرخأ : لوقيف

 .«دوسألا روثلا يف ء ءاضيبلا ةرعّشلاك ممألا يف يتمأ لإ : لاق ؟ انه قري اذامف نوعنتتو ةع

 4« يظع ءى ةعاستلا َةلَرلَز تإ ل :لجو َّنع هلوق باب - 5

 . ةعاسلا تبرتقا : «ةَقْزَأْلا تر »

 ديعس يببأ نع» حلاص يبأ نع شمعألا نع ريرج انئّدح ىسوم نب فسوي ينئّدح- 6
 . كيدي يف ُريخلاو « كيّدعَسو كيل :لوقيف « ٌمدآ اي : هللا لوقي : ةا هللا لوسر لاق :لاق

 ةعستو ةئمعست فلأ لك نم :لاق ؟رانلا ٌثعب امو :لاق « رانلا تعب جرخأ :لوقي :لاق

 ىَرْكَس سانلا ىرتو « اهلمح لمح ِتاذ لك عضو « ريغصلا ُبيشي نيح َكاذف « نيعستو
 كلذ انيأ هللا لوسر اي :اولاقف مهيلع كلذ ٌدتشاف .ديدش هللا باذع َّنكلو ىركسب مه امو

 يسفن يذلاو :لاق مث .لجر مكنمو ًافلأ جوجأمو جوجأي نم نإف «اورشبأ :لاق ؟لجرلا

 يسفن يذلاو : لاق مث .انزّبكو هللا انذمحف :لاق . ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ عمطأل ينإ « هديب

 يف ءاضيبلا ةرعّشلا لثمك ممألا يف مكلثم نإ . ةنجلا لهأ رطش اونوكت نأ عمطأل ينإ « هديب

 ١7744 ٤١٤١[. :ثيدحلا رظنا] . «رامحلا عارذ يف ةمقّرلاك وأ ‹ دوسألا روثلا دلج



 ١ قاقرلا باتك- 1۲۳

 برا سانا موق موي جب طع مزيل 9 نوثوعبم مآ كهكوأ ني الأ  :یلاعت هللا لوق باب - ۷
 قل

 . ايندلا يف ُتالّصْولا : لاق 4ُباَبْسَأْلا مهي ْتَعَطَقَتَو # : سابع نبا لاقو

 نبا نع» عفان نع نوع نبا انثّدح سنوي نب ىسيع انثّدح َنابأ نب ليعامسإ انثّدح -0

E ESل ل ل ا  
 .[ 1978 :ثيدحلا رظنا] . (هيّنذَأ فاصنأ ىلإ

 ثيَعلا يبأ نع ديز نب روث نع ناميلس ينثّدح : لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح - ۲
 تحدي ی اإ موي الا قرع : لاق لي هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ًةريره يبأ نعا

 . «مهناذآ غلبَي ىتح مهمجلُيو « ًاعارذ نيعبَس ضرألا يف مهقَرَع

 ةقحلا .رومألا قاوَحو َباوثلا اهيف نأل ةقاحلا يهو « ةمايقلا موي صاصقلا باب - ۸
 رانلا ّلهأ ةنجلا ٍلهأ نبع :نباغتلاو .ةخاصلاو ةيشاغلاو ةعراقلاو « دحاو ةقاحلاو

 هللا دبع تعمسا قيقش ينثّدح شمعألا انثدح يبأ 0 ع را اا فيا

 .[314714 :يف هفرط_ 1٥۳۳ ثيدحلا] . «ءامدلا يف سانلا نيب ىضقي ام لوأ : ةي م ٌعوبنلا لاق هنع هللا يضر

 نأ ةريره يبأ نعا ي ٌيربقملا ٍديعس نع كلام ينثّدح : لاق ليعامسإ انثّدح 5

 ٌدانيد مث سيل هنإف ‹ اهنم ةللحتيلف هيخأل ٌةملظَم هدنع تناك نم :لاق ي هللا لوسر

 تاس نم يأ عانت هل نكي مل نا «وتانسح نم ديل ذخر نأ لبق نم « مهرو الو

 ْ .[؟ 4149 :ثيدحلا رظنا] . «هيلع ْتَحِرْطف هيخأ

  - 1ooلاق لعن مرو امار » عيَرز نب ديزي انثّدح دمحم نب ُتلصلا انثّدح :

 لاق لاق هنع ُهللا يضر ّيردُخلا ديعس ابأ َّنأ يجانلا لكوتملا يبأ نع َةداتق نع ديعس انثّدح

 صيف « رانلاو نجلا َنيب ةرطنق ىلع نوسبحُيف « رانلا نم ٌنونمؤملا ُصّلخي : هلك هللا لوسر
 لوخد يف مهل نأ اوفو اوبّذُه اذإ ىتحب « اينذلا يف مهنيب تناك ملاظَم ضعب نم مهضعبل

 . «ايندلا يف ناك هلزنمب هنم ةنجلا يف هلزنمب ىّدهأ مهذَحأل هيب دمحم ٌسفن يذلاوف « ةنجلا

 .[7 114٠ :ثيدحلا رظنا]

 بدم ٌباسحلا َناقوُك نم باب
 نع ةشئاع نع ةكيَلُم يبأ نبا نع دوسألا نب ٌنامثع نع ىسوم نب هللا دبع انثّدح -7



 قاقرلا باتك- 1۲٤ ١

 3 م حاس

 0 ل تلاق . ب الل ار ل 2

 e O اي احس

 . (هلثم . .

 ةشئاع نع ةكيلُم يبأ نبا نع متْسُر نب حلاصو ُبويأو ميلس نب ٌدمحمو جيَرُج نبا هعباتو

 .[5989 2037٠١ :ثيدحلا رظنا] . لي يبنلا نع

 انثّدح ةريغّص يبأ نب , متاح انئّدح ةدابُع نب حور انئّدح روصنم نب ٌقاحسإ انئّدح - ضف

 نيل لاق لك هللا لوسر َّنأ ةشئاع ينتثدح» ٍدمحم نب مساقلا ينثدح ةكيلُم يبأ نب هللا دبع

 ْنَم اما : ىلاعت هللا لاق دق سيلأ « هللا لوسر اي :تلقف . كلّه الإ ةمايقلا موي بّساحي ّدحأ

 « ضرعلا كلذ امنإ : لک هللا لوسر لاقف ؟ اري امسح ب ُبَساَحي فو طي بك فو
 .[5475 « ٤۹۳۹٩ 037 :ثيدحلا رظنا] . «بّدُعالإ ةمايقلا موي باسحلا شقاني ٌدحأ سيلو

 سنأ نع ةداتق نع يبأ ينثدح :لاق ماشه نب اعم انئّدح هللا دبع نب مولع انئّدح 000

 ةداتق نع ٌديعس انثّدح ةدابُع نب ٌموَر انّئَّدح رَمْعَم نب دمحم ينئّدحو . .ح ٠ . ةي يبنلا نع

 لاقُيف ةمايقلا موي رفاكلاب ٌءاجُي :لوقي ناك ةا هللا ئیبن ا

 تنك دق :هل لاقيف :معن :لوقيف ؟هب يدتفت تنك ًابهذ ضرألا 4 ٌءلم كل ناك ول تيأرأ :هل

 ش .["78 6 :ثيدحلا رظنا] . «كلذ نم رّسيأ وه ام َتلَئس

 E لاق شمعألا ينث دخ: لاق يبأ انثدح صفح نب ُرمع انثّدح - 14

 َنيِب سيل ةمايقلا موي هللا ةملكيسو الإ ٍدحأ نم مكنم ام : كو خربنلا لاق : لاق متاح نب ٌيدع

 السا ف « را نر هي ل ا + تق يح ییا رت مث« امج یر

 ]ا ۲۳ 8096 ۰۱٤۱۷۰۱٤۱۳ :ثيدحلا رظنا] . «ةرمت قشب ولو ّرانلا يقي نأ مكنم

 ٠١ - لكي ئبنلا لاق :لاق متاح نب يدع نع» ةمئيَح نع ورمع ينئّدح شمعألا لاق :
 ُرظنَي هنأ اننظ ىتح ًاثالث حاشأو ضرعأ مث .رانلا اوقتا :لاق مث حاشأو ضرعأ مث رانلا اوقتا

 (ةبّيط ةملكبف ْدِجَي مل نمف « ةرمت قشب ولو ٌرانلا اوقتا :لاق مث .اهيلإ .
 ثيدحلا رظنا] : ۱٤۱۳ ۰ ۱٤۱۷ ۰ ٣۹۰۵ ,٦۰۲۳ ۰ ٦٥۳۹[.

 باسح ٍريغب ًافلأ َنوعبس ةنجلا ٌلخدي باب١
 نب ٌديسأ ينثدحو .ح . نيّصُح انثّدح ليضف نبا انثَّدح ةرسيَم نب ٌنارمع انثّدح 0١- و 2 و 2 ابجي ی 4 0



 ١ قاقرلا باتك- 1110

 : لاق سابع نبا ينثدح» :لاقف ريّبج نب ٍديعس دنع ُتنك :لاق نيّصُح نع ميّشُه انئّدح ديز

 « رفنلا هعم رمي يبنلاو < ةّمألا هعم رمي يبنلا ذخأف « مَمألا يلع ْتَضِرُع : لي خيبنلا لاق

 داوس اذإف ترظنف ¢ هدحو رمي ٌعيبنلاو ¢ ةسمخلا ةعم ومي ٌئيبنلاو 4 ةرشعلا هعم ومي عيبنلاو

 داوس اذإف ترظنف « قفألا ىلإ ظنا نكلو « ال : لاق ؟ىت ىتَمأ ءالؤه ٌليربج اي تلق ٤ رشک

 : تلق . باذع الو مهيلع باسح ال مِهَماّدق افلأ نوعبس ءالؤهو « كتمأ ءالؤه : لاق « ريثك

 ماقف .نولكوتي مهّبر ىلعو « نوريطتي الو « نوقزتسُي الو « نووتكتي ال اوناك : لاق ؟ملو

 ]ماف مث + مهتم هلعجلا مهللا + لاك مهتم اعجب نأ هللا عدا :لاقف نصخم نب ةشاكع هيلإ

 . «ةشاكع اهب كبس :لاق . مهنم ينلعجي نأ هللا عدا : لاقف ُرخآ لجر

 ثيدحلا رظنا] : 25٠١ ٥۷٥۲ « 1٤۷۲[.

 قئدح :لاق ئرهزلا نع تنوي انربخأ اهلا دبع انتبخأ نّسأ قي داعم انثدخ.ا 5
 نم ةنجلا لخدي :لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس :لاق ُهْئَّدح ةريره ابأ َّنأ» بّيسملا نب ٌديعس

 ماقف .ةريره وبأ لاقو .ردبلا هليل رمقلا ةءاضإ مهّهوجو ٌءيضَن ًافلأ ّنوعبس مه ةرمز يتمأ

 ‹ مهنم ينلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اي :لاقف هيلع ةرمن عفري ٌيدسألا نصخم نب ةشاكع

 ينلعجي نأ هللا عدا « هللا لوسر اي ا نم لكر ماق مث . مهنم ُهلَعِجا مهللا :لاق

 041١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةشاكع اهب ٌكَقَبس : لاقف . مهنم

1oنب ٍلهس نع» مزاح وبأ يتثّدح : لاق ٽاسغ وبأ انئّلح ميرم يبأ نب ديعس انئّدح-  

 يف كش « ٍفلأ ةئمعبس وأ - ًافلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا ّنلخديل : كي ئبنلا لاق :لاق ٍدعس
 مههوجوو ًةنجلا مهرخآو مهلوأ َلُخدي ىتح « ضعبب مهضعب ٌدخآ « َنيكسامتم - امهدحأ

 .[77 41 :ثيدحلا رظنا] . «ردتلا ةليل رمقلا ءوض ىلع

 عفان انئّدح حلاص نع يبأ انئّدح َميهاربإ نب ٌُبوقعي انئَّدح هللا دبع نب ٌجيلع انئّدح-4

 مث « رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا ّلهأ لخدي :لاق ةي ىبنلا نع امهنع هللا يضر َرمع نبا نع
 3 أ ْ ان 5 - و و

 .«دولخ « توم ال ةنجلا لهأ ايو « َتوَم ال رانلا له اي : مهتيب نذؤم موقي

 .[1954 : يف هفرط 5545 ثيدحلا]

 ل نير ىلا es أ اقدح نيش اندرحأ نايبلا وبا اا ه4:

 رانلا ّلهأ اي ا اي :ةنجلا لهأل لاقي : ب ئيبنلا لاق

 .[5045 :ثيدحلا رظنا] . «توم ال دولخ



 قاقرلا باتك 11171 ١

 رانلاو ةنجلا ةفص باب ١
 .«توخ ٍدبك ةدايز ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ» : ايب غوبنلا لاق : ٍديعس وبأ لاقو

 تبنَم يف :4ِقِْص ِدَمَقَم ىف ل .ندعملا هنمو .تمقأ :ضرأب ُتنَدَع .دلُ :4ِندَع
 ْ ف

 ٠٩ لاق ايب يبنلا نع َنارمع نع» ءاجَر يبأ نع فوع انئّدح مثيهلا نب نامثع انئّدح :

 «ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا يف ٌتعلطاو « ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنجلا يف ٌثعلطا .

 :ثيدحلا رظنا] 251١9827714١ 1٤٤۹[. ْ

 ةماسأ نع» نامثع يبأ نع ٌئميتلا ناميلس انربخأ ليعامسإ انئّدح ٌدَّدسم انثّدح _ ۷
 دجلا َباحصأو « َنيكاسملا اهلخد نم ٌةماع ناكف ٍةنجلا باب ىلع ُثمق : لاق يَ ئبنلا نع

 نم ٌةماع اذإف رانلا باب ىلع تمقو « رانلا ىلإ مهب ا دق راثلا تاما نوع :ةوسوحم

 .[0195 :ثيدحلا رظنا] . «ءاسنلا اهلخد

 ٌهثّدح هنأ هيبأ نع ٍديز نب دمحم نب ُرمع انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدسأ نب ذاعُم انثّدح 4

 ءيج رانلا ىلإ رانلا لهأو ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ راص اذإ : هب هللا لوسر لاق : لاق ٌرمع نبا نع»

 « توم ال ةنجلا ّلهأ اي :دانم يدانُي مث « ُحِبْذُي مث « رانلاو ةنجلا نيب لعجي ىتح توملاب

 .«مهنزخ ىلإ ًانزخ رانلا لهأ دادزيو < مهحّرف ىلإ احرف ةنجلا لهأ دادزيف « توم ال رانلا ّلهأ اي

 نع ملسأ نب ٍديز نع سن نب , كلام انربخأ هللا ٌدبع انربخأ ٍدسَأ نب ذاعم انثّدح _ ۹

 لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ : ل هللا لوسر لاق :لاق ٌيردُخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع

 :نولوقيف ؟مئيضر له :لوقيف .كيَدعَسو اّنبر َكّيِبل :نولوقيف .ةنجلا لهأ اي : ةنجلا لهأل

 كلذ نم لضفأ مكيطعأ انآ : لوقيف . كقلَخ نم ًادحأ طعُت مل ام انتيطعأ دقو ىضرن ال انل امو

 مكيلع طّخسأ الف « يناوضر مكيلع ُلحأ : لوقيف ؟كلذ نم ٌلضفأ ءيش ُيأو :بر اي :اولاق

 0١14/[. : يف هفرط_ 5554 ثيدحلا] . (ًادبأ هدعب

 دی نع قانا وا انثدح ورک نب ةيواعم ا اح تمم نب هلا دبع ىتدح ۰

 ايب ئبنلا ىلإ هما ثءاجف  ٌمالغ وهو - ردب موي ةثراح ّبيصأ : لوقي ًاسنأ ٌتعمس» : لاق

 نإو .ْبِسّتحأو ُربصأ ةنجلا يف كي نإف « ينم ةثراح ةلزنم تفرع دق هللا لوسر اي : تلاقف

 نانج اهنإ ؟يه ا ها د قلك را ِكحْيَو :لاقف ؟عنصأ ام ىّرت ىرخألا نكست

 .[۳۹۸۲ 05805 :ثيدحلا رظنا] . «سودرفلا ةنَج يفل ُهنإو « ةريثك



 1۲۷ قاقرلا باتک-۱

 نع مزاح يبأ نع ليضفلا انربخأ ىسوم نب ٌلْضَملا انربخأ دسأ نب ذاعُم انثّدح - ١

 . «عرسملا بكارلل مايأ ةثالث ةريسم رفاكلا يبْنَم َنيب ام :لاق ل عيبنلا نع ةريره يبأ

 نع بيهو انئَّدح ةملس نب ةريغملا اأ :ميهاربإ نب قاحسإ لاقو :لاق - ۲

 اهلظ يف ٌُبكارلا ٌريسَي ةرجشل ةنجلا يف َّنِإ : لاق هللا لوسر نع دعس نب لهس نع» مزاح يبأ

 .«اهعطقي ال ماع ةئم

 نع ٍديعس وبأ ينثّدح» :لاقف شاع ىلا نب تامعا هب ثنّدحف مزاح وبأ لاق "66

 . «اهعطقي امو ماع ةثم عيرسلا رمضلا وأ ةاوجلا كارلا ريس ةرجشل جلا يف نإ : لاق الك ينل

 كي هللا لوسر َّنأ دعس نب لهس نع» مزاح يبأ نع زيزعلا دبع انثّدح ٌةبيتق انثّدح - ٤
 - لاق امهيأ مزاح وبأ يردي ال « فلأ ةئمعبس وأ  نوعبس ىتمأ نم ةنجلا َّنلْخدَيَل :لاق

 ةروص ىلع مههوجو < مهذخآ لخدي ىتح مهلوأ ٌلُخدي ال ًاضعب مهضعب ٌذخآ ّنوكسامتُم
 ٠٠٤١[. ,77 410 :ثيدحلا رظنا] . «ردبلا ةليل رمقلا

 : لاق لكي يبنلا نع له نع» هيبأ نع زيزعلا ُدبع انثّدح ةملسم نب هللا بع انئّدح - 1000

 . «ءامسلا يف بك وكلا نوءارتت د امك ةنجلا يف َفرْعلا َنوءارتّيل ةنجلا لهأ نإ

 ثدَحي ليعس ابآ تعمل دهنشأ :لاقف شا ىبأ نب نامعنلا تت اخف : ىبأ لاق 5

 ٠٠١"[. :ثيدحلا رظنا] . «ىبرغلاو ىقرشلا قفألا ىف براغلا بك وكلا نوةءارت امك» : هيف ديزيو

 تا لاك نارتع أ عع يف اا ةنيغ ااو اش نب دخ دعت ۷
 موي ًاباذع رانلا لهأ ِنَوْهَأل ىلاعت هللا لوقي » : لاق ال يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب َسنأ

 كنم تدرأ :لوقيف . e : لوقيف ؟هب يدّتفَت َتنكأ ءيش نم ضرألا يف ام َكل َنأ ول : ةمايقلا

 . “يب كرشت نا ا ايش كرش لنآ مدآ بلص يف تنأو اذه نم َنَوْهَأ

 . 10A] الا : ثيدحلا رظنا]

 اب ييبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نع» ورمع نع دامَح انثّدح نامعنلا وبأ انثّدخح -6

 ناكو .سيباغضلا :لاق ؟ةيراعثلا امو :تلق . ريراعّتلا م مهنأك ةعافشلاب رانلا نم جرحي :لاق

 تعمسلا :لوقي هللا دبع نب َرباج تعمس دمحم اب :رانيد نب ورمعل تلقف « «همف طقس دق

 . معن :لاق !؟ «رانلا نم ةعافشلاب جرخي : لوقي يي يبنلا

 للك يبنلا نع كلام نب ُسنأ انثّدح» ةداتق نع ٌمامه انثدح دلاخ نب ٌةَبْدُه انثّدح - ۹



 قاقرلا باتك- 178 ١

 : ةنجلا ّلهأ مهيمسيف « ةنجلا نول ديف « ٌعْفَس اهنم ٌمِهَّسم امدعب رانلا نم موق جرخي :لاق

 .[/4 : يف هفرط ٠١١۹ ثيدحلا] . «نييمنهجلا

CaSيردُخلا ديعس يبأ نع» هيبأ نع ىيحي نب ورمع انئّدح ٌبيَهو انئّدح ىسوم انثّدح -  

 ناك نم : هللا لوقي ٌرانلا رانلا لهو ةنجلا ةنجلا لهأ لحد اذإ : لاق لكي عربنلا َّنأ هنع هللا يضر

 « ًامّمَح اوداعو اوشحتما دق نوجرخيف « هوجرخأف ن اميإ نم لّدْرَح نم ةبح لاقثم هبلق يف

 . ليسلا ِةَيِمَح :لاق وأ « ليسلا ٍليمَح يف ةبحلا تبنت امك نوتبنيف « ةايحلا رهن يف َنوَقلْيف
 ]£414 :ONY YY ا 0 : ةي خئبنلا لاقو

 0 :لوقي 48 بلا ثمسس نامعا تمس
 ش .[19577 : يف هفرط_ 7571١ ثيدحلا] . «هغامد اهنم يلغي ةرمَج هيمَدق صمَحأ

1Yوساماسو  GSريشب نب نامعنلا نع» قاحسإ يبأ نع  

[No : E e e 

1oَّنأ متاح نب ّيِدَع نع» ةمَّتيَح نع ورمع نع ٌةبعش انًئَّدح برح نب ناميلس انثّدح -  

 : لاق مث اهنم ذّوعتف يجرب حض دانا كلا ء اهنم ذّرعتف ههجّوب حاشأف رانلا ركذ كي يبنلا

 . «ةبّيط ةملكبف دجي مل نمف « ةرمت قشب ولو ٌرانلا اوقتا

 :ثيدحلا رظنا]  › ۱٤۱۷ › ۱٤۱۳الهوم “25917 0۳۹ 4١ 10[.

 نع ديزي نع ُيدْرَوارَدلاو مزاح يبأ نبا انئَّدح ةزمح نب ٌميهاربإ انثدح - 4

 هدنع ٌركذو ا هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر يردُخلا ٍديعس يبأ نع» باخ نب هللا دبع
 غلبي راثلا نم حاضْخَض يف ٌلَعِجُيف .ةمايقلا موي يتعافش ةعفنت هلعل :لاقف بلاط وبأ هّمع

 .[؟886 : ثيدحلا رظنا] . «هغامد ٌمَأ هنم يلغي هيّبعك

 لاق :لاق هنع هلا يضر سنا نع ةداتق نع ةناوع وأ انئثّدح ٌدَّدسم انثّذح  -ه6

 نم انحيرُي ىتح انبر ىلع انعفشتسا ول :نولوقيف ةمايقلا موي سانلا هللا عمجي : ةه هللا لوسر
 َرمأو « هحوُر نم كيف خفنو « هديب هللا كقلخ يذلا تنأ :نولوقيف مدآ نوتأيف « انناکم

 ‹ هتئيطَخ ٌرکذیو « مكانه تسل :لوقيف .انبر دنع انل عفشاف ‹ كل اودجسف ةكئالملا

 ‹ هتئيطخ ركذيو « مكانه تسل :لوقيف « توتأيف .هللا ُهّثعب لوسر لوآ احون اونئا :لوقيو



 ١ قاقرلا باتك- ۱1۲4

 اوتثا « هتئيطَح ركذيو « مكانه تسل :لوقيف « ُهتوتأيف . ًاليلخ هللا ُهَدختا يذلا ميهاربإ اوُن

 ةنوتأيف . ىسيع اوتئ ا « هتئيطخ ٌركذيف « مكانه تسل : لوقيف « هوتأيف . هللا ةملك يذلا ىسوم

 اس ل را :ا . مكانه ٌتسل :لوقيف

 را :يل لاقي مث « هللا ًءاش ام ينُعَديف , ادجاس هل ُثعقو هير اذإف « يبر ىلع نذأتسأف

 هد ال . عّفشُت عفشاو « عّمسُي لقو « هطعت لسو « َكَسأر
 عقأف دوعأ مث . ةنجلا مهلخدأو رانلا نم مهّجرخأ مث « ًادح يل ٌدحيف عفشأ مث < ‹ ينمّلعي

 لوقي ةداتق ناكو «نآرقلا ةسبح نم الإ رانلا يف ىقبي ام ىتح « ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف هلثم ًادجاس

 ٤٤ 4475٠[. :ثيدحلا رظنا] . دولخلا هيلع بجو يأ : اذه دنع

 انئّدح» ءاجَر وبأ انثّدح َناوكَذ نب نسحلا نع ىيحي انثدح ٌدَّدسم انثّدح "55

 لكك دمحم ةعافشب رانلا ّنم ٌموق َجْرْخَي : لاق كك ئبنلا نع امهنع ُهللا يضر نيّصُخ نب ُنارمع
 .(َنييِمّنهجلا َنوّمسُي « ةنجلا َنولخديف

 تأ ةثراح ّمأ َّنأ سنأ نعا ب دیم نع رفغتج نب لئغامسإ ادثذح بق انتج ۷

 تملخدف + هللا وسر اي :تلاقق + ثرغةهس ةئاصآ رد موي ةراع كله دو لي ها لوز

 : اهل لاقف . عَتصأ ام ىرت فوّسالإو « هيلع ِكبأ مل ةنجلا يف ناك نإف « يبلق نم ةثراح عقوم

 . «ىلعألا سودرفلا يف هنإو « ةريثك ٌنانج اهنإ ؟يه ةدحاو ٌةّنجأ « ِتلبَه
 :ثیدحلا رظنا] ۲۸۰۹ « ۳۹۸۲ 1046١[. ٠ ١

“OAسوق بالو « اهيف امو ايندلا ّنم ريخ ٌةحوَر وأ هللا ليبس يف ةودغ :لاقو» -  

 ٍةنجلا ٍلهأ ءاسن نم ةأرما نأ ولو . اهيف امو ايندلا ّنم ريح ةّنجلا نم - مدق عضوم وأ - مكدحأ

 : ينعي - اهفيصتلو 2 ًاحير امهنيب ام ثألملو « امهئيب ام ثءاضأل ٍضرألا ىلإ َتَحَّلَطا

 .[۲۷۹۹ ۰ ۲۷۹۲ :ثيدحلا رظنا] . «اهيف امو ايندلا نم ريخ  ٌرامخلا

 :لاق ةريره سا نعد جرعألا نع دان وبأ انئّدح ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ ادخن 4

 « ًاركش دادزيل « َءاسأ ول رانلا نم ُهَدَعَقَم ير الإ ةنجلا دحأ لخدي ال : هلي عيبنلا لاق

 ويسب كاع نوكيا ل ل ددقت م يِرَأ الإ دحأ َرانلا ٌلخدي الو

 اس نا نإ دعيت وکو ع عج نب عا اند دعس نب اھ اند ۷
 سانلا دعسأ نم « هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ّيرُبقملا

 َلَّوأ ٌدحأ ثيدحلا اذه نع ىنَلأسَي ال نأ ةريره ابأ اي ٌتْنََظ دقل : لاق ؟ةمايقلا موي كتعافشب



 قاقرلا باتك- 1۳۰ ١

 : لاق نَم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا ٌدعسأ « ثيدحلا ىَلَع كصرح نم ُتيأر امل « كنم
 .[948 :ثيدحلا رظنا] . «هسفن لبق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال

 نع» ةديبع نع ميهاربإ نع روصنم نع ديرج انثدح ةبيش يبأ نب ٌلامثع انثّدح -0

 ٍةنجلا لهأ رخآو « اهنم ًاجورُخ رانلا لهأ رخآ ملعأل ينإ : لكي يبنلا لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 هيلإ لّيْخُيف اهيتأيف ‹ ةنجلا لخداف بهذا : هلا لوقيف « ًاوُبَح رانلا نم ّجْرْخَي لجر « ًالوخد

 اهيتأيف « ةنجلا لخداف بهذا :لوقيف « ىَألَم اهتدجو بر اي :لوقيف عجريف « ىألَم اهنأ
 « ةنجلا لخداف بهذا :لوقيف ىألَم اهتدجو ٌبر اي :لوقيف عجريف « ىألم اهنأ هيلإ لّيخيف

 وأ « ينم رخست : لوقيف - ايندلا لاثمأ ةرشع َلثم كل نإ وأ - اهلاثمأ ةرشعو ايندلا لثم كل نإ

 ناكو .هدجاوت تدب ىتح ٌكحض لكي هللا لوسر ٌتيَأر دقلف < كلملا تنأو ينم ُكحضت

 N۱][. : يف هفرط- ٠٥۷١ ثيدحلا] . «ةلزنم ةنجلا لهآ ىندأ كلذ : لاقي

 نب هللا دبع نع رْيمع نب كلملا دبع نع ةناوَع وبأ انثدح ٌدَّدسم انثّدح _ ۲
 ؟«ءيشب بلاط ابأ تعفن له : ا يبنلل لاق هنأ هنع هللا يضر سابعلا نع» لفوت نب ثراحلا

 ٦۲۰۸[. 2 ۳۸۸۲۳ : ثيدحلا رظنا]

 منهج ُرسج ٌطارصلا باب ۲

 نأ ديزي نب ٌءاطعو ٌديعس ينربخأ يرهُزلا نع ٌبيعش انّربخأ ناميلا وبأ انثّدح _ ۳

 ٌّيرهزلا نع ُرمعَم انربخأ قازرلا دبع انئّدح ٌدومحم ينئَّدحو .لكي يبنلا نع امهربخأ ةريره ابأ
 موي انّبر یر له هللا لوسر اي : سانأ لاق :لاق ةريره يبأ نع» يثيللا ديزي نب ٍءاطع نع

 :لاق « هللا لوسر اي ال :اولاق ؟باحّس اهنوُد سيل سمشلا ىف َنوُراِضُت له :لاقف ؟ةمايقلا
 ناق + لاق ' هللا وشراب اال :اولاق؟باحبس هنود سيل ردبلا هليل رمقلا يف َنوُؤواَضَت له
 دعي ناك نَم عبتيف . هعبتيلف ًائيش ٌدُبعَي ناك نم :لوقيف سانلا هللا عمجي كلذك ةمايقلا موي ُهَنوَرَت

 اهيف ةمألا هذه ىقبتو « تيغاوطلا ٌدبعي ناك نم عبتيو « ّرمقلا ٌدبعي ناك نم عبتيو « ّسمشلا

 هللاب ذوعن :نولوقيف « مكبر انأ :لوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا ريغ يف هللا ٌمهيتأيف « اهوقفانم
 نوفرعي يتلا ةروصلا يف هللا ٌمهيتأيف « هانفرع انّبر اناتأ اذإف انبر انيتأي ىتح انّناكم اذه « كنم

 لاق « منهج ٌرسِج ُبَرضُيو « هنوعبتيف « انبر تنأ :نولوقيف « مكبر انأ :لوقيف
 ُبيلالك هبو « مّلس ْمَّلس هللا :ذئموي لسرلا ٌءاعدو « زيجُي نم لوأ نوكأف : اک هللا لوسر

 لثم اهنإف :لاق « هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟نادعّسلا كوش متيأر امأ « نادعّسلا كوش لثم
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 عفا :مهلامعأب َسانلا ُفطْحَتَف « هللا لإ اهَِّظِع دق دق ملي ال اهنا ريغ « نادعسلا كوش
 bs هدابع نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ ىتح « وجني مث لدزخُملا مهنمو < اخ ولا

 مهوجرخُي نأ ةكئالملا ٌرمأ « هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشَي ناك نمم جرخُي نأ دارأ نم رانلا ّنم جرخُم
 « دوجسلا َرْثأ مدآ نبا نم لكأت نأ رانلا ىلع هللا م مّرحو < دوجسلا 9 ةمالعب مهنوفٍرعيف

 يف ةبحلا َتابن َلوتتيف « ةايحلا ٌءام : هل لاقي ٌءام مهيلع بصف « اوشحتم تما دق مهنوجرْخُيف

 ينقّرحأو اهحير ينبشق دق بر اي : لوقا رانا نام يجوب رق عر يوت لعلا لوخ
 ينلأست نأ ٌكّييطعأ نإ كلعل : لوقيف هللا وعدي لاي الف « رانلا نع يهجو فرصاف « اهٌءاكذ

 ” كلذ دعي لوكيل .رانلا نع ُههجو فرصيف « هّريغ َكلأسأ ال « كنّرعو ال : لوقيف هّريغ

 مدآ َنباي كليو ع ىلاس آل نأ تيفو دق نيل :لوقيف « ةّنجلا باب ىلإ ينبّرق بر اي

 «كتّزعوال : لوقيف «هريغ ينلأست كلذ كتيطعأ نإ يلعل : لوقيف ءوعدي لازي الف . كّرّدغأ ام

 «ةنجلا باب ىلإ هبرقيف «هريغُهلأسي ال نأ َقيئاومو دوهع نم ءاش ام هللا يطعُيف .هريغ َكّلأسأ ال

 وأ :لوقي مث . .ةنجلا ينلخدأ ٌبر : لوقي مث « تكسي نأ هلل هللا ءاش ام تكس اهيف ام یار اذإف

 ينلعجت ال ٌبر اي :لوقيف . كرّدغأ ام مآ َنباي كليو .هريغ ينلأست ال نأ تمعز دق سيل

 اذإف ء اهيف لوخدلاب هل ذآ ةنم كحض اذإف « ٌكَحِضي ىتح.وعّدي لازي الف . كقلَح 'ىقشأ
 «ينامألا هب عطقنت ىتح « ینمتیف اذك نم ّنمت : هل لاقي مث . ىنمتيف اذك نم َّنمت : لیق اهيف لخد

 .«ًالوخد ةّنجلا لهأ دَخآ لجرلا َكلذو :ةريره وبأ لاق .هعم ُهلثمو كل اذه : هل لوقيف
 :ثيدحلا رظنا] ١ ۸٠[.

 هثيدح نم ًائيش هيلع ُديُي ال ةريره يبأ عم ٌسسلاج ُيِردُخلا ٍديعس وبأو ءاطع لاق - 4
 اذه :لوقي وهي هللا لوسر ٌتعمس» :ديعس وبأ لاق «هعم ةلثمو كل اذه» : هلوق ىلإ ىهتنا ىتح

 ٠٠٠١[. 4915:4041 ۲۲ :ثيدحلا رظنا] . (هّعم ةلثم» ٌتظفح :ةريره وبأ لاق «هلاثمأ ةرشعو كل
 هم .٠

 «َرتوكْلا تیغ ان و :ىلاعت هللا لوقو .ضوحلا يف باب ۴۳

 . «ضوحلا ىلع ينوقلت ىتح اوربصا» : يب ئبنلا لاق :ٍديز نب هللا دبع لاقو
 نع هللا دبع نع» قيقش نع َناميلس نع ةناوَع وبأ انثّدح دامح نب ىبحي ينئّدح - "< هاله

 ۷٠٤۹[. + 5841/5 : يف هافرط_ 4176 ثيدحلا] . «ضوحلا ىلع مكطرف انأ : هلك عوبنلا

 :لاق ةريغملا نع ٌةبعش انئّدح رفعج نب دمحم انّنّدح مولع نب ورمع ينثّدحو 5

 « ضوحلا ىلع مكطَرف انأ :لاق ةي ئبنلا نع هنع هللا يضر هللا دبع نع» لئاو ابأ ٌتعمس
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 يردت ال كنإ : لاقيف « يباحصأ ٌبر اي :لوقأف « ينوُد ٌنْجَلتْحْيَل مث مكنم لاجر َنَعفرُيَلو
 .«كَدعَي اوثدحأ ام

 . الك ئبنلا نع ةفيذُح نعا : ا لئاو يبأ نعٌيصاع ُهَعِبات

 .["ةاله : ثيدحلا رظنا]

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» عفان ينثّدح هللا ِديبع نع ىيحي انئّدح ٌدَّدسم انثّدح "7
 .2حُرذأو َءابْرَج نيب امك ٌضضوَح مكمامأ :لاق ةا يبنلا نع

 نع بئاسلا نب ٌءاطعو ٍرشب وبأ انربخأ ميشه انثّدح دمحم نب ومع ىنثدح

 هللا ةاطعأ يذلا ريثكلا ريخلا :رثوكلا :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعال ريج نب ديعس

 يذلا رهنلا :ديعس لاقف « ةنجلا ىف رهن هنأ نومعزي ًاسانأ نإ ٍديعسل تلق : رشب وبأ لاق .هاَيإ

 . «هايإ هللا ةاطعأ يذلا ريخلا نم ةنجلا يف
 ق : م 0 5 ري. . وك ۶ ل“

E كل ل E 

 «ًادبأ امظَي الف اهنم َبِرَش نم « ءامسلا موجنك ةنازيكو كسملا نم .

 ينثّدح» باهش نبا لاق سنوي نع بهَو نبا ينثّدح :لاق ٌريفع نب ٌديعس انثّدح 10۸°

 نم ء ءاعنصو ة بأ نين امك ضو رد نإ : لاق ا هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب ُنسنأ

 . «ءامسلا موجن دّدعك قيرابألا نم هيف نإو 2 نميلا

  0١ح ب يبنلا نع سنأ نع ةداتق نع ٌمامَه نكح ٍديلولا وبأ انثّدح .

 : لاق لو يبنلا نع كلام نب نأ انثدح» ةداتق انئّدح ٌمامَه اننَدح دلاخ نب ةبذُه انئّدحو
 ؟ليربج اي اذه ام : تلق < فّرجملا ٌرُّدلا ُبابق هاتفاح ٍرهنب انأ اذإ . ةنجلا يف ريسأ انأ امنيب

 «ةبذه كش .رفذأ كسم ُهنيط وأ ةبيط اذإف « كير كاطعأ يذلا رت وكلا اذه :لاق

i N 

 نع» مزاح وبأ ىدثّدح فزطُم نب 27 تاب لتحت انثّدَح _ ۳
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 dd e : ضوحلا ىلع مكطرَق ينإ و يتلا لاق :لاق دعس نب لهس
 .«مهنيبو ينيب لاحُ مث « ينوفرعيو مهفرعأ م اوقأ َيلع َنَدِريِل . ًادبأ امظي مل برش

 . ۷٠٠١[ : يف هفرط_ 5047 ثيدحلا]

 ؟لهس نم تعمس اذكه : لاقف شايع يبأ نب نامحُتلا ينعمسف : مداخل للا 85

 مهنإ :لوقأف اه ديزي وهو تسل ئردخلا دعس ىلا ىلع هنا :لاقف . .معن : :ٌتلقف

 .«يدعب رّيغ نمل ًاقحُس ًاقحّس :لوقأف . كّدعب اوثدحأ ام يردت ال َكنإ :لاقّيف « ينم

 سا

 .هّدعبأ : ةقكحس ةقحسأو هقحس « ديعب : : قيحس : لاقت« ادب :اقحش سابع نبا لاقو

 e : يف هفرط- ٠٥۸٤ ثيدحلا]

 ايلا موي يلع ر ا و

 كلملعال كنإ : لوقيف « يباحصأ ٌبر اي : لوقأف « ضوحلا نع َنوُلُجيَف يباحصأ نم طهر

 . [ ٦5۸٦ : يف هفرط_ 5086 ثيدحلا] .؛یرقهتلا مهرابدأ یلعاوڈترا مهن 2 كّدعب اوثدحأ امب

 نع باهش نبا نع سنوي ينربخأ : لاق بهو نبا انثدح حلاص نب ٌدمحأ انثدح - 10۸٦

 ٌلاجر ضوحلا َيلع دري : لاق ال يبنلا نأ لي بنلا باحصأ نع» ُتّدحُي ناك هنأ بّيسملا نبا

 اوثدحأ امب كل َملع ال كنإ :لوقيف « يباحصأ ٌبر اي : لوقأف « هنع َنووّلَحُيَف يباحصأ نم

 . (ىّرقهقلا مهرابدأ ىلع اوُدترا مهنإ « كّدعب

 : ليقع لاقو .نوّلجُيف :ِِلكَي يبنلا نع ُتّدحُي ةريره وبأ ناك : ٌيرهُزلا نع ٌبيعش لاقو

 ٠ ش .نوؤلحُيف

 ةريره يبأ نع عفار يبأ نب هللا ِديبَع نع لع نب ٍدمحم نع يرهُزلا نع : ٌيديِبزلا لاقو

 .[5086 :ثيدحلا رظنا] . لَ ىبنلا نع

 ينثدح : لاق يبأ انئَّدح حبلف نب دمحم انثدح ئيمازجلا رذنملا نب ٌميهاربإ ينثدح -۷
 اذإ ىتح « ةرمز اذإف مئان انآ انيّب :لاق ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع» راسي نب ءاطع نع لاله
 : تلق « هللاو رانلا ىلإ : لاق ؟ نيأ ٌٹلقف « مله : لاقف مهنيبو ينيب نم لجر جرخ مهتفّرع

 مهتفرع اذإ ىتح « ةرمز اذإ خت . . ىرقهقلا مهرابدأ ىلع َكَدعب اوُدترا ٌمهنإ : لاق ؟مهنأشامو

 ؟مهنأش ام : تلق . هللاو رانلا ىلإ : لاق ؟َنيأ : تلق < مله : : لاقف مهنيبو ينيب نم ّلِجَر جرخ

 . (مَحّنلا لمَ لثم الإ مهنم صخب هارأ الف « ىرقهقلا ٌمهرابدَأ ىلع كّدعب اوُدترا مهنإ : لاق
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 نع بيب نع هللا ٍديَبُع نع ضايع نب ُسنأ انثّدح ٍرذنملا نب ٌميهاربإ ينثّدح 10۸۸
 يربنمو يتيب نيب ام : لاق ي هل هللا لوسر ن هنع للا يضر ةريره يبأ نع» مصاع نب صفح

 .[۱۸۸۸ 21١95 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «يضوَح ىلع يربنمو « ةَّنجلا ضاير نم ةضور

 : لاق ًابدْئج ٌتعمسا ا ا ان

 هللا يضر ةبقُع نع» ريخلا يب و ا نيواوس اح 10۹۰

 ربنملا ىلع فرصنا مث « تّيملا ىلع هتالص ٍُحأ لهأ ىلع ىلصف اموي جّرخ ةَ يبنلا نأ هنع

 ٌثيطعأ ينإو . نآلا يضوَح ىلإ رظنأل هثلاو ينإو « مكيلع ديهش انأو « مكل ْطَرَف ينإ :لاقف

 « يدعب اوكرشت د نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ينإو - ضرألا حيتافم وأ - ضرألا ن نئازخ َحيتافَم

 .[5453 0۸0 ‹ 5047 ۳0۹٦ 154 :ثيدحلا رظنا] .«اهيف اوسقانت نأ مكيلع فاخأ نكلو

 ا ا ول ل سا “۹۱
 ةنيدملا نيب د أمك : لاقف ضوحلا َركذو يي يبنلا ٌتعمس» :لوقي بهو نب ةثراح عمس

 . «(ءاعنصو

 : لاق ايب يبنلا عمس ةثراح نع» دلاخ نب دّبعَم نع ةبعش نع ٌيِدَع يبأ نبا دازو ۲
 .ال :لاق ؟يناوألا :لاق ؟ ٌةْعمست ملأ :دروتسملا هل لاقف « ةنيدملاو َءاعنص َنيب ام ةضوح

١ eS 

TT Eَترَعش له :  

 انإ مهللا :لوقي ةكيلُم يبأ نبا ناكف «مهباقعأ ىلع نوعجري اوحرب ام هللاو ؟كّدعب اولمع ام

 . اننيد نع نتف وأ « انباقعأ ىلع عجرن نأ كب ذوعت
 - - ص ص مچ رر

 ۷٠٤۸[. : يف هفرط- 7097 ثيدحلا] . بقعلا ىلع نوعجرت : « نوصل کیلقعآ لع
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 باب ۱

 : لاق شمعألا ناميلس ينأبنأ ةبعش انثدح ِكلملا دبع نب ٌماشه ديلّولا وبأ انئّدح _- 4
 - قودصملا قداضلا وهوا للك هللا لوسر انثدح :لاق هللا دبع نع» بهو نب يز ٌتعمس

 لثم ٌةغضُم نوكي مث « كلذ لث َةقَلَع مث « آموي َنيعبرأ هّمأ نطب يف ُعَمِحُي مكدحأ َّنإ :لاق

 e A عبرأب ُرمْؤُيف اكلم هللا ثعبي مث « كلذ

 وأ عاب ُيغ اهتیبو هنيب ٌنوكي ام ىتح « رانلا لهأ لمعي لمعي - لجرلا وأ - مكدحأ نإ هللاوف

 ٍلمعب ٌلمعَيِل لجرلا نإو « اهلُخديف ةَّنجلا لهأ لمعب لَمعيف « ُباتكلا هيلع ٌقبسَيَف « عارذ
 ٍلمعب لمعيف « باتكلا هيلع قبسيف « نيعارذ وأ عارذ ريغ اهنيبو نيب ٌنوكي ام ىتح نجلا ٍلهأ

 .[۳۳۳۲ 7504 :ثيدحلا رظنا] .عارذ الإ : مدآ لاق . «اهلخديف رانلا لهأ

 نع» سنأ نب ركب يبأ نب , هللا ٍديَبُع نع ٌدامح انئّدح برح نب ٌناميلس انثّدح - و
 « ةفط بر يأ : لوقف ًاكّلَم محرلاب هللا لکو : لاق يب ئبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 « یش مآ ٌركذ بر يأ : لاق اهّقْلَح يضقَي نأ هللا دارأ اذإف ٠ ةغضم بر يأ « ةقلع بر يأ

 . (هّمأ نطب يف كلذك بتكيف ؟لَجألا امف ؟ قزرلا امف ؟ديعس مأ عيقش أ

 ۳۳٣۳٣[. 14 : ثيدحلا رظنا]

 راع لع ُهَسأ ُهَلَصَأَو »» :هلوقو « هللا ملع ىلع ملقلا فَ باب <

 اف » : سابع نبا لاقو .«قال َتنأ امب ملقلا فج : الب خربنلا يل لاق» :ةريره وبأ لاقو

 .ةداعسلا مهل ٌتَقِبس : 4 نوفيلس

 نب هللا دبع نب ٌفّرطُم تعمس :لاق . كشّولا ديزي انثدح ةبعش انثَّدح ٌمدآ انثّدح- 5
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 نم ةنجلا لهأ فّرعُيأ هللا لوسر اي لجر لاق :لاق ٍنيَّصُح نب َنارمع نع» ْثّدحُي ريخّشلا
 سيب امل وأ < هل قلخ امل لمعي لك : لاق ؟نولماعلا لمعي ملف : لاق . معن :لاق ؟رانلا لهآ

 .[الهوا : یف هفرط 1 ثيدحلا] ٠ هل

 نيلماع اوناك امب ملعأ هللا باب
 رج ر ایس نع رشب يبأ نع ةبعش انثّدح ُدَدنُع انّددح راشب نب دمحم انثدح_-۷

 امب ملعأ هللا :لاقف نيكرشملا دالوأ نع كي يبنلا لس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع»

 .[۱۳۸۳ :ثيدحلا رظنا] . ؟نيلماع اوناك

 ينربخأو :لاق باهش نبا نع سنوي نع ثيللا انثدح ريكُب نب ىيحي انثدح _ ۸

 هللا :لاقف نيكرشملا يرارذ نع ةي هللا لوسر لس :لوقي ًةريره ابأ عمسا هنأ ديزي نب ٌءاطع

 .[1784 :ثيدحلا رظنا] . ؟نيلماع اوناك امب ملعأ

 نع» مامه نع رمْعَم انربخأ قازرلا دبع انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ انربخأ _ ۹
 هنادّرهُي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم ام :ِكك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ

 01 2 ت - و

 متنا اونوكت ىتح ءاعدج نم اهيف نودجت له « ةميهبلا نوجتنت امك « هنارصنُيو

 éVYo «1A0]. »¢ 10۹4. 10۸ : ثيدحلا رظنا] .«اهّتوعدجت

 اوناك امب ملعأ هللا :لاق < ريغ وهو توقيت نم كيرف هللا لوسر اي :اولاق <

 1٥۹۸[. 1786 :ثيدحلا رظنا] . ؟نيلماع

 | يك وس هم 2 ر

 «(َيوُدَعَم ردق ها رمأ ناو باب - ٤

 ةريره يبأ نع» جّرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انثّدح 1۰۱

 اهل نإف حكْتَمْلو اهتفحص غرفتستل اهتخأ ٌقالط ٌةأرملا لاس ال : وك هللا لوسر لاق :لاق

 .«اهل رّدق ام

,[o\loY ١ه 5:5: o YYYY كالا 7# >11 »°۲۱1 كاما 16١ل 1١5807١54ثيدحلا رظنا] : ٠ 

 ةماسأ نع» نامثع يبأ نع مصاع نع ٌليئارسإ انثدح َليعامسإ نب كلام انئّدح- 1۲

 نأ - ذاعمو بعك نب يبو دعس هدنعو - هتانب ىدحإ لوسر هءاج ذإ ةي يبنلا دنع تنك : لاق

 .«بسّتحَتلو ربصتلف < د ىطعأ ام هللو دخ ام هلل : اهيلإ ٌثعبف « هسفنب دوجي اهنا

 o9100]. ع :ثيدحلا رظنا]



 1۳۷ ردقلا باتك ۲

Sh:ينربخ أ :لاق ّيرهلا نع ٌسنوي انّربخأ هللا دبع انربخأ ىسوم نب ُنابِح انئّدح  

 الإ ئنلا دنع ٌنسلاج وه امنيب هنأ ٌةَربخأ ع ّيردخلا ٍديعس ابأ نأ» ئيحمُجلا زيريحُم نب هللا دبع

 يف یر نبع + لاملا تحفو ين تيصت انإ +: هلا لوس واب :لاقف راصنألا نم ٌلجر َءاج

 ٌةمست تسيل هنإف « اولعفت الأ مكيلع ال ؟كلذ َنولعَُت مكنإ وأ : الك هللا لوسر لاقف ؟ِلزَعلا
 ,[هل١1 « ۱۳۸ 1648 ۲۲۲۲۹ :ٹیذحلا رظنا] ٠ «ةنئاك يه الإ َجْمْحَت نأ هللا َبتك

 ةفيذح نع» لئاو يبأ نع شمعألا نع ٌنايفس انثّدح دوعسم نب ىسوم انثّدح 4

 « هّركذ الإ ةعاسلا مايق ىلإ ًآئيش اهيف كرت ام ًةبطخ ايب ئبنلا انبطَح دقل :لاق هنع هللا يضر
 لحرلا فرعي اذه ةفرعاقا# نيت لف يتلا ىرأل تنك نإ OE a ةملع نع ةقلع

 .[0759 ۰ ۲۰۲۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ «هفّرعف ٌهآرف هنع باغ اذإ لجرلا

 نمحرلا ٍدبع يبأ نع ةديبع نب دعس نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انثّدح-6

 ضرألا يف هب ثكنَي ٌدوع هعمو ايب ئبنلا عم ًاسولج انك : لاق هنع هللا يضر مولع نع» يملسلا
 : موقلا ّنم لجر لاقف . ةّنجلا ّنم وأ رانلا نم ُهّدعقَم بيك دق الإ دحأ نم مكنم ام : لاقو سکنف

 . «ةيآلا ناو ىع نم ماما ارق مث « رسيُم ٌلكف اولمعا « ال : لاق ؟هللا لوسر ای لکتن الآ

 .|( 57١241515245146 547/25555556236 : ثيدحلا رظنا]

 ميتاوُخلاِب لمعلا باب٥

 نب ديعس نع ٌيِرهُّزلا نع ٌدمعَم انربخأ هللا دبع انربخأ 'ئسوم نب لاح انثّدح
 لاقف « ربيخ لكي هللا ٍلوسر عم اندهش :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» بّيسملا

 لتاق لاتقلا َرَضَح املف .رانلا لهأ نم اذه : مالسإلا يعدي هعم نمم ٍلجرل ال هللا لوسر

 : لاقف كي ئبنلا باحصأ نم ٌلجر ءاجف ؛ هيف حارجلا هب ترثكو « لاتفلا دش نم لجرلا

 ن دبا نيالا لقت يف لا ا لعا رب ا َتنَّدحت يذلا َتيأرأ « هللا لوسر اي
 « باترَي ّنيملسملا ضعب داكف ؛رانلا لهآ نم هنإ امأ : لب ئبنلا لاقف . حارجلا هب ترثكف

 ایت ی زن هك لإ دی یون عمل ما لحل جو ا كا ل هايل

 ةنجلا لخدي ال :ْنذأف مق < الب اي: لا اوسر لاقف ؛هسفن لتقف ال رحت 0

 ٤۲١۳ ١ 473١5[. 27055 :ثيدحلا رظنا] ٠ «رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ُديؤيَ هل هللا َّنِإو . نمؤم الإ

 ٍدعس نب ٍلهس نع» مزاح وبأ ينثّدح َناسغ وبأ انثّدح ميرم يبأ نب ٌديعس انثّدح- 7



 ردقلا باتك 7 1 ١4

 لكي ئبنلا رظنف ٠ ‹ لك يبنلا عم اهازغ ةوزغ يف َنيملسملا ٍنع ًءانَغ نيملسملا مظعأ نم اجر َّنأ

 وهو موقلا نم لجر ُهَعبتاف « اذه ىلإ رظنيلف رانلا له نم ٍلجر ىلإ َرظني نأ ٌبحأ نم : لاقف

 ةبابُذ لعجف « توملا لجعتساف حرج تح نيكرشملا ىلع سانلا ٌدشأ نم لاحلا كلت ىلع

 نأ دهشأ :لاقف ًاعرسُم كي يبنلا ىلإ لجرلا لبقأف « هيفتك نيب نم جرخ ىتح ِهيَيْذَت نيب هفيس
 رانلا لهأ نم لجر ىلإ َرظني نأ ّبحأ نم :نالفل تلق :لاق ؟كاذ ام و :لاقف « هللا لوسر

 املف « كلذ ىلع تومي ال هنأ ٌتفرعف « نيملسملا نع ًءانَغ انمظعأ نم ناكو « هيلإ ئظنيلف

 رانلا لهأ لمع ٌلمعيل دبعلا َّنِإ : كلذ دنع كي غربنلا لاقف . هسفن لتقف توملا لجعتسا حرج

 لامعألا امنإو « رانلا لهأ نم هنإو « ةنجلا لهأ لمع لمعّيو « ةنجلا لهأ نم هنإو
 1 .[11917 24717041707 27894 :ثيدحلا رظنا] .«ميتاوخلاب

 ردقلا ىلإ َرذنلا دبعلا ءاقلإ باب - ”

 َرمع نبا نع» ةّرم نب هللا دبع نع روصنم نع ٌنايفس انثّدح ميعُن وبأ انثّدح 64

 نم هب جّرختسُي امنإو « ًائيش دري ال هنإ :لاقو رذنلا نع كي ئبنلا هن :لاق امهنع هللا يضر
 .[1797 , 5597 :يف هافرط_ 7708 ثيدحلا] . «ليخبلا

 نعا ِهّينُم نب مامه نع ٌدرمعَم انربخأ هللا دبع انربخأ لمحم نب ٌرشب انئّدح 48

 ُرَدَقلا يقلي نكلو « هّنرَّدق دق نكي مل ٍءيشب ُرذنلا مآ َنبا يتأي ال : لاق لَك يبنلا نعةريره يبأ
 .[1394 :يف هفرط- ٦٦۰۹ ثیدحلا] . «ليخبلا نم هب جرختسأ « هل ۀتردق دقو

 ناب الإ ةَّوق الو َلوَح ال باب - ١

 نع ٌءادحلا دلاخ انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا وبأ ٍلتاقم نب دمحم ينثّدح - “1°

 حصا ل ااف 0 ٍةاَغ يف ةا هللا لوسر عم انك : لاف سوم يبا نعا ي يِدهنلا نامثع يبأ

 كك هللا لوسر انم اندف : لاق . ريبكتلاب انتاوصأ انعفَر الإ داو يف طيهن الو ًافرش ولعن الو ًافرش

 نوعدت امنإ « ًابئاغ الو مص وعدت ال مكنإن 2 مكسفنأ ىلع اوعترا « سانلا اهيأ اي :لاقف

 لوح ال : ةنجلا زونك نم يه ٌةملك كمّلعأ الأ « سيق نب هللا دبع اي :لاق مث .ًاريصب ًاعيمس

 .[5104 5584 4706 5997 :ثيدحلا رظنا] . «هللاب الإ ةوق الو

 عنام :حصاع .هللا َمصَع ّنم ٌموصعملا باب-8

 .اهاوغأ : «اَهلَّسَو # . ةلالضلا يف نودّدرتي : قحلا نع اّدَس :ٌدهاجم لاق



 ۱1۳۹ ردقلا باتک - ۲

 کک : لاق ٌيرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ نابع انثدح 551١

 مات ةناطب : :ناتتاطي هل الإ ةيلَح فلسا ام : لاق ل عربنلا نع ٌيردُخلا ديعس يبأ نع»
 .«هللا مّصَع نم موصعملاو « هيلع هّضحت دو ٌرشلاب ٌهرمأت ةناطبو « هيلع هّضُختو ريخلاب

 .[7194 : يف هفرط_ 571١ ثيدحلا]

 نو رت ال مينا اهانكلف] هي ا ٍةيرق ىَلَع ٌمرجوإ» باب- 9
 4يراَثَك اجاق الل وشی الو و « ماد نما كف نم ترب ن مآ 7

 بّحَو :ةيشيحلاب ةزحو :سابع نبا نع ةمركع نع نامعُتلا نب ٌروصنم لاقو

 نع سووا نبا نع ٌرمعَم انربخآ قازرلا دبع انئّدح َناليَغ نب ٌدومحم ينئّدح “1۲

eهللا نإ : يب يبنلا نع ةريره وبأ لاق امم ممللاب هبش ةبشأ ايش ٌتيأر ام :  

 ناسللا ىنزو « رظّنلا نيعلا ىنزف : ةلاحم ال كلذ َكردأ ىنّزلا نم ةَّطح مدآ نبا ىلع بتك

 ءاقرَو انثَّدح :ةبابش لاقو .«هبّدكيو كلذ قّدصي جرفلاو « يهّتشتو ىم سفنلاو « قطْنملا

 ٤۳ ٦١[. : ثيدحلا رظنا] . يب يبنلا نع ةريره يبا نع هيبأ نع سوواط نبا نع

 سال الإ كير لأ ايلا اَنلَمَجاَمَو 9 باه- ٠

 هللا يضر سابع نبا نع» ةمركع نع ومع انّثَدح ٌنايفس انئّدح ُيديمُحلا انئّدح- 11۳

 ليل كي هللا لوسر اهّيرأ نيع ايؤر يه : لاق 4ان ةَ الإ كر لآ يلا تعج امو # امهنع

 سوت E لاق نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو : لاق . سدقملا تيب ىلإ هب يرسأ

 .[8117 ٠ ۳۸۸۸ : ثیدحلا رظنا]

 هللا دنع ئسومو ُمدآ جات ٌباي- ١

 سوواط نع ورمع نم ٌءانظفح : لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح - 4
 « انوبأ تنآ ُمدآ اي : :'ىسوم هل لاقف « سومو ُمدآ ّجتحا : لاق ةي يبنلا نع ةريره ابأ تعمس»

 « هديب كل طخو همالكب للا ٌءلافطصا ئىسوم اي :مدآ هل لاق . ةّجلا نم انّتجرخأو انتّيَخ

 مدآ حف < 'ىسوم ُمدآ حف ؟ةنس نيعبرأب يّقلخي نأ لبق َيلع هللة َرَّدَق رمأ ىلع ينمولتأ

 . «ًاثالث . .'یسوم

 . هلثم . ٠ يا نع ره يبا نع جرعألا نع ةانزلا وبا انندع ناش لاف

 ثيدحلا رظنا] : ۳٤١۹ « ٤۷۳١ « ۷۳۸([.



 ردقلا باتك ۲ 16

 هللا ىطعأ امل ٌعنام ال باب- ١

 ئلوم دارو نع اوا نب ةدبع اننّدح حبل انئّدح نانس نب دمحم انثّدحح 6

 َفلَخ لوقي ةَ عوبنلا تعمس ام ىلإ تكا : ةريغملا ىلإ ٌةيواعم بتك» :لاق ةبعش نب ةريغملا
 هدحو هللا الإ َهلإ ال :ةالصلا َفلَخ لوقي ةي ىبنلا ُتعمس :لاق ةريغملا ىلع ىلمأف « ةالصلا

 كنم ّدَجلا اذ عفني الو « َتعنَم امل يطعُم الو « تيطعأ امل منام ال هللا « هل كيرش ال

 ةيواعم ىلإ دعب ٌثدفو مث .اذهب هربخأ ًاداَرَو َّنأ ةدبع ينربخأ :جيَرُج ُنبا لاقو .«ٌدجلا
 ۸٤٤ ۱٤۷۷ ۰ ۲٤۰۸ ۰ 0۹۷۰ 388٠ , ٤۷٣ :ثيدحلا رظنا] . لوقلا ٌكلذب سانلا رمأي ةتعمسف

 ءاضقلا ءوسو « ءاقشلا كرد نم هللاب َلَّوعَت نم باب ۳
 ص ليل رک نک 1 نى 70

 «4(َقَلَحاَم رس نمک ٍقَلَمْلا برب ٌدوعأ لف :ىلاعت هلوقو

 لكي يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع يمس نع ٌنايفس انثّدح ٌدَّدسم انئّدح - ٩

 . (ءادعألا ةتامشو ) ءاضقلا ءوسو < ءاقشلا كردو < ءالبلا دهَج نم هللاب اوذّوعت» : لاق

 ٦۳٤١۷[. :ثيدحلا رظنا]

 هبلقو ءرملا نيب لوحي باب٤

TTYنع ةبقع نب 'ئسوم انربخأ هللا دبع انربخأ نسحلا وبأ ٍلتاقُم نب دمحم انئّدح -  

 . ؟بولقلا ٍبْلقُمو ال : فيحب لكي ئربنلا ناك امر يثك : لاق هللا دبع نع» ملاس

 .[۷۳۹۱ ‹ 5774 : يف هافرط_ 1711 ثيدحلا]

 نع ْدَمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ :الاق دمحم نب ٌرشيو صفح نب يلع انثّدح - 51

 كل ٌتْأَبَحخ : دايص نبال ب ئبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» ملاس نع يره

 :لاق .هقنع برضأف يل ْنَّذئا :رمع لاق .كّردق ودعت نلف أَسْخا : لاق . خّدلا :لاق .ًائيبَح

 . «هلتق يف كل ريخ الف وه نكي مل نإو « هقيطت الف وه نكي نإ « هغد
 ٦۱۷۳[. ء۳۰۵۵ , 7١ه: : ثيدحلا رظنا]

 ئضق :4اَنَ أ بكَ اما إ او نل لق » باب
 0 م ا ما اسما

 اهعتاّرمل َماعنألا ىدهو , ةداعسلاو ءاقشلا رّدق :«َدهَمَرَدَت »

 نع ِتارفلا يبأ نب ُدواد انثّدح ٌرضّتلا انربخأ ٌيلظنحلا ميهاربإ نب ٌقاحسإ ينثّدح -4



 1٤۱ ردقلا باتك - ۲

 اك هللا لوسر ثلأس اهنأ ٠ ةتربخأ اهنع هللا يضر ةشئاع َّنأ» رّمْعَي نب 'ىيحي نع ةديّرُب نب هللا دبع

 نم ام 2 نينمؤملل ةمحر هللا ةلعجف ¢ ٌءاشي ْنَم ىلع هللا هثعِبَي ًاباذع ناك : :لاقف نوعاطلا نع

 الإ هبيصي ال هنأ ٌملعَي ًابِستحُم ًارباص ٍدلبلا نم ٌجرخي ال هيف ٌثكميو هيف نوكي ٍدلب يف ن

 .[0174 ۳٤۷٤ :ثيدحلا رظنا] . «ديهشلا رجأ لثم هل ناك الإ هل هللا بتك ام

 «تقّتفلا ني تنكح يندم لا كأول » . 4 اندم و یی اك ابو باب - ١١
 نب ءارّبلا نع قاحسإ يبأ نع مزاح ُنبا وه ديِرَج انربخأ نامعُتلا وبأ انئّدح _- ٠

 :لوقي وهو َبارتلا انعم َلقْنَي قدنخلا موي كي يبنلا ُثيأر :لاق بزاع
 ا ا 207 اني تهاام هللا الرول هللاو

 ا فل نإ اا و ع حبل ا

 اي اح و اودازأ 3 اغا ت اق نك لاو

 To YE] دال: YTATY مالك : ثيدحلا رظنا]



 اا ےل ر ام

 نيل مدفعا مڪو نوكأ ف وغ مک دښار ا ¥ :ىلاعت هللا لوق باب ١

 يل تي يتق وا ee سم قرع ماعطإ :هنردقكُف

 ولی مک هلآ نیب كلذک کتیا أوم E 5 دلك رک راک هايس

 و ا و مين فاطم 5١

 نيميلا ةرافك هللا لَرنأ ىتح طق نيمي يف ُثدحَي ْنكي مل هنع هللا يضر ركب ابأ َّنأ ةشئاع نع»

 نع ُتْرفكو ريخ وه يذلا ُثيتأ الإ اهنم ًاريخ اهّريغ ُتيأرف نيمي ىلع ٌفِلحأ ال :لاقو
 41١4[. :ثيدحلا رظنا] . «ينيمي

 انثّدح» نسحلا انئّدح مزاح نب ٌريرج انثّدح لضفلا نب دمحم ٍِنامَعّنلا وبأ انثّدح _ ۲
 « ةرامإلا لأست ال « ةرمّس نب نمحرلا دبع اي : الب ئبنلا لاق : لاق ةرُمَس نب نمحرلا دبع
 تفلح اذإو . اهيلع َتنعأ ةلأسم ريغ نم اهتيتوأ نإو « اهيلإ تلك ةلاسم نع اهتيتوأ نإ َكنإف

 «زريخ وه يذلا ِتْناو ٌكنيِمَي نع رَّمكف اهنم ًاريخ اهريغ ٌتيأرف نيمي ىلع
 .[71417 « ٦۷۲۲ « ۷۱٤١ : يف هفارطأ_ 11۲۲ ثيدحلا]

 هيبأ نع ًةدرُب يبأ نع ريرج نب َناليغ نع ٍديز نب ٌدامح انئّدح نامعا وب أ انثّدح ۔_ ۳

 يدنع امو « مكلمحأ الواو : لاقف « هلمحتسأ نييرعشألا نم طهر يف ايب يبنلا ثيتأ : لاق

 انّلمحف ىَرذلا رع دود ثالثب يتآ مث « ثل نأ هللا ءاش ام ايل مث :لاق . هيلع مكلمحأ ام

 َفلحف ةلمحتست كب ئبنلا انيتأ « انل ُكَرابُي ال هللاو :- انضعب لاق وأ - انلق انّقلّطنا املف « اهيلع

 هللا لب مكتلمح انأ ام : لاقف ُةانيتأف « هرّكذنف كي يبنلا ىلإ انب اوعجراف انلمح مث انلمحي ال نأ

 نع ترك الإ اهنم ًاريخ اهَريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال - هللا ءاش نإ  هللاو ينإو « مكلمح

 .«ينيمي نع ٌترّمكو ريخ وه يذلا تيتا وأ 3 ريخ وه يذلا ٌتيتأو ينيمي

 .[660182هملال ٤۳۸٥ 4:5١ 2117“ : ثيدحلا رظنا]



 ١557 روذنلاو ناميألا باتك م8

 : Siلاق هبنُم نب مامه نع ٌرمْعَم انربخأ قازرلا دبع انّربخأ ميهاربإ نب قاشا اناا :

 .ةمايقلا موي َنوقباسلا نورخآلا نحن : لاق الإ يبنلا نع ًةريره وبأ هب انَّدح ام اذه» . . .٠.
 ثيدحلا رظنا] : ۲۳۸ ‹ ۸۷٦ ‹ ۸٩۹7 ۰ ۲۹٣۹ ۳٤۸١[.

 نأ ْنم هلا دنع هل مثآ هلهأ يف هنيميب مكذحأ حلي ْنأل هللاو» : كي هللا لوسر لاقو _- ٥

 .[5371 : يف هفرط_ 1775 ثيدحلا] . «هيلع هللا ضرتفا يتلا ةترافك ّيطعُي

 eS ميهاربإ نب ينعي - ٌقاحسإ انئّدح - 5

 وهف نيميب هلهأ يف جلتسا نم :ك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع» ةمركع نع ىبحي
 ٠٠٠٠[. :ثيدحلا رظنا] . «ةرافكلا : : ينعي . بيل « ًامثإ مظعأ

 «هللا ٌمْياو» :ِي ٌيبنلا لوق باب- ١

 َرمع نبا نع رانيد نب هللا بع نع رفعج نب َليعامسإ نع ٍديعس نب ةبيتق نثّدح - 1¥

 سانلا ضعب ٌنعطف « ٍديز نب ةماسأ مهيلع ر أو ًاثعَب ا هللا لوسر ٌثععَب : لاق امهنع هللا يضر

 هيبأ ةرمإ يف نونعطت متنك دقف هترمإ يف نونعطت متنك نإ :لاقف الب هللا لوسر ماقف « هترمإ يف
 نمل اذه َّنِإو « ىلإ سانلا ٌبحأ نمل ناك نإو « ةرامإلل ًاقيلَخل ناك نإ هللا مياو « لبق نم

 .[4414- 4438 243190 ۳۷۳۰ :ثيدحلا رظنا] . هّدعب لإ سانلا ٌبحأ

 ؟ِلَك ّيبنلا نيمي تناك فيك باب_

 «هديب يسفن يذلاو» :ةلَك يبنلا لاق :ٌدعس لاقو

 .«هللاتو هللابو هللاو :لاقي .ًاذإ هللا اهال» : ب يبنلا دنع ركب وبأ لاق :ةداتق وبأ لاقو

1Aَرمع نبا نع» ملاس نع ةبقع نب ىسوم نع َنايفس نع َفسوي نب دمحم انئّدح -  

 .[5511/ :ثيدحلا رظنا] . TE : اک ئبنلا نيمي تناك : لاق

 ال يبنلا نع ةرُمَس نب رباج نع» ِكلملا دبع نع ةناوع وبأ انئَّدح يسوم انثّدح _- 64
 « هديب يسفن يذلاو .هدعب ىرسك الف ىّرسك كله اذإو .هدعب َرصيق الف ٌرِصيِق كله اذإ :لاق
 ۰ .[7519 ۰ ۳۱۲۱ :ثيدحلا رظنا] . «هللا ليبس يف امهزونك َّنقفنتل

 ا كلتا نب ب یر ع و ع اوا انآ اهلج 1

 الف * ُرصيق َكَلَه اذإو « هّدعب ىرسك الف ىَرسك َكله اذإ : لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ابأ

 mT هديب ٍدمحم سفن يذلاو . هدعب َرِصيِق

 51١84"[. 71370: ۳۰۲۷ : ثيدحلا رظنا]



 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماش نع ةدبع انربخأ دمحم ينئّدح - تس
 متكحضأو ًاريثك متيكبل < ٌُملعأ ام َنوملعت ول هللاو . دمحم ةمأ اي :لاق هنأ ةي عيبنلا نع

 c1 (1°00 CIE (10A «(1°07 «(1°0۰ 1°2۷ 1°٤1 03١١55 :ثيدحلا رظنا] . «ًاليلق

.[oYY! CENE OFT TC 1۱۲ 

1Yينثّدح :لاق ٌةَوْيَح ينربخأ ٍبهَو نبا ينئّدح :لاق َناميلس نب ىبحي انئّدح -  
 ديب دخ وهو ايب ئبنلا عم انك : لاق ماشه نب هللا َدبع هّدج عمس هنأ دبعم نب ةرهُز ليقع وبأ

 . يسفن نم الإ ءيش لك نم ئلإ ٌبحأ تنأل « هللا لوسر اي :رمع هل لاقف « باطخلا نب ٌرمع
 هنإف :رمع هل لاقف . كسفن نم كيلإ ّبحأ نوكأ ىتح « هديب يسفن يذلاو ال : كَ ئبنلا لاقف

 . دمع اي نالا : لكي ئبنلا لاقف . يسفن نم ىلإ ٌبحأ َتنأل هللاو نآلا

 ۰ ٦۲١٤[. 2759154 :ثيدحلا رظنا]

 نب هللا ديّبَع نع باهش نبا نع كلام ىنثَّدح :لاق ٌليعامسإ انثدح - ۳-٦٦۳٤

 ىلإ امصتخا نيلُجر نأ ةاربخأ امهنأ ٍدلاخ نب ديزو ًةريره يبأ نع» دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع
 لجأ -امههّقفأ وهو  ُرخآلا لاقو « هللا باتكب اننيب ضقا :امهّدحأ لاقف « كك هللا لوسر
 ناك ينبا لإ : :لاق « ملكت : لاق . ملكتأ نأ يل داو « هللا باتكب اننيب ضقاف « هللا لوسر اي

 ينبا ىلع َّنَأ ينوربخأف « هتأرماب ىن  ريجألا ٌفيِسَعلاو :كلام لاق اذه ىلع ًافيِسَع

 ىلع ام نأ ينوربخأف ملعلا لهأ تلأس ينإ مث ي ا ا يعيب ا جرا

 يسفن يذلاو امأ : كي هللا لوسر لاقف . وتأرما ىلع مجرلا امنإو « ماع ٌبيرغتو ةئم ٌدلَج ينبا

 « ًاماع هبرغو ًةئم هبا َدَلَجو < كيلع ٌدرف كتيراجو َكمنغامأ : هللا باتكب امکنیب ٌنيضقأل هلبب

 . (اهمجرف تفّرتعاف « اهّمّجر تفّرتعا نإف رخآلا ةأرما ىتأي نأ ا

 €YVY]. 5566 0 : تيدحلا رظنال[ ۳۲ :ثيدحلا]

 ۲۹٤۹ ۰۲۹۹۲۰ ۲۷۲٣[. 2 ۲۳۱۲ :ثيدحلا رظنا] [1774 : ثیدحلا]

 نع بوقعي يبأ نب ٍدمحم نع ٌةبعش انثّدح ٌبهَو انثَّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينئّدح -0
 ةنيّرُمو ٌرافغَو ملسأ ناك نإ مير :لاق الك ئبنلا نع» هيبأ نع ًةركب يبأ نب نمحرلا دبع
 :لاقف .معن :اولاق ؟اورسَحو اوباخ ٍدسأو َنافطغو ةعّصْعَص نب ٍرماعو ميمت نم ًاريخ ةنيهجو
 ,[5017 07018 :ثيدحلا رظنا] . «مهنم ريخ مهنإ « هديب يسفن يذلاو

 ديَمُح يبأ نع ةورع ينربخأ :لاق ّيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح - 5



 6١ه روذنلاو ناميأآلا باتك - ۳

  :لاقف هلمع نم عرف َّنيح لماعلا هءاجف لماع لمعتسا كي هللا لوسر نأ ةربخآ هنأ يدعاسلا

eٌترظنف كمأو كيبأ تيب يف ٌتدعق الفأ : هل لاقف . يل َيِدْهَ  

 مث هلهأ ّوه امب هللا ىلع ىنث :ثأو دهشتف ةالصلا دعب ةيشع ا هللا لوسر ماق مث ال مأ كل ىذه

 الفأ يل يِدهأ اذهو مكلمع نم اذه : aT :لاق

 اهنم مكدحأ لحي ال « هديب دمحم سفن يذلاوف ؟ال مآ هل ىّدهي له رظنف همأو هيبأ تيب يف َدعَف

 ةرقب تناك نإو « ءاغُر هل هب ءاج ًاريعب ناك نإ : مقنع ىلع ةلمجتي تالا موي هب ا اكن

 عفر مث : :ديمح وبأ لاقف كا نق .رعُيت اهب ءاج ةاش تناك نإو « راوُخ اهل اهب َءاج

 نب ليز نعم كلذ شقر دخ ىبأ لاق: هيطبإ رفع ىلإ رطل اإ تح هدب كلا لور

 ٩۲۰ ۰ ۱٥۰۰ « ۲١۹۷[. :ثيدحلا رظنا] . هولسف « هيي ئبنلا نم ٍتباث

 نعا مامه نع ِرمعَم نع فسوي نبا وه ٌماشه انربخأ سوم نب ميهاربإ ينثّدح -“ ۷
 متيكبل ملعأ ام نوملعت ول « هديب دمحم نن يذلاو : الك مساقلا وبأ لاق :لاق ةريره يبأ

 ٠ 15486 :ثيدحلا رظنا] . «ًاليلق متكحضلو ار

 :لاق رد يأ عد زورعملا نع کا اع أ انّثَدح صفح نب ُرمع انئّدح - 3۳۸

 برو َنورسخألا مه « ةبعكلا ٌبرو َنورسخألا خه : ةا رغ دلو وهو هيلإ ٌثيهتنا
 نأ ٌتعطتسا امف - لوقي وهو هيلإ تسلجف ؟ينأش ام « ٌءيش يف ئرُيأ ينأش ام :ثلق .ةبعكلا

 نورثكألا :لاق ؟هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب مه ْنَم :تلقف هللا ءاش ام يناشغتو « تكسأ

 ١45١[. :ثيدحلا رظنا] .«اذكهو اذكهو اذكه :لاق نم الإ « ًالاومأ

 نع» جرعألا نمحرلا دبع نع دانّرلا وبأ انثّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئّدح - ۹
 يتأت ّنهلك ةأرما َنيعست ىلع ةليللا ٌنفوطأل :ٌناميلس لاق لي هللا وسر لاق :لاق ًةريره يبأ

 فاطف . هللا ءاش نإ : لقي ملف « هللا ءاش نإ : لق هبحاص هل لاقف . هللا ليبس يف ٌدهاجُي سرافب

 دمحم سفن يذلا ياو . لجر ٌقشب تءاج ةدحاو ٌةأرما الإ ّنهنم لمحت ملف « ًاعيمج َّنهيلع

 . «نوعمجأ ًاناسرف هللا ليبس يف اودهاجل هللا ءاش نإ : لاق ول « هديب

 ٥۲٤١[. 7574 2758019 : ثيدحلا رظنا]

 :لاق بزاع نب ِءاَرَبلا نع» قاحسإ يبأ نع صوحألا وبأ انئّدح دمحم انئّدح - ٠

 اهنسح ْنِم َنوبجعَيو مهنيب اهنولّوادتَي سالا لعجف « ريرَح نم ٌةَقَرَس لكي يبنلا ىلإ يِدهأ

 يسفن يذلاو : : لاق « هللا لوسر اي معن : :اولاق ؟اهنم نوبّجعتأ : ال هللا لوسر لاقف 2 اهنيلو



 روذنلاو ناميألا باتك - ۳ 4 ١55

 يذلاو» :قاحسإ يبإ نع ليئارسإو ةبعش لقي مل .«اهنم ريخ ةّنجلا يف ٍدعس ليداتمل هديب
 .[ه ل1 م07 73759 :ثيدحلا رظنا] . «هديب ىسفن

 نب ةورع ينثّدح باهش نبا نع سنوي نع ُثيللا انثّدح ريكُب نب ر 'ىيحي انثّدح ۔ 141

 « هللا لوسر اي :تلاق ةعيبر نب ةبتع َتنب دنه لإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» ريبلا

 وأ - كئابخأ لهأ نم اوُلذَي نأ ّيلِإ ٌبحأ  ءابخ وأ - ءابخأ ٌلهأ ضرألا رهظ ىلع امم ناك ام

 لهآ نم اوُزعَي نأ نم ىلإ ٌبحأ ءابخ وأ ءابخأ ٌلهأ َمويلا مبصأ ام مث - ىيحي كش « كئابخ

 هللا لوسر اي :تلاق . هديب ٍدمحم سفن يذلاو ًاضيأو : ال هللا لوسر لاق . كئابخ وأ كئابخأ

 .«فورعملابالإ ءال : لاق ؟هل يذلا َنم مطا نأ ج رح يلع لهف <  ٌكيَسم ”لجر نايفس ابأ نإ

 .[ةالالء ٥۳۹٤ ۵۳۹۹ مله ۰ ۲٤٦۰ ۰ ۲۲۱۱ :ثيدحلا رظنا]

 هيبأ نع فسوي نب ٌميهاربإ انثّدح ةملسُم نب يرش اننَدح َنامثع نب محا انئّدح - 211
 هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع ينثدح» : لاق نوميم نب ورمع ٌتعمس : لاق قاحسإ يبأ نع

 نأ نوضرتأ : اتصل لاق سب أم ىلإ اروع يزخر اعبي :لاق

 ل اولاق ؟ةنجلا ٍلهأ َتْلُث اونوكت نأ ّنوضرت الفأ :لاق . ىلب :اولاق ؟ةنجلا ٍلهأ َعْبُر اونوكت

 ا ی ا

 ٠٠۲۸[. : ثيدحلا رظنا]

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع كلام نع ةملسَم نب هللا دبع انثَّدح "5437
 املف . اهدري 4د هلآ ره لف 3 أرقي الجر عمس ًالجر نأ يردخلا ٍديعس يبأ نع» هيبأ نع

 : الك هللا لوسر لاقف ٠ اهُّلاَقَتي لُجرلا نأكو - هل َكلْذ ركذف ي هلل هللا لوسر ىلإ َءاج ّحبصأ

 ٠١١۳[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو

 يضر كلام نب نأ انثّدح» ةداتق انئّدح مامه انثَّدح ُناَيَح انربخأ ٌقاحسإ انئّدح _ ٤
 نم مكارأل ينإ هديب يسفن يذلاوف « دوجسلاو عوكرلا اوُّمتأ :لوقي : كك ئبنلا عمس هنأ هنع هللا

 ۷٤١[. 0419 :ثيدحلا رظنا] . «متْدّجس ام اذإو متعكر ام اذإ يرهظ ِدعَب

 نب سنأ نع» ٍديز نب ماشه نع ٌةبعبش انربخأ ريرُج نب ٌبهَو انّثَّدح قاحسإ انئّدح 6
 هديب يسفن يذلاو : ءب ئبنلا لاقف « اهل ٌدالوأ اهعم لكي ئبنلا ِتتأ راصنألا نم ةأرما نأ كلام
 .[03774 55 :ثيدحلا رظنا] . «رارم ثالث اهلاق . لإ سانلا ٌبحأل مكنإ



 ¥1 روذنلاو ناميألا باتك م61

 مكئابآب اوفلحت ال باب - ٤

 امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع» عفان نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انئَّدح -65

 .«تمصيل وأ « هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم « مكئابآب اوفِلحَت نأ مكاهني هللا نإ

 FATT 5١١4[. اا : ثيدحلا رظنا]

 :ملاس لاق :لاق باهش نبا نع سنوي نع ِبْهَو نبا انئّدح ريفُع نب ٌديعس انئَّدح -51/
 . مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هلل نإ : كي هللا لوسر يل لاق :لوقي ٌرمع ٌتعمس :رمع نبا لاق»

 E Ig ا
 ةنيّيع نبا لاقو . يرهزلا نع ٌيبلكلا قاحسإو يديبُرلاو ليقع هعبات .ًاملع رثأي € ِولِع

 راو يس م كل

 رانيد نب هللا دبع انئَّدح ملسم نب زيزعلا ٌدبع انئّدح ليعامسإ نب 'ئسوم انثدح - 4
 اوفلحت ال : ةي هللا لوسر لاق :لوقي امهنع هللا ئىضر رمع نب هللا دبع تعمس :لاق»

 .[1545 1۸ ۲۸۳١ 751/9 :ثيدحلا رظنا] . «مكئابآب

 نع َيميِمّتلا مساقلاو ةبالق يبأ نع َبويأ نع باهولا دبع انثّدح ةبيتق انثدح - ۹
 دنع اًنكف « ءاخإو و نييرعشألا نيبو مرج نم ٌ؛يحلا اذه نيب ناك : لاق ثراحلا نب مدهز
 ُرمحأ هللا ميت ينب نم ٌلُجَر ٌهَدنعو « جاج محل هيف ٌماعط هيلإ بوقف « ّيرعشألا یسوم يبأ

 ا :لاقف « ماعطلا ىلإ ٌهاعَدف « يلاوملا نم هنآك

 نييرعشألا نم رفن يف لل هللا لوسر ثيتأ ينإ « كاذ نع كتئدحألف مق :لاقف .هّلكآ ال

 بِه لك هللا وسر يت أف . مكلوحأ ام يدنع امو « مكلمحأ ال هللاو لاش + ليقف
 انّقَلطنا املف . ىَرذلا رع دو سمَكب انل ماف ؟نويرعشألا َُّلا َنيأ : لاقف الع لأسف < « ٍلبإ

 انلفغت « انلَمَح مث < ل ل حر نا جي يسم : انلق

 نأ تفلحف انلمحتل كانيتأ اإ : هل انلقف هيلإ انعّجرف . ًادبأ حلف ال هللاو « هتيمي كي هللا لوسر

 هلاو « ٍمكُلَمَحلا كلو « مكا انآ تنل ينإ : :لاقد استام كد امو انلمحت آل

 .«اهتلّدحتو « ريخ وه يذلا تيت الإ اهنم ًاريخ اهّريغ ىرأف نيمي ىلع ُفِلحأ ال

 .] Y۳ »00۱۸ 00۱۷« °221 ‹ 2۳۸0 ۰ ۱۳۳ : ثيدحلا رظنا]



 تيغاوطلاب الو  ىّزُعلاَو تاللاب ٌفَلحُي ال باب٥

 نع ٌيِرهّزلا نع ُرَمْعَم انربخأ َفُسوي نب ٌماشه انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينئّدح 10٠
 يف لاقف فلح نم : لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» نمحرلا دبع نب ٍديمح

 .«قّدصتيلف كزماقأ لاعت : هبحاصل لاق نمو « هللا الإ َهلإ ال : لقيلف ئََّزعلاو ٍتاللاب : هفلَح

 ٤۸٦١ « ٦1١۷ «٦۳١١[. : ثيدحلا رظنا]

 ُفّلحُي مل نإو ءيشلا ىلع ٌفلح نم باب- ٦

 5 هلل لوسر نأ امهنع هللا يضر ّرمع نبا نع١ عفان نع ُثيللا انئّدح بيق انئّدح- 556١

 مث ٠ . ميتاوخ سانلا ٌمنّصف « همك نطاب يف ُهّصَق لَعجيف ٠ هْسَبلَي ناكو بهذ نم ًامتاخ عتطصا

 هب 'ىمرف « لخاد نم ُهّصق لَعجأو متاخلا اذه نبل نك ينإ : لاقف هعّرتف ربنملا ىلع َسلَج هنإ

 . «مهميتاوح ٌسانلا دف ؛ًادبأ هّسّبلأ ال هللاو : لاق مث

 oAY ¢ AYY]. ,فركال ,مرمكتك 2ه/8560 : ثيدحلا رظنا]

 ٠ مالسإلا ةلم ئوس ٍةلمب فلح نم باب
 رفكلا ىلإ هْيسْنَي ملو .هللا الإ ةلإ ال :لقيلف ىّرَعلاو تاللاب ٌفلح نم :َِِك ٌيبنلا لاقو

“oYكاحضلا نب ِتباث نع» ةبالق يبأ نع بويأ نع ٌبيَهُو انثّدح ٍدسأ نب ىلعُم انئَّدح_  

 هب َبذُع ءيشب هسفن لَتق نمو . لاق امك وهف مالسإلا ةلم ريغب فلَح نم : ةي ئبنلا لاق : لاق

 . «هلتقك وهف رفكب ًانمؤم ىمر نمو .هلْثقك نمؤملا ْنعلو . منهج ران يف

.]51١6 EV «EAT « £1۷١ › 1۳7۳ : [ثيدحلا رظنا 

 ؟كب َّمث هللاب انأ :لوقي لهو . َتئشو هللا ًءاش ام لوقي ال باب - ۸

 انثّدح هللا دبع نب ٌقاحسإ انئَّدح مامه انثدح مصاع نب وُرمع لاقو 29 ۴
 ينب يف ةثالث نإ : لوقي اب يبنلا حمس هنأ ُهنَّدح ةريره ابأ ّنأ» :ةرمع يبأ نب نمحرلا بع

 يل غالب الف لابحلا يب تّعطقت : لاقف ّصربألا' ىتأف ًاكَلَم ثعبف « مهّيلتبَي نأ هللا دارأ ليئارسإ

 .[454 :ثيدحلا رظنا] . ثيدحلا ركذف «كب مث هللاب الإ

  - ۹٩بكت دج وایان ا او :ىلاعت هللا لوق باب «

 .ايؤرلا يف ُثأطخأ يذلاب يتثّدحشل هللا لوسر اي هللاوف» : ركب وبأ لاق : سابع نبا لاقو

 .«مسقت ال :لاق



 ۱1۹ ش روذنلاو ناميألا باتك 8

 ءارّبلا نع نْرَقُم نب ديوس نب ةيواعم نع تعش نع ٌنايفس انَنَّدح ةصيبق اتثدح 4

 نب ةيواعم نع تعش نع ٌةبعش انئّدح ٌرَدنُع انئّدح راّشب نب ٌدمحم ينئّدحو . . ح . اب يبنلا نع

 .«مسقملا راربإب لكي ئربنلا انّرمأ : لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع» نّرقم نب ديوس

[Yo تك COATT <c 0۸۹ « OATA (010° همكم 01۷° ۲٤0 21719 : [ثيدحلا رظنا 

"1ooَنامثع ابأ ُتعمس ُلّوحألا مصاع انربخأ ةبعش انثّدح رمغ نب صفح اح  

 يز نب ٌةماسأ لي هللا لوسر حمو - هيلإ ثّلسرأ هالك 4 هللا لوسرل ًةنبا نأ ةماسأ نع» ُتَدَحُي

 دخ ام هلل نإ :لوقيو مالسسلا أرقي لسرأف انْدّهْشاف « َرِضْتحا دق ينبا نأ - ارا یاو دعو

 انمقو ماقف « هيلع مست هيلإ ْتَلَسرأف . بِّتختو ربصتلف ىّمسُم ٌهدنع ٍءيش لکو « 'ىطعأ امو

 ا انس ع حلا ا ل ا

 ٥٦٥٥ ١ ٦٦۰۲[. 2 1785 :ثيدحلا رظنا] 0 ‹ هدابع نم ٌءاشي

 50 ةو یا نما توب لاق هل لوسر ذأ ةريره يب

 ١١١١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ (مَسَقلا ةَلِحت

"oVتعمس» دلاخ نب بعم نع ةبعش انئّدح ٌردْنُع ينئّدح ىّتنملا نب دمحم انئّدح  

 فيعض لك ؟ةّنجلا لهأ ىلع مكُلدأ الأ :لوقي هب ئبنلا ٌتعمس :لاق بهو نب ةثراح

 . «ربكتسم دع ٍظاَوَج لك رانلا ٌلهأو « هّبأل هللا ىلع َمّسِقأ ول فّعَضتم

 ثيدحلا رظنا] : 591١4 ٦١۷١٠١[.

 ناب 57 هللاب ٌدهشأ :لاق اذإ بام - ٠

 نع» ةديبع نع ميهاربإ نع روصنم نع نابيش انئَّدح صفح نب ُدعس انئّدح 4

 نيذلا مث « مهنولَي نيذلا مث ٠ ينرق :لاق ؟ئيخ سانلا يأ لك ئيبنلا لتس :لاق هللا دبع

 انباحصأ ناكو : ٌميهاربإ لاق .«هّتداهش هثيميو تيمي مهدحأ ةداهش قست موق ءيجي مث . مهنولي

 .[1479 ۲٣۰۲ ۰ ۰۳٣۵۱ :ثيدحلا رظنا] ٠ دهعلاو ةداهشلاب فلحن نأ ناملغ نحنو -انوهني

 واع داك تعال



 روذنلاو ناميألا باتك 687 110۰

 E SE لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر هللا دبع نع» لئاو يبأ

 درتي نل نإ # هقيدصت هللا لزنأف . ٌلابْضَع هيلع وهو هللا يقل - هيخأ لاق 0
 هلآ و
 ]£044 YT كدا" >1 014 ل55 7016 27415 07 :ثيدحلا رظنا] . ¥۲ . . . هلأ ِدهعب

 اولاق ؟هلا دبع مكئدحُي ام : لاقف سيق نب ٌتعشألا مف : هثيدح يف ناميلس لاق
 و و ع 2

 . اننیب تناك رئب ىف یل بحاص ىفو یف ثلزن : ثعشالا لاقف . هل

 ,[عممن CC YIVV «YY ° «TTY »۲011, ۲21۷ ‹ 9۷ : ثيدحلا رظنا]

 هتاملكو هتافصو هللا ةٌرعب ٍفلَحلا باب- ١١

 ىقبي : ةا يبنلا نع ةريره وبأ لاقو . كتّرعب ذوعأ :لوقي كي ٌئوبنلا ناك : سابع نبا لاقو

 كلأسأ ال كتّرعو ال « رانلا نع يهجو فرصا بر اي :لوقيف « رانلاو ةنجلا نيب لجر

 كتزعو :بويأ لاقو . هلاثمأ ةرشعو كلذ كل : هللا لاق : يللي غبنلا لاق ديعس وبأ لاقو .اهّريغ

 لازت ال : لک ئبنلا لاق ِكلام نب سنأ نع» ةداتق انثَّدح نابيش انثّدح مدآ انثّدح ١ الب و 7 1 هنلمد* ط0 9 ê ع 01 ھك

 ىّوزيو « كتزعو طق طق :لوقتف همدق اهيف ةزعلا بر عضَي ىتح « ديزَم نم له : لوقت منهج
 ٤۸٤۸[. :ثيدحلا رظنا] . ةداتق نع ةبعش هاور . «ضعب ىلإ اهضعب

 كشيعل :كرمعُل سابع نبا لاق .هللا ٌرمعل :لجرلا لوق باب ۳
xX =00 8 د هددت هع كد لا 2 9  : 

 ثيدح 0 هلا دبع نب هل دیو يصاقو نب ةمقلعو ل ا نبع ا نب ةورع

 د ل ا ١ دل

 ءقلكل ۲ ۲۸۷۹ ۰۲۹۸۸ لكك ۰ ۲۹۳۷ ‹ ۲۰۹۳ :ثيدحلا رظنا] . هّئلَبَقَتل للاؤمعل : ةدابع

.[oY\Y «o ءالهإل Vor (EVE 4° 

 لک ومع هما بول تبسک ا داوي نکو میسی ف وَلا لآ مدار ال باب 4

TYةشئاع ى ينربخأ : لاق 2 نع ا انثَّدح 0 0 ا  

 .[ 1“ :ثيدحلا رظنا]
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 ناميألا يف ًايسان َتْنَح اذإ باب 6

 امي نذار ال 9 :لاقو * وب رثأطخأ ايف ماج مج شو :ىلاعت هللا لوقو

 نع 'وفوأ ع ل انئّدح ةداتق انئّدح ٌرَعْسم انّنَّدح ىبحي نب ُدالَخ انئّدح لح 2 64

 مل ام « اهّسفن ا هب - تد وأ تَسَوْسَو امع يتمأل ز زواجت هللا نإ» :لاق ُهعفرَي ةريره يبأ

 . (مّلكت وأ هب لمع

Toباهش نبا ٌتعمس : لاق جير نبا نع هنع دمحم وأ - مثيهلا نب ٌنامثع انئّدح  

 E GE a :لوقي

 « جرح الو لَعفا : ةي ئبنلا لاقف « ثالثلا ءالؤهل اذكو اذك ٌبِسحأ تنك هللا لوسر اي :لاقف
 4و2 ٠ .٠  6ر 2 ْ

 ثيدحلا رظنا] : ۸۳ « ۱۲۴١ ۰ ۱۷۳٦ ۰ ۱۷۳۷ ۰ "7 ١[.

 نع» ِءاطع نع عْيفُر نب زيزعلا دبع نع ركب وبأ انثّدح سنوي نب ُدمحأ انثّدح - “1

 . جرح ال : لاق « يمزأ ْنأ لبق ٿزز : ال ئبنلل لجر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 :لاق يمرأ نأ لبق تخبذ : خا لاق . جرح ال :لاق « حبذا نأ لبق ُتْقلح :دخآ لاق

 ]۱۷۳۵ ۷۳٤ ۱۷۲۳ ۰ ۱۷۲۲ ‹ ۱۷۲۱ 84 :ثيدحلا رظنا] . جرح ال

 سلا سيف انيس یل سلا لش ویو رک یا ت دبس

 NTT لاف ا ةثلاثلا يف لاق . ا

 رم ا ل ا بلا ‹ ًءوضؤلا غيشأف

 .a أمئاق يوتست ىح عفزا مث « ادجاس ٌنِمطت ىتح دجسا مث ًاسلاج ٌنئمطتو يوس 0

 .[1361 VAY الدال : ثيدحلا رظنا] . «اهَّلك كتالص يف كلذ

 نع هيبأ نع ةّورغ نب ماشه نع رهسُم نب لع انئَّدح ءارْغملا يبأ ُم نب .ةورف انثدح 1.4



 روذنلاو ناميألا باتك - ۳ ١56

 يأ ٌسيلبإ خرصف « مهيف ُفَرعُت ةميزه دخ موي نوكرشملا َمُه : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 وه اذإف ناميلا نب ةفيذح َرظنف <  مهارخأو يه ثَدلتجاف مهالوأ ْتَعجرف « مكاَرخأ لا ًءابع

 لاق « مكل هللا رفغ : ةفيذح لاقف « هولتق ىتح اوزجحنا ام هللاوف :تلاق «يبأ بأ :لاقف «هيبأب

 .[1 ١056 27455 27999 :ثيدحلا رظنا] . هللا قل ىتح ٌةيقب اهنم ةفيذخ ىف ثلاز ام هللاوف :ةورع

 سالخ نع فوع ينثّدح :لاق ةماسأ وبأ انَتّدَح 'ئسوم نب ُففسوي ينئّدح -5 ٠
 ميلف مئاص وهو ًايسان لكأ نم : ي يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ٍدمحمو

 .[198+* :ثيدحلا رظنا] . (هاقسو هللا ةمعطأ امنإف هّموص

 نع جرغألا نع يرهزلا نع بئذ يبأ نبا انثّدح سايإ يبأ نب مدآ انئّدح - 27
 ىضمف « سلي نأ لبق نييلوألا نيتعكرلا يف ماقف لعبنا انب ىًلص : لاق ةنْيَحب نب هللا دبع
 هَّسأر عفر مث < مّلسُي نأ لبق دجسو ربكف ةميلست سانلا رظتنا هتالص ىضق املف « هتالص يف

 249٠ 211774 ۱۲۲١ 776 ١[. 479 :ثيدحلا رظنا] . مر «دجسو رك مث.

 اد ملا لس م لسا نأ اق ضر دوس نا ی اع دع اد

 ِترصقآ هللا لوسر اي ليق : لاق « ةمقلع مأ مهَو ميهاربإ يردأ ال : روصنم لاق « اهنم ّصقن

 0 لاق « اذكو اذك َتيلص :اولاق ؟كاذ امو :لاق ؟تيسن مأ ةالصلا

 متيف باوصلا ىّرَحتيف a ما هناليع يف دز يوري E لاق

 .[( ٠١ 3775650865 ١ :ثيدحلا رظنا] . «نيتدجس ٌدجسي مث

 هک دف را عيد نی روع اا نا ا يوما نة
 لاق لاق :لوقي ةي هللا لوسر عمس هنأ بعك نب يب انئّدح» : لاقف سابع نبال تلق : لاق

 .«انايسنت رم نم نرالا تناك : لاف یک یانی و ال4 توک یخ
[EVV EVTICEVYoO CTE CTE اولا CTVTA 0 ۲۲7۷ « 1۲۲ [لال €۷ :ثيدحلا رظنا 

 نبا انئَّدح ذاعم نب ذاعم انئّدح راشب نب دمحم ىلإ بّتك : هللا بع وبأ لاق - 517
 اوحبذَي نأ هلهأ رمأف مهل فيض مهّدنع ناكو بزاع نب ٌءاربلا لاق» :لاق يبعشلا نع نْوَع

 حبذلا َديعي نأ ٌةرمأف ةي يبنلل كلذ اوركذف ةالصلا لبق اوحبذف مهفيض لكأيل عجري نأ لبق

 ُفقي نوع نبا ناكف «محل ئّتاش نم ريخ يه نبل قانع عَّدَج قانع يدنع هللا لوسر اي :لاقف
 ٌفقيو ثيدحلا اذه لثمب نيريس نب دمحم نع ثّدحيو يبعشلا ثيدح نع ٍناكملا اذه يف



 110۳ روذنلاو ناميألا باتك ۳

 0 ع 2 i> ۽ 5 5 5

 سنأ نع نيريس نبا نع ٌبويأ ةاور .ال مآ هريغ ةصخُرلا تغلب يردأ ال لوقيو ناكملا اذه يف

 oo] »001 ,هددال »0007 560160 , ۳ فةالآ ‹ 90١ ‹ 295808 ٩10 ‹ ٩1۸ :ثيدحلا رظنا]

 ًابدنُج تعمسا : لاق سيق نب دوسألا نع ةبعش انثّدح برح نب ٌناميلس انئّدح - 1۷4

 مل نمو « اهناكم َلّدبْيلف حب نم : لاق مث « بطخ مث « ٍديع موي ىّلص لكي يبنلا تدهش : لاق

 .( 24057 »00۰۰ :Ao :ثيدحلا رظنا] . «هللا مساب حبذيلف ¢ حبذ نكي

 سوُمْغلا نيميلا باب- 5
 عير ص ار ع سر ام ی آ و مے 4 مور لس 2 ع ر

 وتلا لیس نع متد اي وشل فوڈ دن مد لزا مڪي ك ا كوم مکی ادخن الو

 ا اخد م یظع ٌباَدَع کک

eSتعمم لاق نارق اقدح ةعش اريحا للا انريتعأ  
 ‹ نيدلاولا قوقعو e :دئابكلا : لاق هيي ئبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع يبعشلا

 ٩۸۷١ « 1۹۲١[. : يف هافرط- ٦٦۷١ ثيدحلا] . «سومغلا :بميلاو « رضنلا لتقو

 یف یخ ال هج ةيفات يكتان لك وك رای یدل تإ # : ىلاعت هللا لوق باب_ ١٠١

 ‹ ميلا ادع دعوه و هيڪ رب الو ڌم يقل موي ميلر رظني لو هلآ مهمل ڪلو قرض

 الأ تب وځي صو ومو اوربت تأ مكين رغ هک اولس الو » : هوك لج هلوقو

 نإ کل ريح وهوا دنعامإ د ايلف اتمت هلأ دهب ورش الو # : هركذ لج هلوقو میل عی هلو
 چ 2 تر رد »ب ءظ

 دقو اه يڪ دبن ضقت الو مد هع اد يآ هم اوفواو 7 تولع رك
 دایک میا هلآ ََج

 نع» لئاو يبأ نع شمعألا نع ةناوَع وبأ انثّدح ليعامسإ نب ئسوم انئّدح - 57
 ءیرما لام اهب عطتقي ربص نیم ىلع لَن : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللا دبع
 نمت مونيا لأ دهم تورت لا نإ 3 كلذ قيدصت هلا لزنأف نابضغ هيلع وهو هللا يقل ملسم

 . «ةيآلا رخآ ىلإ دايك

 .[15105 240452376152759 2155520175552 °۲0۱ 17415 7° :ثيدحلا رظنا]

 :اولاقف ؟نمحرلا دبع وبأ مكثّدح ام :لاقف سيق نب ُثَعَشألا لخدف» - ۷

 0 ضرأ يف ذئب يل تناك « تّلزنأ يف :لاق « اذكو
 ىلع فلح نم : لل هللا لوسر لاقف . هللا لوسر اياهيلع ٌُفلحي ًاذإ :ٌتلق « هيمي وأ كعب



 روذنلاو ناميألا باتك 8 60

 هيلع وهو ةمايقلا موي هللا يقل ملسم ٍءىرما لام اهب عطتقي جاف اهيف وهو ٍرِبص ٍنيمي

 Nl co Coo CYIVV] ناكل CTITY «T0۱11 «TEV «YY oY : ثيدحلا رظنا] . «ٌنابضغ

 بضقلا يفو « ةيصغملا يفو « ٌكلمي ال اميف نيميلا باب-
 اسوم نبا نع ةر ىبا نع ديرب نع ةماسأ وبا انثذح العلا نب دمحم ند

 « ٍءيش ىلع مكلمحأ ال هللاو :لاقف « َنالمُحلا ُهلأسأ لإ يبنلا ىلإ يباحصأ ينلسرأ :لاق
 َّنِإ وأ - هللا َّنِإ :لقف كباحصأ ىلإ ْقِلطنا :لاق ُهّنِبتأ املف . ٌنابضغ وهو ةتقفاوو

 .[1345 33377 ,هه18 00۱۷ , 4418 ۳۸۰£ ۰۳۱۳۳ : ثيدحلا رظنا] . «مكلمخت ديكو هللا لوسر

 E . باهش نبا نع حلاص نع ٌميهاربإ انثّدح زيزعلا دبع انثلح - 17۹4

 تحس لاق ةقوحزلا تعبت لاق يلْيألا ديزي نب سنوي انثّدح يريم مَع نب هللا دبع انثدح

 نع١ َةبتُع نب هللا دبع نب هللا َديِبُعو صاقو نب ةمقلعو ِبّيَسملا نب َديعسو َريبرلا نب ةورع

 ىنئّدح لك . اولاق اًمم هللا اهأرف اولاق ام ِكفإلا ٌلهأ اهل لاق َنيح كي ئبنلا جوز ةشئاع ثيدح
 لاق يتءارب يف اهّلك ٍتايآلا رشعلا € كفالي وُمآَج نيا نإ 8 : هللا لزنأف ثيدحلا نم ةفئاط
 eS ةنم هتبارقل حطسم ىلع نفي ناكو ٌقيدّصلا ركب وبأ

 لاق . ةيآلا «َيّرُْلا يلؤأ اوُبْؤُي نأ ةعّسلاو كنم لضقلا أولوأ لأي الو :  هللا لزنأف . ةشئاعل لاق يذلا
 ع قف ناك ثلا تکا ےل ىلإ عجرم يل هلا روي نأ ت۷ يا واو ىلب ركب ولأ
 ٢۲۵ ۷۹ ۸۸ ۲۹۹۱ ۰۲۹۳۷ ۰۲۹۹۳ :ثيدحلا رظنا] . ادا هنع اهعزنأ ال هللاو :لاقو

 N ا

 انك» : لاق ٍمَدْهَز نع مساقلا نع ٌبويآ انثّدح ِثراولا ٌدبع انشّدح رمعم وبآ انئَّدح - 1۸۰

 وهو هتقفاوف نيّيرعشألا نم رفن يف يب هللا لوسر ُثيتأ :لاقف ّيرعشألا ئسوم يبأ دنع
 نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو : لاق مث « انلمحي ال نأ فلف < هانلمُحتْساف نابضغ

 . «اهّتللحتو ريخ وه يذلا ٌتيتأ الإ اهنمًاريخ اهّريغ ىَرأف
 YA] 455452557” 2 هداه هملال 851١6 . ۳۸0£ , ۳1۳۳ : ثيدحلا رظنا]

 وهف لله وأ َدِمَح وأ ربك وأ حّبَس وأ أرق وأ ىّلصف مولا ملكتأ ال هللاو :لاق اذإ باب 4
 « هللا الإ هلإ الو , هلل ٌدمحلاو « هللا ّناحبس :ٌعيرأ مالكلا ٌلضفأ» :ايب يبنلا لاقو هتين ىلع

 ٠ «خبكأ هللاو

 . کو اب ماوس ملك لإ اولاَمَت # لقره ىلإ ای يبنلا بك : ٌنايفس وبأ لاقو



 . هللا الإ هلإ ال : ىّوقتلا ةملك :ٌدهاجم لاقو

 نع بييسملا نب ُديعَس ينربخأ :لاق یرهرلا نع يعض انريخا نامبلا ونا ندع بة
 ةملك هللا الإ هْلِإ ال : لق :لاقف لي هللا وسر ُهَءاَج ةافولا بلاط ابأ ثرّضح امل» :لاق هيبأ

 ۳۸۸۴٤ 4370 « ٤۷۷۲[. 176 :ثيدحلا رظنا] . ؟هللا دنع اهب كل ّجاحأ

 نع عاقعقلا نب رابع انتّدَح ليضف نب دمحم انقّدح دعس” نب هبيتق اتد ت45
 يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفَح ناتملك : لكي هللا لوسر لاق : لاق ًةريره يبأ نع» ةعْز يبأ

 . «ميظعلا هللا ًناحبس « هدمحبو هللا ناحْبُس : نمحرلا ىلإ ٍناََبيِبح « نازيملا
 :ثيدحلا رظنا] ٦ ٦٤١[. ٠ 1

 نع» :قيقش نع شمعألا انئّدح دحاولا دبع انئَّدح َليعامسإ نب سوم انثدح _- ۳

 ًاَّدِن هلل لعجي تام نم :لاق . ىرخأ ُثلقو ةملك ايه هللا لوستر لاق لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 ٤٤۹۷[. ء۱۲۳۸ : ثيدحلا رظنا] . لا لِخْذَأ ادن هل لَمجی ال تام نم :ىرخأ تلقو . رانلا لذ

 نيرشعو ًاعست رهشلا ناكو ًارهش هلهأ ىلع لّخدَي ال نأ فلَح نم باي- ٠

 :لاق سنأ نع» ديمح نع لالب نب ناميلس انئَّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئَّدح -6

 « لزن مث ةليل نيرشعو ًاعست ةبرشم يف ماقأف « هلجر تكفنا تناكو هئاسن نم هللا لوسر ىلآ

 .«نيرشعو ًاعست نوكي رهشلا نإ :لاقف « ًارهش تيلآ هللا لوسر اي :اولاقف

 9A4 0۰106140141۱ 111١4] ۰ لالالا" ‹ ۷۳۲ ‹ 1۸٩ ‹ ۷۸ :ثيدحلا رظنا]

 لوق يف ثنحي مل ًاريصع وأ ًاركّس وأ ًءالط ٌبرشف ًاذيبن ٌبَرشي ال نأ فّلَح اذإ باب - ١
 ةدنع ٍةذينأب هذه ثسيلو سانلا ضعب

“Aoَّنأ ٍدعس نب لهس نع» يبأ ينربخأ مزاح يبأ نب زيزعلا دبع عمس ولع ينثّدح -  

 eee ا ا

 Ked a04 ةزه# فلولا :OWT ثيدحلا رظنا] . «ةايإ هتقسف

 يل ل م را قا سلا -

 ةاش انل تتام : تلاق لب يبنلا جوز ةدوس نع : امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع

 . (اّنَش ثراص ىتح هيف ذب انلزام مث اھکسم انْغبَدف



 مْدألا هنم ُنوكي امو « زبخب ًارمت لكاف مَا ال نأ فل اذإ باب 1

AYنع هيبأ نع سباع نب نمحرلا ٍدبع نع ٌنايفس انئّدح َفُسوي نب دمحم انئّدح-  

 . اب ّقحل ىتح مايأ ةثالث مودأم رب ب زبخ نم ةي دمحم لآ عبش ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .[ةه هاله ها" ع 26177 : ثيدحلا رظنا]

 . اذهب ةشئاعل لاق هنأ هيبأ نع نمحرلا دبع انئّدح نايفس انربخأ : ريثك نبا لاقو

 نب َسنأ عمس» هنأ ةحلط يبأ نب هللا دبع نب ٌقاحسإ نع ِكلام نع ٌةبيتق انئّدح دح <

 هيف ٌفرعأ ًافيعض ةي هللا لوسر ٌتوص ُثعمس دقل ميلس ٌّمأل ةحلط وبأ لاق :لاق كلام
 ًارامخ تذخأ مث ٍريعش نم ًاصارقأ تجرخأف « معن :تلاقف ؟ءيش نم ِكدنِع لهف ٠ عوجلا

 يف ل هللا لوسر تدجوف ُتبهذف « لي هلا لوسر ىلإ ينتلسرأ مث هضعبب زبخلا تقلق اهل

 ؛معن :ٌتلقف ؟ةحلط وبأ كّلَسرأأ : لب هللا لوسر لاقف هيلع تمقف « ٌنمانلا هعمو دجسملا

 ةحلط ابأ ٌتئج ىتح مهيديأ نيب ٌتقلطناو اوقلطناف .اوموق :هعم نمل ةي هللا لوسر لاقف
 ماعطلا نم اندنع سيلو ُمانلاو ةي هللا لوسر ءاج دق ميس ّمأ اي :ةحلط وبأ لاقف « هتربخأف
 لبقأف ةي هللا لوسر يقل ىتح ةحلط وبأ قلطناف « ٌملعأ هلوسرو هللا :تلاقف « مهُمعطن ام

 ميلس مآ مَا اي يله :هك هللا لوسر لاقف « الخد ىتح هعم ةحلط وبأو ةي هللا لوسر

 مياس لأ ترصقو تف خلا كذب ها وسر ما ١ لاق « زبخلا كلذب تتأف « كدنع ام

 نذأف « ةرشعل نذئا :لاق مث « لوقي نأ هلل هللا ءاش ام ال هللا وسر هيف لاق مث « هتَمَدَأف اهل ةکُع

 مهلك موقلا لكأف مهل نذأف « ةرشعل نذئا : لاق مث « اوجرخ مث اوعبش ىتح اولكأف < مهل

 ٤۲۲ « ۳۵۷۸ ۰ 0۳۸۱ .2 ٥٤٥١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ٌالجر نونامث وأ ٌنوعبس موقلاو « اوعبشو

 ناميألا يف ةّيْنلا باب - فو

 :لوقي ديعس نب 'ىيحي تعمس : لاق باهولا دبع انئّدح ديعس نب ٌةبيتق انئّدح - 564

 باطخلا ن نب ٌرمع ٌتعمسا :لوقي ئيللا صاقو نب ةمقلع عمس هنأ ميهاربإ نب دمحم ينربخأ
 ءئّونام ٍءىرمال امنإو «ةينلاب لامعألا امنإ :لوقي ةه هللا لوسر ٌثتعمس :لوقي هنع هللا يضر

 اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف «هلوسرو هللا ىلإ ةترجه تناك نمف
 .[ه١01 ۳۸۹۸۰۲۰۲۹۰۰۲ ۰۱: ٹیدحلا رظنا] . ؟هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف « اهجوّرتي ةأرما وأ

 ةبوتلاو رذنلا هخو ىلع هلام ىّدُهَأ اذإ باب- 4 ش

 ينربخأ باهش نبا نع ٌسنوي ينربخأ بهو ُنبا انثّدح حلاص نب ٌدمحأ انئّدح 14۰

 َنيح هينب نم بعك ئاق ناكو « ِكلام نب بعك نب هللا دبع نع هللا ٍدبع نب ِنمحرلا بع



 \ 10V روذنلاو ناميآلا باتک - ۳

 1 تريلا لأ لع َلعو# هئيدح يف لوقي كلام نب ٌبعك ٌُتعمس : لاق « مَع

 | :ِةلَك خيبنلا لاقف 2 هلوسرو هللا ىلإ ًةقدص يلام نم عِلَجنأ نأ يتبوت ْنِم نإ : هثيدح+

 ۰۳۰۸۸ ۰۲۹۰۰ ۲۹٤۷ ۰ ۲۹٤۸ ۰ ۲۹٤۹ ۰ ۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] . كل ريخ رهف كلام ّضعب كيلع

[Yoo CEVA EVV CEY Tc EVY EEA T01 TAA «007 

 ًاماعط َمّرَخ اذإ باب ۲٥

 ذذ ميو ناو كَ ت رم یکن كل هلآ لحل آم مر رل لآ ایام : ىلاعت هلوقو

 هو و ےس

 . كل ها لح آم ٍتبَيط أوم رال : هلوقو کما کل مآ

SREعمس هنآ ٌءاطع مَعَر : لاق جير نبا نع جاجحل  

 ٍشْحَج ِتنب ٌبنيز دنع ٹکمی ناک یب يبنلا نأ زت ةشئاع ُتعمس :لوقي ٍريمُع نب َديِبُع
 ٌكنم دجأ ينإ : "رافال بلا اهيلع لح اتي نأ ةصفحو انآ يات لسع اهذنع ترشيو

 0 لاقف « هل كلذ تلاقف امهادحإ ىلع لخدف ؟ريفاغُم َتْلكأ « ريفاغم حير

 بولت نإ # < 4ك هَل ام مرغ رل ینا اهلك » : تلزنف « هل دوعأ نلو شځَج ٍتنب نیز دنع

 . لسع ٌتبرش لب : هلوقل (اًيِدَح وجور ضب لإن رسالو ٠ ةصفحو ةشئاعل € ىلإ

 . «ًادحأ كلذب يربخت الف « تفلح دقو « هل دوعأ نلو» : ماشه نع ىسوم نب ميهاربإ لاق

. [01A < 071€, 00۹4 › 0۱ › 0۲1۸ 2 0۲7۷ › 01۱7 591١7 [ثيدحلا رظنا: 

 يردّ ُب :ىلاعت هللا لوقو « رذنلاب ءافولا باب 5

 عمس» هنأ ثراحلا نب ٌديعس انئّدح َناميلس نب حلف انئّدح حلاص نب ىيحي انئّدح - 114۲

 E لاق لك يبنلا َّنِإ ؟رذَّنلا نع اوهني ْملَوُأ :لوقي امهنع هللا يضر َرمع نبا

 .[1530/ :ثيدحلا رظنا] . «ليخببلا نم رذنلاب جَّرخّتسُي امنإو « ُرُخْوي الو

 نع َةَُم نب هللا دبع انربخأ روصنم نع ُنايفس انثّدح یحی نب دّداََح انثدح - ۳
 نم هب جرْخَتسُي ُهَّنكلو ًائيش دري ال هنإ :لاقو رذنلا نع ب ئبنلا ئهن :لاق َرمع نب هللا دبع
 .[15937 257048 :ثيدحلا رظنا] . «ليخبلا

 :لاق ةريره يبأ نع جرعألا نع ِدانّزلا وبأ انثّدح بيش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح - 15

 دق ردقلا ىلإ ُرْدّنلا هيقلُي نكلو < :هل رق نكي مل ءيشب ڙذنلا مدآ ّنبا ينأي ال» : كك يبنلا لاق

 . لبق نم هيلع يتْوُي نكي مل ام هيلع يتؤيف ليخبلا نم هب هللا جرخَتْسَيف < ‹ هلرّدق

 .[1559 : ثيدحلا رظنا]



 دودنلاو ناتيآلا تاتك مغ 110۸

 رذنلاب يفي ال نم مثإ باب ۷
 ُنبمَدْهَر اند ةرْمَج وبأ ينثدح لاق ةعش نعش نب ني نع د ا 1140

 نيذلا مث ينْرق مكريخا : لاق ل يبنلا نع ُتّدحُي نيصح نب نارمع ٌتعمس : لاق ٍبرَضُم
 موق ٌءيجي مث - هنرق دعب ًاثالث وأ نيتنث کد قرف :ٌنارمع لاق - مهنوليي نيذلا مث مهول

 مهيف رهظيو « نودهشتسُي الو نودهشيو « نوتمتؤُي الو نونوخّيو < نوفي الو َنوُرْذْنَي

 .[14738 257761١ 7560٠ :ثيدحلا رظنا] . ظنَمَّسْلا

 ةعاطلا يف ٍرذنلا باب- ۸

 «راكصنأ نم يولد ا هاتي اے ی ر ذك نق م ووقفت يرق تقم مو ©

 ةشئاع نع» مساقلا نع كلملا دبع نب ةحلط نع كلام انتَدح ميعن وبأ انثَّدح 5
 الف هّيصعَي نأ رذن نمو « هعطُيَلف هللا َعيطُي نأ ٌرذن نم :لاق لكي ئبنلا نع اهنع هللا يضر
 ]° : يف هفرط 5195 ثيدحلا] . (هصعب

 ملسأ مث ةيلهاجلا يف ًاناسنإ ملكي ال نأ فلح وأ َرَّدن اذإ باب- 4

 نع رمع نب هللا ٌديَبَع انربخأ هللا دبع انربخأ « نسحلا وبأ لتاقم نب دمحم انثَّدح- 1

 يف هليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف ٌثرذن ينإ هللا لوسر اي .:لاق رمُع َّنأ ّرمع نبا نع» عفان
 3١49 8144 ٤١١١[. ۲۰۳۲ :ثيدحلا رظنا] . (كرذنب فوأ :لاق . مارحلا دجسملا

 ٌرْذَن هيلعو تام نم باب ٠
 ك 2 عع 8 ع 5

 لاقو « اهنع ىَلَص :لاقف « ءابقب ةالص اهسفن ىلع اهّمأ ٌثلعج ةأرما َرمع نبا رمأو

 .ةوحن سابع نبا

 أ ىلع نار نائل وطن واصلا ا نب س ل هر سبع ني دل

 ۲۷١١[. :ثيدحلا رظنا] . (دعب ٌةَّنس تناكف اهنع هيضقي نأ ُهاتفأف هيضقت ذقت ن نأ لبق تيفو

 سابع نبا نع» ريبج نب َديعس ٌتعمس :لاق رشب يبأ نع ٌةبعش انئّدح ُمدآ انئَّدح- 4

 « تتام اهنإو ّجحُت نأ ثرذن يتخأ َّنِإ : هل لاقف ةي عبنلا ل جر !ىتأ :لاق امهنع هللا يضر

 قحأ وهف « هللا ضقاف :لاق « معن :لاق ؟هّيضاق ٌتنكأ نيد اهيلع ناك ول : ب يبنلا لاقف

 .[1867 :ثيدحلا رظنا] .«ءاضقلاب



 110۹ روذنلاو ناميألا باتك ۔ ۳

 ٍةَّيِصعم يفو ُكلمي ال اميف ٍرْدّنلا باب-١
 يضرةشئاع نع مساقلا نع كلملا دبع نب ًةحلط نع كلام نع مصاع وبأ انئَّدح-

 . 'هصعي الف هّيصعي نأ رذن ْنَمو « ُهْعطْيِلف هللا َعيطُي نأ َرَذن ْنَم : كك يبنلا لاق : تلاق اهنع هللا
 .[1193 :ثيدحلا رظنا]

 هللا َّنِإ» : لاق كك ءربنلا نع سنأ نع تباث نع ديمح نعاويحي انثّدح ٌدَّدسم انئّدح-١0

 . ادي نيب يشمي ُهآرو « هّسفن اذه بيذعت نع عون

 .[1838 :ثيدحلا رظنا] . سن نع ٌثباث ينثّدح :ديمح نع ُيِراَرَفلا لاقو

 ٍساَّبع نبا نع» سوواط نع لوألا َناَميَلُس نع جيرُج نبا نع مصاع وبأ انثّدح- ۲

DWI e SS 

 e هلا يسال سم ا عا ا

 . (هديب هّدوقي نأ هرمأ مث « هديب لكي ئربنلا اهعّطَقف هفنأ يف ةَماَرخب اناسنإ ٌدوقي ٍناسنإب ةبعكلاب

 .[ ا 2157١61١57١ "١٠ : ثيدحلا رظنا]

 سابع نبا عا ةَمركع نع بويا انئّدح بياع دس يدع ٤

 دقي لظتسيلو ملكتيلف ةر :ة زينلا لاقف « عوصيو ملكتي الو لتي الو مق ر

 . (ةموص هتي

 نه ينا نعامركي نع بوب الح باکو عالق
 َرطفلا وأ َرْحّنلا ق قفاوف < ًامايأ موصي نأ َرذن نم باب - ۳۲

Voنب ئسوم انثدح َناميِلُس ْنُب ٌلْيَضف انثّدح ئيمّدقملا ركب يبأ نب دمحم اح  

 نع لكس ۽ 0 ل عم سات

 انا ر یک موي واش كك ل ١ ارنا هورس

 ١994[. :ثيدحلا رظنا]
 و ط 32

 : لاق ريبج نب دايز نع سنوي نع عيَرز نب ديزي انثًدح ةملسَم نب هللا دبع انئّدح- 5



 روذنلاو ناميألا باتك ۳ ١

 « تشع ام َءاعبرأ وأ َءاثالث موي لك ٌموصأ نأ ٌثرذن : لاف لخبر هات ركع نبا و

 داعأف « رحّنلا ٌموي موصن نأ اتيهنو « رذنلا ءافوب هلا رم : لاقف رحّنلا موي مويلا اذه تقفاوف

 .[3000 ۱۹۹٤ :ثيدحلا رظنا] . هيلع ديزي ال ةلثم لاقف « هيلع

 ؟ةعّتمألاو عرّرلاو منغلاو ضرألا روذُتلاو ناميألا يف ٌلخدي له باب
 هنم َسفنأ ٌّطق ًالام ْبصأ مل ًاضرأ تبصأ :ِلَي يبنلل رمع لاق :رمع نبا لاقو

 اهب تقدصتو اهلصأ تسيح تئش نإ :لاق

 دجسملا ةلبقتسم هل طئاحل ءاح َرْيَس ّيلإ يلاومأ بأ :ِةِْكَي يبنلل ةحلط وبأ لاقو

 ىلوم ْثْيَعلا يبأ نع يليدلا ديز نب روث نع كلام ينئّدح :لاق ليعامسإ انئَّدح 7

 ٌةَّضِف الو ًابهذ ْمَنْفَن ملف ربْيَح موي لك هللا لوسر حم انجرخ :لاق « ةريرُه يبأ نع» عيطُم نبا
 ديز نب ةعافر :هل لاقي « بيَبّصلا ينب ْنِم لجر ىدهأف « َعاتملاو َبايثلاو لاومألا الإ
 دل | ل هللا لوسر هّجوف < ةعذم : مدنا ًامالغ ةي هللا لوسرل

 ًائينه : سانلا لاقف < هلتقف رئاع مهس اذإ ی هل هللا لوسرل ًالْخَر ًطحَي معذم امني ىرقلا يداوب

 م ريخ موي اهّذَخأ يتلا ةلمشلا نإ ؛هديب يسفن يذلاو الك : ةَ هللا لوسر لاقف « ةنجلا هل

 وأ كارشب ٌلجر ءاج سانلا كلذ عميس املف « ًاران هيلع لعتشتل مساقَملا اهبصت مل مناغملا
 .[4774 :ثيدحلا رظنا] . «ران نم ناكارشوأ ران ْنِم ٌكارش : لاقف ب يبنلا ىلإ نيكارش



 جالا ناميألا تارافك باتك ٤

 نالا تارافك باتک- ٤

 4َنيكلَسَم ورع ماعطإ :هنردَمَكُف »» :ىلاعت هللا لوق باب ١

 ءاطعو سابع نبا نع ركذيو وأدم وأ راعني يَ ثلزن نيج لي ئبنلا َرمأ امو

 . ةيدفلا يف ًابعك ةا ربنلا ريخ دقو « رايخلاب ةبحاصف « ْوأ وأ :نآرقلا يف ناك ام :ةمركعو

 1 نبا نع ٍتاهش وبأ انثَّدح سنوي ا - 8

 .«كشوأ ٍكَدَصْوأ مايص مكي ١ 0 . معن 0 لاقف « بوَ

 يس ٌنيكاسملاو « ٌةاش : كسنلاو « مايأ الث مايصلا : لاق َبوُيأ نع نوع نبا ينربخأو

 ذك لا ميل وهو د مهو كتل كل هنأ ودق ب :ىلاعت هلوق باب- ؟

 ؟ريقفلاو ّينَغلا ىلع ةّرافكلا ٌبجت ىتم

 نع هيف نم هتعمس :لاق ٌيرهُزلا نع نايفس انئّدح هللا ٍدبع نب يلع انئَّدح - 89
 :لاق . ٌتكله :لاقف ال عيبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره يبأ نعال نمحرلا دبع نب ديمح

 لهف :لاق .ال :لاق ؟ةبقر قع عيطتسُت :لاق ناضمر يف يتأرما ىلع ُتعقو :لاق ؟كنأش ام

 : لاق ؟اتيكسم م نيس معطت نأ عيطتست لهف :لاق .ال : لاق ؟نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست

 :لاق « ٌمحَّضلا لتكملا : ُقَرَعلاو « رمت هيف رعب كي ئبنلا يتأف < سلجف سلجا :لاق .ال

 ةمعطأ : لاق « ُةدِجاون ْتّدَب ىتح لي ئيبنلا كحّضف ؟انم رَثفأ ىلعأ : لاق هي ید اذه دخ

 ]16 0۷ 0۳۹۸ ك١ 1۹۳۷ 195 :ثيدحلا رظنا] . «كلايع

 ةّرافكلا يف رسغملا ّناعأ نم باب

 نع يرهزلا نع دمعَم انثّدح دحاولا دبع انثّدح بوبحم نب دمحم انئّدح ۔ ٠

 ايک هللا لوسر ىلإ لجر َءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعال : نمحرلا دبع نب ديمح



 ناميألا تارافك باتك ۱11۲ ٤

 ءال :لاق ؟ةبقر ٌدجت : لاق « َناًَصمر يف يلهأب ٌتعقو :لاق ؟َكاذ امو :لاقف « ٌتكله :لاقف
 نيس معطت نأ عيطتستف :لاق « ال :لاق ؟نيعباتتم نيرهش ٌموصت نأ عيطتست له :لاق
 :لاقف « رمت هيف لتكملا :ٌّقَرَعلاو « قّرعب راصنألا ّنم لجر ءاجف :لاق « ال :لاق ؟ًانيكسم

 اهيََبال نيب ام قحلاب َكّنعِب يذلاو ؟هللا لوسر ايانم َجَوْحَأ ىلعأ :لاق ٠ هب ْقّدصتف اذهب ِبَهْذا
 .«كلهأ ةمعطأف بهذا :لاق مث « انم جوحأ تيب لهأ

[7*4 CITE TAY «O۸ « ۲1° ° › 1۹۳۷ › 1۹۳7 [ثيدحلا رظنا: 

 ًاديعب وأ ناك ًابيرق َنيكاسم ةرشع ٍةرافكلا يف يطعي باب - ؛
 ةريره يبأ نع» ديمح نع يرهزلا نع ٌنايفس انثّدح َةمّلسَم َّنب هللا دبع انثّدح- 5١<

 يف يتأرما ىلع ٌتعقو : لاق ؟كنأش امو :لاق « تكله :لاقف يب يبنلا ىلإ لجر ًءاج : لاق

 نيرهش موصت نأ عيطتست لهف لاق 2ا لاك قر ىت : ام دجت له :لاق « ناضمر

 0 0 دجأ ال : : لاق ؟انيكسم نیس مهطت نأ عيطتست لهف : لاق .ال :لاق ؟نيعباتتم

 فا ا ن ام + ام دق ذأ ىلعأ : :لاقف ب قد اذه دخ لاقف « رمت هيف قّرعب

 . (ٌَكَلْهَأ همعطأف هذخ :لاق مث

 :ثيدحلا رظنا]  CYTE «TAV « O1۸ «< 11° ° › 1۹۳۷ › 1۹۳7كالت 11°]

 هتكربو ايب يبنلا ّدمو ةنيدملا عاص باب 5
 نزق دعب ًانرق كلذ نم ةنيدملا ٌّلهأ ٌتَراوت امو

 نب ُديَعَجْلا انثّدح ئينَرُملا ِكلام نب ُمساقلا انثّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انئّدح - ۲
 ويلا مكمي نثو ًاَدم لَك يبنلا ٍدِهَع ىلع عاّضلا ناك : لاق ديزي نب بئاّسلا نع» نمحرلا دبع

 لل ثيدحلا رظنا] . «زيزعلا دبع نب رمع نمز يف هيف َديزف

 عفان نع كلام انئّدح ملّس وهو ًةبيتق وبأ انس ىدوراجلا دبل ولا نورد لس اقر 11۳

 ٌدمب نيميلا ةّرافك يفو « لوألا دملا يي يبنلا ّدمب َناضمر ةاكز يطعي رمع نبا ناك : لاق

 ٌدُم يف الإ َلْضفلا ىرن الو « مكدُم ْنِم ُجَظعأ اندم : كلام انل لاق :ةبيتق وبأ لاق « ليي يبنلا
 ك »يش ياب قو يلا دم نم رخص ادق ترضف ةرمأ كاج رل: كلام يل لاق . ايک يبلا

 ؟ لک يبنلا دم د لا دوي اهنا مالا نأ قرت لاق لك يبنلا دمب يطعُن انك : تلق ؟ ٌنوطعت

 نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب ٌقاحسإ نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا ٌدبع انثّدح - 71٤

 .(مهَّدُّمو مهعاصو مهلايكم يف مهل كراب مهلا : لاق ةي هللا لوتسر ّنأ كلام نب سنأ

 .[7 1٠ :ثيدحلا رظنا]



 ٤ ناميألا تارافك باتك- 11۳

 ؟ئكأ باقرلا يو « 4ةَبكرْريِرْحت وأ » :ىلاعت هللا لوق باب - ٦

 نع ملسم:ني ٌديلولا انئدح دبشر نب دواد انثلح ميحرلا دبع نب دمحم انئّدح 110

 نع» ةناجْرَم نب ِليعس نع نيَسُح نب يلع نع مّلْسَأ نب ا يبا
 ىح رانلا نم ًاوضع هنم وضع لكب هللا یت قتعأ ةملسُم ةبقر ىس ىع نع لاق ايب يبنلا نع ةريره يبأ

 ۲٠١۷[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «هجرقب هجر

 ىنّزلا دلو قتعو ةرافكلا يف بتاكملاو لولا ّمأو ٍرّبَدملا قّْدِع باب-۷
 ٍدلولا مو ُرِبَدُملا ٌءىْرْجُي :نسوواط لاقو

 نم الجر نأ رباج نع» ورمع نع ديز نب داّمح انّربخأ نامعّتلا وبأ انثدح 5
 ٌةارتشاف ؟ينم هيرتشي نم : : لاقف يلو يبنلا غلبف ةريغ لام هل نكي ملو هل اكولمم رد راصنألا

 ماع تام ًايطنق ًادبع :لوقي هللا دبع نب َرباج ٌتْعِمسف « مهرد ةئمزامثب ٍماَكنلا نب مَع

 .[1 584 0416 74 ۲۲۳۱ ۲۱٤۱ ۰ ۲۲۳۰ ١ :ثيدحلا رظنا] . 2لوأ

 رخآ نيبو هنيب ًادبع قتعأ اذإ باب
 ؟هُّؤالَو نوكي نمل ةرافكلا يف ّقَّتعأ اذإ باب-

 ل ل ل 3

 : لاقف هيي يبنلل كلذ ثّركذف « َءالولا اهيلع اوطّرتش هاو هور عرس *ت نأ تّدارَأ اهنأ ةشئاع

 ۲۵۹۰ ۲۳۹ ۰۲۱۹۸ ۰۲۱۰۵ :٤٥٦1 < ۱٤۹۳ ٹیدحلا رظنا] . ق ىتعأ ْنَمِل ٌءالولا امنإف اهيرتشا

«TOVA «(070 (TOE «Yo «(o1لالا الا ال  [otf cOYAE CoV «(04V (TVTo CTV 

 ناميألا يف ءانثِتسالا باب-۹
 نعل ا لآ نف ريرج ن اليخ نع دا ای عش نب اک اک د =¬ ۸

 هللاو : لاقف هليختسأ نيّيرعشألا نم طهر يف ايب هللا لوسر ثبتأ : لاق يرعشألا ئسوم يبا

 « دود ةثالثب انل رمأف « لباب يتأف هللا ءاش ام انثيل مث ٠ مكلمحأ ام يدنع ام « مكلوحأ ال

 نأ َفلحف ُهلمحَتْسَن يب هللا لوسر انيتأ انل ُهللا كرابي ال ضعبل انضعب لاق انقلطنا املف

 مكتلّمَح انأ ام :لاقف هل كلذ انركذف الب يبنلا ا
 نع ترك الإ اهنم ًاريخ اهريغ یَرأف نیمی ب ىلع ُفِلحأ ال هللا ءاش نإ لاو ينإ « مكَلَمَح هللا لب

 .2ُترَّمكو ريخ وه يذلا تيتو ينمي
 ]14° TVA ¢ 18۹ YY هدام هعملال .441١6 2۳۸0 ۳۱۳۳ :ثيدحلا رظنا]



 ناميألا تارافك باتك 111٤ ٤

 وه يذلا تيتأو ىنيمي نع ٌتْرَفك الإ» :لاقو ٌداّمح انثّدح نامعُتلا وبأ انئّدح - 65

 1 .«ُترّمكو ريخ وه يذلا تيت وأ « ريخ
[VIA تحمد cTIVA «TE TTY هدا عهدلال 551١86 . £۳۸0 › ۳1۳ : [ثيدحلا رظنا 

VYعمساا سوُواط نع ريح نب ماشه نع نايف انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح -  

 ٍليبس يف لتاقي ًامالغ دلت لك ةأرما َنيعست : ىلع َةليللا ٌنقوطأل :ٌناميلس لاق :لاق ةريره ابأ

 تأت ملف نهب فاطف ٠ ّيسنف هللا ءاش نإ : لق : َكلَملا ينعي :نايفس لاق_هبحاص هل لاقف « هللا

 مل هللا ءاش نإ :لاق ول :لاق يوري ةريره وبأ لاقف ٠ مالغ شب ةدحاو الإ دلو َنهنم ةأرما
 انثّدحو: :لاق يسا ول كك هللا لَوُسَر لاق» ةر لاقو اهتَجاح يف ًاكَرَد ناكو ْتَنِحَي

 .[1789 ٩۲٤۲ 07474 27415 :ثيدحلا رظنا] .ةريره يبأ ثيدح لثم جّرعألا نع دانزلا وبأ

 ةَدعبو ثذحلا َلبق ٍةراّقكلا باب- ٠

1V1يميَِّللا مساقلا نع َبويأ نع ميهاربإ نب ليعامسإ انثّدح رجح نب مولع انثّدح -  

 ءاخإ مْرَج نم يحلا اذه َنيبو اننيب ّناكو « ئسوم يبأ دنع اّنكا :لاق يمْرَجلا مدْهَر نع

 ٌلجر موقلا يفو : لاق « جاجَد محل هماعط يف مدقو : لاق . ةماعط مدقف ر فو

 ٌتيأر دق ينإف ندا ىسوم وبأ هل لاقف ُنْدَي ملف :لاق « ۍلوم هنأك ُرمحأ هللا ميت ينب نم

 ندا :لاقف .ًادبأ همعطأ الأ تفّاحف ُهترِذق ئيش لكأي ُهثيأر ينإ : لاق « هنم كأي لكي هللا لوسر
 نم ًامعت مسقي وهو ُهلمحَتْسَأ ¿ نييرعشألا نم طهر يف كي هللا لوسر انيتأ « كلذ نع كبح

 يدنع امو « مكلمحأ ال هللاو :لاق «٠ ُناَبْضَع وهو لاق هّبسحأ :بوُيَأ لاق « ةقّدصلا معن

 « نويرعشألا ِءالؤه َنيأ : ليقف ٠ « لبإ بْب وال هللا لوسر ينأف . انقلطناف : لاق . مكلمحأ ام

 تلقف اًنعقدناف :لاق « ىَرّذلا دود سمخب .انل رمأف انيتأف ؟نويرعشألا ءالؤه َنيأ

 يسن « انلمحف انيلإ لسرأف « انّدمحي ال نأ فّلحف هّلمحتسن كك هللا لوسر انيتأ : يباحصأل

 ىلإ انب اوعجرا < ًادبأ حلفت ال هتيم لَك 4 هللا لوسر انلَمَعَت نئل هللاو « ُهَنيمَي ةا هللا لوسر
 نأ تفلحف كلمحّتسُت كانيتأ هللا لوسر اي :انلقف انعجرف « هنيمي ُهركذنلف ةه هللا لوسر

 ينإ « هللا مكلمح امنإف اوقلّطنا :لاق « كتيمي تيسن كنأ انفرعف وأ انظف انتلمَح مث انلمحت ال
 . «اهتللحتو ريخ وه يذلا ثيتأ الإ اهنم ًاريخ اهّريغ ىَّرأف نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو

 اندح ٌةبيتق انَدح يبيَلَكلا مصاع نب مساقلاو ًةبالق يبأ نع َبويآ نع دير نب ُدامح َُعبات

 انئَّدح رمْعَم وبأ انئّدح . اذهب مَدْهَر نع يميمتلا مساقلاو ةبالق يِبَأ نع َبويأ نع باهولا دبع



 ٤ ناميألا تارافك باتک- 19

 ء١١٤٤ ٤۳۸١ ۳۱۴۴۳ :ٹیدحلا رظنا] .ارلهب مر ن نالا نع ثريا دام ثزاولا ديف

 ?V4 CYA CTIA] تكلل 55542 #55 همام ع همدعلال

 نع نوع نبا انربخأ سراف نب َرَمُْع نب ٌنامثع انثّدح هللا بع نب دمحم ينثّدح- 57
 نإ كنإف ةّرامإلا ٍلأست ال : لک هللا لوسر لاق :لاق َةَرْمَس نب نمحرلا دبع نع» نّسحلا

 ىلع تفلح اذإو . اهيلإ َتلكُو ةلآسم نع اهتيطعأ نإو 3 اهيلع َتنِعُأ ةلأسم ريغ نم اهتيطعأ

 . «ٌكنْيمي نع رفكو « ريخ وه يذلا ي تئاف « اهم ارا رغ تیارف نیمی

 . نوع نبا نع لهشأ ُهَعبات

 عيبرلاو ماشهو ٌروصنمو ةداتقو يمحو بْرَح نب كامسو ةّيطع نب كامسو ٌسنوي هعباتو

 ش .[77717 :ثيدحلا رظنا]



1Tضئارفلا باتك 6  

 یا لآ ردا و ي

 ضئارفلا باتك_-6
 ےب س ر ےہ وم سا وح صو طو > . نيم 5 3

 قوق آسف نك نإ نييس الآ طح لم و دلل ڪک دلو: کاک یصوی »ل :ىلاعت هللا لوق باب ۱
GA, ellsد روب ص 59 اس س ماسر رتو 5205 م ٣ ےک رز م ررر  

 نإ كرت امم سدس اَمَهْنَم رجا لكل هيوبألو فصَيِل د دیو تاک نو كر ام الث هله نيت

 و 3 رب رحت كفل 7” سل ل يرش م 20 سرت و سس وک و سس جر
 دعب نم سدسلا هما ةوحإ 0 نك نإف ثلا ِهَمَأِلَف هاوبأ :هتروو او مل نیک ھل ناف کو مل ناک

 4 3 2 2 01 ا و و
6 O 

 2 ر سد رام وأ مهيأ وردک ال وانو مدام باء نيد وأ آبي صوب وص 24 ك هي اع حس ص ورک چ و25 ل و هد نإ و 1

 22 نإ مڪو را رت ام ف صن مُكحَل ک 1 ل سك اجي
 2 2 ر٤ مد ىو ل 0-1

 و ا أ آه يصف وسور وت ئ نحر امم عير مُڪکف دلو
 ا ّنِهَلَف وم ل َناَك 1 نإ كوكل ڪ م نإ ٌمُسْكَرَت

 00 و وور

 ُثَرَوي جر تاک نو ْي نيد وأ اهب وصور

35 5 1١ 
CON 8 C o 

5 
 اما

E 

35 
31 5 

 2 ا مآ وأ لڪ
SEE4 3و سا. ج روم, سر ا ود  e2أ ابو ىصوي طمس دعب لا ف كرش هَ كلم رڪ آ اڪ نإ دلا اهن  

 ر م ور قے د ل دك

 4 يلح يلع هاو هلأ نِ هيو راض روع ند

VYنب ٌرياج ٌتعمس» : لاق ردكنملا نب ٍدمحم نع ٌنايفس انثّدح ديعّس نب ةبيتق انئَّدح -  

 ينايتأف نايشام امهو ركب وبأو ةا هللا لوسر ينداعف تضرَم : لوقي امهنع هللا يضرولا دبع
 لك ا تلقف ُتقفأف ُهَءوْصَو يلع بصف لب هللا وسر أَّضَوَتَف يلع يمغأ دقو

 . «ثيراوملا ةيآ ثلزن ىتح ٍءيّشب يِنِبِجُي ملف ؟ يلام يف يضقأ فيك < يلام يف عتصأ

 .[هكالك ( ٥٦1٤ قهكه١1 « عهالال 2195 :ثيدحلا رظنا]

 ضئارفلا ميلعت باب- ۲

 e ينعي ي لاو ٍرماع نب ةبقع لاقو
 نع هيبأ نع سوواط نبا انثّدح ِبْيَمُو انئَّدح ليعامسإ نب 'یسوم انئّدح 84

 اوسّسحت الو « ثيدحلا ٌُبّدكأ ٌنظلا 7 ّنظلاو مكايإ» : لكي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ

 . «ًاناوخإ هللا دابع اونوكو « اوربادت الو اوضغابت الو اوسّسجت الو
 .[50 55450515 "2851١857 : ثيدحلا رظنا]



 ٥ ضئارفلا باتك 17۷

 ةقدص انكرت ام  ُتَروُت ال ب يبنلا لوق باب"
 نع» َةورُع نع يرهولا نع ٌرمعَم انربخأ ٌماشه انثّدح دمحم نب هللا دبع انئّدح - "1

 امهو لڳ هللا ٍلوسر نم امهتاريم ناسمتلي ركب ابأ ایت مالّسلا امهيلع سابعلاو ةمطاف َّنأ ةشئاع

 ٤0۳١ ٤۲٤١[. ۳۷۱۱ ۰۳۰۹۲ :ثيدحلا رظنا] . ميك ماو دف ا ا ناد

 « ةقدص انكرت-ام ٠ ثّرو ال :لوقي لكي هللا لوسر تعمس) : ركب وبأ امهل لاقف 5

 هعتصي ةي هللا لوسر ثيأر ًارمأ عّدأ ال هللاو : ركب وبأ لاق « لاملا اذه نم دمحم لآ لكأي امنإ

 . «ثتام ىتح ملكت ملف « ةمطاف هترجهف : لاق « هتعنص الإ هيف
 .[ 3114 5075 لالا ؟ ۰ ۳۰۹۳ : ثيدحلا رظنا]

 :ةورُع نع يرهُّزلا نع سنوي نع ِكرابملا نبا انربخأ َنابأ نب ٌليعامسإ انئّدح
 .[4 074 :ثيدحلا رظنا] . «ةقدص انكرت ام ُتَروُي ال : لاق ةا يبنلا َّنأ ةشئاع نع»

WAينربخأ» :لاق باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح  
 م كلذ هثيدح نم ارك يل ركذ معطُم نب ريتُج نب دمحم ًناكو - ناثدحلا نب سؤأ نب

bi ْرَي هبجاح ٌةاتأف رمع ىلع لخدأ ىتح تقلطنا : لاقف aT 

 كل له : لاق مث مهل نذأف معن :لاق ؟دعسو ريبزلاو نمحرلا ٍدبعو َنامثع يف كل له : لاقف

el 3 او ی صفا نيسودلا أ اي. سابع لاق . معن لاق ؟سابعو يلع يف 

 انک رت اه ترو الا: لاق ةي دلا لوسر نأ وملعت له ٌضرألاو ءامسلا موقت 7 هنذإب يذلا شاب

 ساّبعو يلع ىلع َلبقأف « كلذ لاق دق : طهرلا لاقف « هسفن ةي هلل هللا لويسو ك ف ةقدض

 مكُتدَحأ ين زإف :رمع لاق . كلذ لاق دق :الاق ؟كلذ لاق ةي هللا لوسر َّنأ ناملعت له :لاقف

 ؛ ريغ ًادحأ هطعُي مل ءيشب ءيفْلا اذه يف كك هلوسرل صح ناك دق هلل نإ « رمألا اذه نع

 ةّصِلاخ تناكف « [5 : رشحلا] رَ : هلوق ىلإ * قِلوُسَر لع هلأ هدأ امو # : لجو رع لاقف
 مكيف اهثّبو اهومكاطعأ دقل « مكيلع اهب رثأتسا الو مكنود اهَّراتحا ام هللاو کک

 ذخأي مث « هس َةَقْعَن لاملا اذه نم هلهأ ىلع ْقِفْنُي لكي ئبنلا ّناكف لاملا اذه اهنم قب ىت
 ا ا ا ا ا

 معن :الاق ؟كلذ ٍناملعت له هللاب امكدشنأ :ساّبعو ولعل لاق مث « معن :اولاق ؟كلذ «

 هب لمع امب لمعق اهَضبَقف لك للا لوسر انأ :ركُب وبأ لاقف ی ن هللا ىَوَتَف
 ةلكرشا ٌلوسر « ٠ اهيف لّمعأ نيتنس اهتضبقف كي | ٍلوسر لو انآ ؛تلقف ركب ابأ هللا ىَقوَت مث

 ينتئج « عيمج اًمكدْمأو ةدحاو امكتملكو ينامتئج مث « ركب وبأو كي هللا لوسر لمع ام



 ضئارفلا باتك 6 11۸

 امتئش نإ :ُتْلقف . اهيبأ نم هِيأرما بيصن ينلأسي يناتأو « ٌكيخأ نبا نم كبيصّن ينلأست

 ٌءامَّسلا موقت هنذإب يذلا هللاوف ؟كلذ ريغ ًءاضق ينم ٍناسمتلتف ٠ كلذب امكيلإ اهتعفد

 انأف ىلإ اهاعقذاف امتْرَجَع نإف « ةعاسلا موقت ىح كلذ ريغ ًءاضق اهيف يضقأ ال ضرألاو

 . ]00^ » هالهال » 2۸۸0 , £4۳ ‹ ۹٤° 905 :ثيدحلا رظنا] ٠ «اهامكيفكأ

 َّنأ ةريره يبأ نع» جرعألا نع ِدانّزلا يبأ نع كلام ينثدح :لاق ٌليعامسإ انثّدح - 4

 وهف يلماع ٍةَنْوُمو يئاسن ةقفن دعب ثكرت ام « ًارانيد يتثرو متقي ال :لاق ةي هللا لوسر
 5١957[. « ۲۷۷۲ : ثيدحلا رظنا] .(ةقدص

 هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع كلام نع َةملسَم نب هللا دبع انئَّدَح _ ٠

 هتلأسي ركب يبأ ىلإ َنامثع َنْثَعبَي نأ َندَرأ لك هللا لوسر يفوت َنيح كي ئبنلا جاوزأ َّنأ اهنع
 ؟«ةقّدص انكرت ام ُثّرون ال : لكي هللا لوسر لاق َسْيِلَأ : ةشئاع تلاقف ؛ َنهّئاريم

 .[1۷۲۷ « 1٠75 : ثيدحلا رظنا]

 «هلهألف ًالام كرت نم» :ِدِْلَم يبنلا لوق باب - ٤

 نع» ةملس وبأ ينثّدح باهش نبا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ نابع انئّدح 1۳۱

 هيلعو تام نمف < مهيفنأ نم َنينمؤملاب ىلؤأ انأ : لاق لَو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . «هتئرّولِف الام كرت نمو « ٌةؤاضق انيِلَحَف ًءافو رتي ملو نيد

 ثيدحلا رظنا] : ۲۲۹۸ ۰ ۲۳۹۸ ۰ ۲۳۹۹ « ٤۷۸۱ < ٥۳۷۱[.

 همأو هيبأ نم دلولا ثاريم بايه

 يهل رثكأ وأ نيتنثا اتناك نإو « ٌفصنلا اهلف آتنيةأرما وأ ٌلُج كرت اذإ : تباث نب ديز لاقو

 طح لم ركذللف يق امف « ُهتّضيرف ىطعيف مهكرّش ْنَمِب ءىدُب ڙکذ ّنُهعم ناك نإو ناثللا

 نع» هيبأ نع سوواط نبا اد كيه انثدح ليغامتسإ نب یوم اد ا
 ىلوأل وهف يقب امف 2 اهِلهَأِب ضتارفلا اوقحلأ : لاق ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا

 .[11/47 6 ٦۷۳١ « ٦۷۳۷ : يف هفارطأ- 1۷۳۲ ثيدحلا] . «ركذ لجر

 ٍتاَدَّبلا ثاريم باب -

 نب دعس نب رِماع ينربخأ : لاق ٌيَرهُزلا انثدح ٌنايفس انثّدح ٌيديمحلا انئّدح 7
 لك ئربنلا يناتأف « ٍتوملا ىلع هنم ٌُتيَفْشَأف اضرم ةكمب ٌتضرَم :لاق هيبأ نع صاقو ىبأ
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 يثلثب قدصَتأفأ « يتنبا الإ ينثرَي َسيلو ًاريثك الام يل نإ هللا لوسر اي :ُتلقف « ينْدوعَي

 نإ كنإ « ٌريبك ُثلثلا :لاق ؟ثلثلا : تلق ءال :لاق ؟ ٌرطشلاف تلق : لاق « ال :لاق ؟يلام
 ترجأ الإ ةّقفن ّقفنت نل َكنإو « سالا َنوففكتي ًةلاع مهكرتت نأ نم ريخ ءاينغأ كلو َتكرت
 :لاقف ؟يترجه نع فلخأ هللا لوسر اي : ٌتلقف « ٌكتأرما يف ىلإ اهعفرت ةمقللا ىتح اهيلع

 نأ كلعلو « ةجّرَدو ةعفر هب َتدّدزا الإ هللا ةجو هب ديرت المع لمعتف يدعب فّلخت نل

 يثري - ةلوخ نب دعس نابل نكلو « ّنورخآ كب وُب ماقا كب عفتني ىتح يدعب فلخت

 . يول نب رماع ينب نم لجر ةلوخ نب ٌدعسو : ٌنايفس لاق «ةكمب تام نأ - اک هللا لوسر هل

IVY c01 مكمل coo «£1۰۹ و «۲Y ££ › ۲۷٤ › 11۹5 › 07 [ثيدحلا رظنا: 

 نع َتَعشأ نع ُنابيش ةيواعم وبأ انثّدح رضتلا وبأ انثّدح ناليغ نب ٌدومحم انئّدح - 14
 رتو َيفُوُث لجر نع هانلأسف « ًاريمأو ًامَّلعم نمّلاب لّبَج نب داعم اناتأ" : لاق ديزي نب دوسألا

 ٦۷٤١[. : يف هفرط_ 775 ثيدحلا] . «َفْضُتلا تحألاو َفصَتلا ةنبالا'ئطعأف هتخأو ةتنبا

 نبا نكي مل اذإ نبالا نبا ثاريم باب

 مهاكنأو مهركذك مهركذ « ركذ دلو مهنوُد نكي مل اذإ دولا ةلزنمب ءاتبألا ذلو :ديز َلاقو
 . نبالا عم نبالا دلو ثري الو « نوبجحُي امك نوُبجحَیو « نوئري امك َنوُئرَي « مهائنأك

Voساّبع نبا نع» هيبأ نع سوواط ُنبا انثّدح بيهو انئّدح ميهاربإ نب ملسم انئّدح -  

 .«ركذ لجر ىلوأل وهف يقب امف اهلهأب ٌضئارفلا اوقجلأ : لل هللا لوسر لاق : لاق

 ٦۷۳۲[. :ثيدحلا رظنا]

 ةنبا عم ٍنبا ةنبا ثاريم باب-۸
 لثس : لاق َليِبُحرش نب لیّرُه ٌتعمس» :سْیق وبأ انثّدح ٌةَبعش انئّدح ْمَدآ انثّدح -

 دوعسم نبا تئاو فصنلا ٍتخأللو فصنلا ةنبالل : لاقف « ٍتْخَأو نبا ةنباو ٍةنبا نع ىسوم وبأ

 نم انأ امو ًاذإ ٌتللض دقل :لاقف 'ىس زم يأ لوق خاو ةوعس نبا لع -4 يتياتتبف

 نيل ةلمكت سدسلا نبالاةنبالو فصنلا الل : ف5 ئينلا ىضق امب اهيف يضقأ ٠ نيدتهملا

 اذه ماد ام ينولأست ال :لاقف « دوعسم نبا لوقب هانربخأف ئسوم ابأ انيتأف ؛تحأللف قب امو

 ٦۷٤١[. : يف هفرط 71/5 ثيدحلا] . مكيف ٌربحلا

 ةّوخإلاو بألا َعم ّدجلا ثاريم باب - ۹

 ُتَحَبَيَأَو * مدا ن اغا أرقو « بأ ٌدجلا : ريبزلا نباو سابع نباو ركب وبأ لاقو



 ضئارفلا باتک-٥ 1۷۰

 باحصأو هنامز يف ركب ابأ فلاخ ًادحأ َّنأ ركذي ملو 4 ٌبوُقْمَيَو ٌّقَحْسِإَو ميه واباء هلم
 . ينبا َنبا انآ ثرأ الو يتّوخإ نود ينبا نبا ينئري : سابع نبا لاقو « نورفاوتم ةي ئبنلا

 . ةفلتخم ليواقأ ٍديزو دوعسم نباو ٌيلعو رمع نع ركذيو

 سابع نبا نع هيبأ نع سوواط نبا نع ٌبيّمو انثَّدح برح نب ٌناميلس انئَّدح - 0

 . 'ركذ لجر ىلوألف يقب امف « اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :لاق اب يبنلا نع امهنع هللا يضر

 .[5الاله , ٦۷۳۲ : ثيدحلا رظنا]

 ةَلُخ کلو ا ل ل :ةللك هلا لوسر لاق يذلا امأ

 .«أبأ ةاضق : لاق وأ « ًابأ هلّزنأ هنإف « ريخ : لاق وأ - لضفأ مالسإلا

 .[53561ا/ 075655 ٤٦۷ : ثيدحلا رظنا]

 هريغو لولا عم ِجوّزلا ثاريم باب- ٠

“VTAسابع نبا نع» ءاطع نع حيجن يبأ نبا ِنع ءاقزو ْنع سوي نب دمحم انئَذَح-  

 كلذ ْنم هللا خسنف ؛نيدلاولل ةيضولا ٍتناكو ‹ دلولل و : لاق امهنع هللا يضر

 لجو دملا مم داو لك رال لجو نا و اا رف تح ا

 ۲۷٤۷ 2 ٤٥۷۸[. : ثيدحلا رظنا] . «عبؤلاو رطشلا ٍجوّرللو عبرلاو ّنمثلا ةأرملل

 هريغو ٍدلولا عم جوزلاو ةأرملا ثاريم باب - ١

V4 °لاق هنأ ةريره يبأ نع» بّيسملا نبا نع باهش نبا نع ُثيللا انثّدح ٌةبيتق انثدح-  : 

 ةأرملا َّنِإ مث « ةمأ ؤأ ٍلبع ةر م ,ًاتيم طقس نايل ينب نم ةأرما نين يف ال هللا لوسر ىضق

 لقعلا َّنأو « اهجوزو اهينبل اهثاريم نأب : لک هللا لوسر ىضقف تّيفوت د ةرغلاب اهل ىضق يتلا

 ٥۷0٩ « ٥۷٦١[. , ۵۷۸ :ثيدحلا رظنا] . «اهتبصع ىلع

 ةبصع تانبلا عم تاوخألا ثاريم باب- ١١

 نع ميهاربإ نع ناميلس نع ةبعش نع رفعج نب دمحم انثّدح دلاخ نب شپ ر انثدح £1

 فصنلاو « ةنبالل فصنلا : هلك 0 ورد لا نب اهم الا فا :لاق دوسألا

 .[719/4 : ثيدحلا رظنا] . « أك هللا لوسر دهع ىلع ركذي ملو انيف ىضق : ناميلس لاق مث ,تخألل

 ليره نع سيق يبأ نع ٌنايفس انثدح نمحرلا دبع انثّدح سابع نب وُرمع انثّدح- 5



 ٥ ضئارفلا باتك ۷۱

 ُفصنلا ةنبالل : لكي ىبنلا لاق :لاق وأ « يب ءيبنلا ءاضقب اهيف نيضقأل : هللا دبع لاق» : لاق

 .[1975 :ثيدحلا رظنا] . «تخأللف ىقب امو ٌسدسلا نبالا ةنبالو

 ةوخإلاو ٍتاوخألا ثاريم باب ۳
 ردكنملا نب دمحم نع ٌةبعش انربخأ هللا دبع انربخأ َنامثع نب هللا دبع انثّدح - 741

 ءوضوب اعدف « ضيرم انأو اي يبنلا يلع لخد :لاق هنع هللا يضر ًارباج تعمس)» :لاق

 ةيآ تلزنف « تاوخأ يل امنإ هللا لوسر اي :تلقف تقفأف هتوضَو نم ىلع حضن مث أضوتف
 ٤٥۷۷ , 0٦0۱ ۰ ١٣١٦۷٦۰٥٦٦٤ ٦۷۲۳[. , 194 : ثيدحلا رظنا] . (ضئارفلا

  erم  e 21 2 1م . 04

  4فاه تا کو دلو مل سل كلها ارا نإ ڌڪا ىف مڪتب هَ الكنق باب-
13 

 ل کر ب تحسس ر e سم - 021 و

 اجر ةوخإ اون م6 نیر ر ا ناتا اک قتلا اک نیک دلو ا نکی م نإ ؟ اهثِري وهو كر ام

 هدم re تر 0 لس 2

 « هيلع ءْىَش د هاو اولِضَت نأ مگ هَ يبي نيبال طح لكِ رک داق اض

4 - 00009 0 0 0 

 . اکا فكيت هلأ لق كوت # : ءاسنلا ةروس ةمتاخ تلزن ةيآ رخآ : لاق
 .[45605 ٤۳٦٤ ٤١٠١ : ثيدحلا رظنا]

ry 

 جور ُرخآلاو ٌمألل ځا امهُدَحأ مَع ينبا باب - ١

 .نافصن امهنيب يقب امو ُسّدسلا مألا نم خأللو ٌفصنلا جوّرلل : ٌميلع لاقو

 نع» حلاص يبأ نع ٍنيصح يبأ نع َليئارسإ نع هللا ٌديَبَع انربخأ ٌدومحم انئّدح - ٥

 تام نمف « مهِسُقنأ نم َنينمؤملاب ىلوأ انآ لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ًةريره يبأ

 : لكلا “ثل 'ىعدألف « ُهْيلَو انأف ًاعايض وأ للك كرت نمو « ةّبصعلا ىلاومل هلامف الام كرتو

 ]۷۳۱ ۳۷۱ , ٤۷۸۱ ۲۳۹۹ ‹ ۲۳۹۸ 2 ۲۲۹۸ :ثيدحلا رظنا] .لايعلا

 نع سوواط نب هللا دبع نع حْوَر نع عيّرز نب ٌديزي انئّدح ماطسي نب هّيمآ انثدح 5

 ىلْؤألف ضئارفلا ٍتكرت امف « اهلْهأِب ضئارفلا اوقحلأ :لاق يَ ئبنلا نع سابع نبا نع» هيبأ
 .[71/الال « ٦۷۳۰۰ 51/7 : ثيدحلا رظنا] . «ركذ لجر

 ماحرألا يوذ باب ١5
 ةحلط انئّدح ٌسيردإ مكئّدح : ةماسأ يبأل تلق :لاق ميهاربإ نب قاحسإ ينثلح 17

 4« عشت تدمع . . . يلوم المج لڪل و ۾ سابع نبا نع ِريبج نب ديعس نع

 ةّوخألل همحَر يوذ نود ٌيرجاهملا ّيراصنألا ثري ةنيدملا اومدق نيح َنورجاهملا ناك :لاق



VYضئارفلا باتک-٥  

 َنيِذَّلاَو» اهْنَحَسن :لاق 4 لَم المج ٍلُكِلَو »8 تلزن املف ٠ مهنيب يب ئيبنلا ىخآ يتلا
 ٤٥۸۰[. « ۲۲۹۲ : ثيدحلا رظنا] .«ْمُكْناَمْيَأ ْتَدَقاَع

 ةنعالملا ثاريم باب ١١

VENنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع» عفان نع كلام انثّدح َةعّرق نب ىبحي ينثّدح-  

 لالا لاو امهنيب ةا ئيبنلا قّرفف « اهِدَلو نم ىفتناو ةي ئبنلا نمز يف ةتآرما نعال الجر

 .[ة6١7 ( ۵۳۰٦ « ۵۳۱۳ , ٥۳۱٤ 5/58 :ثیدحلا رظنا] .«ةأرملاب

 ةمأ وأ تناك َةَرُح شارفلل دلّولا باب

 ةشئاع نع» ةورغ نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا ٌدبع انثّدح 48

Cn 

 « كيلإ هظيقاف « يتم ةعمز ةديلو نبا نأ دعس هيخأ ىلإ َدهع ٌةبتُع ناك : تلاق اهنع هللا يضر
 يخأ :لاقف « 50 دبع ماقف « هيف ىلإ دهع يخأ نبا :لاقف ٌدعس هَّذَخَأ حتفلا ٌماع ناك املف

 دق يخأ نبا هللا لوسر اي :ٌدعس لاقف اب ئبنلا ىلإ اقواستف « هشارف ىلع َدِلَو يبأ ةديلو نباو

 لاقف « هشارف ىلع دلو يبأ ةديلو نباو يخأ :ةعمز نب دبع لاقف « هيف َيلإ ّدهع ناك

 نب َةدْوَسل لاق مث .ٌرجَحلا رهاعللو شارفلل دلولا « ةعمز ّنب دبع اي كل وه :هللكي عربنلا
 . «هللا يقل ىتح اهآر امف « بتعب ههَبش نم ىأر اهل « هنم يبجتحا :ةعمز

[ETT «YY «oT «۲ £۲۱ 75514 › 00 : [ثيدحلا رظنا 

 نع ةريره ابأ عمس» هنأ دايز نب دمحم نع ةبعش نع ىيحي نع ٌدّدسم انثّدح 6
 .[1814 :يف هفرط_ 1۷٥١ ثيدحلا] .«شارفلا بحاصل دلولا : لاق ةي يبنلا

 طيقللا ٌثاريمو , ّقتعأ نمل ءالولا باب-۹
 4 طيقللا رجه لاقو

 ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع مكحلا نع ٌةبعش انئّدح َرمع نب صفح انئّدح- 0۱
 لاقف « ةاش اهل يدهأو «َىَتعأ نمل َءالولا نف اهيرتشا» : لكي ئبنلا لاقف ةريرب ٌتيَرتشا : تلاق

 لاقو « لسرم مكحلا لوقو « ًاَرُح اهجوز ناكو :مكحلا لاق .ةيده انلو ةَقَدَص اهل وه
 ۲۹۳ لكما ٤٥٩ ۱٤۹۳ ۲۱۰۵ ۰۲۱۹۸ ۲۳۵۹ ۰۲٦۰ :ثيدحلا رظنا] .ًادبع ةتیأر : سابع نبا

.LIVNV cof COTA (O7۹ 04V CTVT 0 ¢ YTV CTV 0CTVIV  070¥)» إلاه؟ «YO E 

 نعّرمع نبا نع عفان غ كلا ينثدح :لاق هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح_-

 .[1057 017134 05165 :ثيدحلا رظنا] .؟قّتعأ نمل ٌءالولا امنإ» : لاق يك بتلا



 ٥ ضئارفلا باتک۔ ۱1۷۳

 ةّيئاّسلا ٹاردم تك تايد ۲۹١

 نإ : :نافإفا دهر نزع لد رم E نسق كاب "ا

  .؟َنوبيسُي اوناك ةيلهاجلا لهأ َّنِإو نوبّيسُي ال مالسإلا لهأ

 ةشئاع َّنأ» دّوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع َةناوَع وبأ انئَّدح ىسوم انثّدح - 4

 ينإ هللا لوسر اي :تلاقف « اهءالو اهلهأ ٌطرتشاو اهقِتعُتِل ةريرَب ترشا اهنع هللا يضر

 وأ « قتعأ نمل ٌءالولا امنإف اهيقتعأ :لاقف اهَءالو ٌنوطرتشي اهلهأ نو اهقتعأل ةريرب ٌثيرتشا

 ول :تلاقو « اهّسفن ثراتخاف ترّيخو :لاق اهتّقتعأف اهترتشاف :لاق ّنمثلا ىطعأ : لاق

 لوقو « عطقنم دوسألا لوق .ًارخ اهجوز ناكو :ٌدوسألا لاق «هعم تنك ام اذكو اذك ٌتيطعأ

 : ٌحصأ ًادبع ٌهتيأر : سابع نبا

« Y00 «Yo (YOY (YOY (YO (YO CTIA «Y100 1١83#" «0ثيدحلا رظنا] ٩: 

 Voc VV] ادد م لال لهدا ناو TV الا االول هال

 هيلاوَم نم أربت نَم مثإ باب ١
 ع 2 4 E ت

 .: لاق هيبأ نع يميتلا ميهاربإ نع شمعألا نع ٌريرج انثّدح ديعس نب ةبيتق انثّدح - 1

 اهجرخأف : لاق ةفيحصلا هذه ريغ هللا ُباتك الإ ءؤرقن باتك اندنع ام : هنع هللا يضر يلع لاق»

 ؛رْؤث ىلإ َريع نيب ان مرح نامل هير لاق« لبإلا نانسأو ٍتاحارجلا نم ٌءايشأ اهيف اذإف

 لقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف « ًاثدحُم ئوآ وأ ٠ ًاثّدح اهيف ٌثدحأ نمف

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هيِلاوَم ٍنذإ ريغب ًاموق ىلاو نمو « لدَع الو فرص ةمايقلا موي هنم
 اهب ىعسي ةدحاو َنيملسملا ةّمذو .لدع الو فرص ةمايقلا موي هنم لبقي ال ٌنيعمجأ سانلاو

 ةمايقلا موي هنم لبقي ال « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا عل هيلعف ًاملسم رفخأ نمف « مهاندأ

 ۔[۳۱۷۹ ۰۳۱۷۲ 270410 141/١11١ :ثيدحلا رظنا] .«لّدع الو فرص

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» رانيد نب هللا دبع نع نايفس انئّدح ميعن وبأ انثّدح - 765

 هيدي ىلع ملسأ اذإ باي- ۲

 ميمت نع ٌركْذُيو « (قتع أ نمل ءالولا» : ل5 خيبنلا لاقو « ةيالو هل ىرَي ال نسحلا ناكو .

 .ربخلا اذه ةحص يف اوفلتخاو . هتامّمو هايحمب :نمانلا ىلوأ وه“: لاق ٌهعفر ٌيرادلا



 ضئارفلا باتك 6 11۷٤

 نينمؤملا َّمأ ةشئاع َّنأ رمع نبا نع» عفان نع كلام نع ديعس نب ةبيتق انئّدح - 761

 كلذ ثركذف ءال اهَءالو َّنأ ىلع اهكعيبت :اهلهأ لاقف اهقتعت ًةيراج ّيرتشت نأ تدارأ
 . «قَبعأ نمل ءالولا امنإف كلذ كّنَعَتمي ال :لاقف ةي هللا لوسرل

 .[5الم7 2750517237159 15١165 :ثيدحلا رظنا]

 يضر ةشئاع نع» دّوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع ُدريرَج انربخأ دمحم انثدح

 اهيقتعأ :لاقف ةي ئبنلل كلذ ثركذف « اهءالو اهلهأ طرتشاف ةريرب ُتيرتشا :تلاق اهنع هللا

 نم اهريخف ةا هللا لوسر اهاعدف :تلاق « اهتقتعأف :تلاق .قرولا ىطعأ نمل ءالولا َّنإف
 .«اهسفن ثراتخاف « ٌهَدنع تب ام اذكو اذك يناطعأ ول :تلاقف اهجوز

cYo010 TOE YoY (TOY «(101° «o «۲11۸ 25١6868 2١1597 2105 [ثيدحلا رظنا: 

[Wot CTVOV تالاال, OEY COYAE (OV «0° (YT (YY «TYYT  االا؟/ « TOVA 

 م | . ج
  ۳ءال ولا نم ءاسنلا ثري ام باب

 : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع» عفان نع ٌمامه انثّدح رمع نب صفح انثذح 4
 : ايك يبنلا لاقف ءالولا نوطرتشي مهنإ : ايب ئبنلل تلاقف ةريرب يرتشت نأ ةشئاع تدارأ
 ٦۷٥۲ ٦۷٥۲ , ۷٥۷[. ۲۰۹۲ 27159 01716 :ثيدحلا رظنا] . «قتعأ نمل ءالولا امنإف اهيرتشا

 نعا دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع َنايفس نع عيكو انربخأ مالس ُنبا انئّدح

 .«ةمعّتلا ىلَوو قرولا ىطعأ نمل ءالولا : ةي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع

COVA Yo10 Yo YoY c01 «(01° 20۳1 11۸ 1100 1498# 405 [ثيدحلا رظنا: 

TVY 1 « 1¥هاك هدا نال 5  cof COYAEكالاال  VOCE CTVOYالمهد >  ]. 

 مهنم تخألا نباو , مهسفنأ نم موقلا ىلوم باب 4
 هللا يضر كلام نب سنأ نع» :ٌةداتقو َةَرق نب ٌةيواعم انئَّدح ٌةبعش انثّدح مدآ انثّدح- 0١

 .لاق امك وأ «مهسفنأ نم موقلا ىلوم : لاق ةي يبنلا نع هنع

 ٍتخأأ نبا :لاق ل ربنلا نع سنأ نع ًةداتق نع ٌةبعش انثدح ديلولا وبأ انثدح - 5
 ۳۳۱ ۷۹۳ ۳۷۷۸ ۳۵۲۸ ۰۳۱٤۷ 11 :ثيدحلا رظنا] . «مهسفنأ نم وأ « مهنم موقلا

 OAT] ا ل ا ل ا عع



 ريسألا ثاريم باب- 0
 و م و 02 ع4 لح ا 1
 نب رمع لاقو 2 هيلإ جوحأ وه لوقيو ٌودعلا يديأ يف ريسالا ثّروي حيرش ناكو :لاق

 هلام وه امنإف هنيد نع ريغتي مل ام هلام يف عنّص امو هتقاتعو ريسألا ةّيصو زجأ زيزعلا دبع

 | . ءاشي ام هيف عنصي

 هلي ىبنلا نع ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع يدع نع ٌةبعش انثّدح ديلولا وبأ انثّدح "5

 . «انيلإف للك كرت نمو هتئَرّولف الام كرت نَم» :لاق

 .[ 746 YT» 1 ءهالالا كلما » ۲۳۹٩ ‹ ۲۳۹۸ ‹ ۲۲۹۸ : ثيدحلا رظنا]

 ملسأ اذإو « ّملسملا ٌرفاكلا الو ّرْفاكلا ٌملسملا ثري ال باب ١

 هل ثاريم الف ٌتاريملا مسقُي نأ لبق

 نب ورمع نع نيسح نب يلع نع باهش نبا نع جيرُج نبا نع مصاع وبأ انثلح - 4
 َرفاكلا ملسملا ثري ال :لاق ايب يبنلا نأ امهنع هللا يضر ديز اتا نع» :نامثع

 .[4585 237١08016848 :ثيدحلا رظنا] . «ملسملا ٌرفاكلا الو

 هدلو نم ىفتنا نَم مثإو ٌّينارصنلا بتاكُملاو ينارصُنلا دبعلا ثاريم باب ۷

 خا نبا وأ ًاخآ ىعّذا نم باب

 هللا يضر ةشئاع نع» : ةورع نع باهش نبا نع ُثيللا اوج ديم نب ةبيتق انثّدح - 6

 اذه :دعس لاقف « مالغ يف ةعمز نب ٌدبعو صاقو يبأ نب دعس مصتخا :تلاق اهنأ اهنع

 نب دبع لاقو « ههبش ىلإ رظنا « هنبا هنأ ىلإ هع صاقو يبأ نب ةبتغ يخأ نبا هللا لوسر اي
 ههبش ىلإ ةا هللا لوسر رظنف « هتَديلَو نم يبأ شارف ىلع دلو هللا لوسر اي يخأ اذه :ةعمز

 , ٌرجحلا رهاعللو شارفلل ٌدلولا « ةعمز نب دبع اي كل وه :لاقف ٠ ةبتعب انب اھبش ىأرف

 . دعب ةدوس ري ملف : تلاق « ةغمز تنب فو اي يبجتحاو

 MVE ETT] كروم YoY» »۲6۲1 14 ‹ 0۳°۲ : ثيدحلا رظنا]

 هيبأ ريغ ىلإ ىعّذا نَم باب 4

 ٍدعس نعا نامثع يبأ نع ٌدلاخ انثدح هللا دبع نبا وه -ٌدلاخ انئّدح ٌدَّدسم انثّدح - 5



 ضئارفلا باتك 6 ش 11۷1

 هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ یعڈا ن : لوقي كي ئبنلا ثعمس :لاق هنع هللا يضر

 ْش .[ 47375 :ثيدحلا رظنا] ٠ «مارح هيلع ةّنجلاف

 . الب هللا لوسر نم ىبلق هاعوو ياندا ةيعوس انأو) :لاقف ٌةَّركب ىبأل ةتركذف_ ۹۷
 .[ 17317 : ثيدحلا رظنا]

Y۸نع ةعيبر نب َرْفْعَج نع ورمَع ينربخأ بهو ُنبا انثّدح جرفلا نب , ْعَبْصأ انثّدح  

 . ؟*فك وهف هيبأ نع َبغر ْنمف « مکئابآ نع اوبغرت ال : لاق ائ يبنلا نع ةريره يبأ نع» كارع

 ٠ 00 ًانياٌةارملاٍتعّئااذإباب_ "0 ٠
 ع تح لا نع نعمان لا وأ انثدعب لاف بيش اترا كاملا وبآ انثّدح 8

 بهذف ٌبئذلا ءاج امهانبا امهعم ناتأرما تناك :لاق ةا هللا لوسر دا هنع هللا يضر ةريره يبأ

 تات كباب بهت امنإ ئرخألا تلاقو كباب تعد امتإ اهتيحاضل كلاقف امهادخإ نباب
 « ٌمالسلا امهيلع دواد نب ناميلس ىلع اتجرخف « ىربكلل هب ىضقف مالسلا هيلع دواد ىلإ

 وه هللا كُمحري لعفت ال : ىرغُصلا تلاقف « امهنيب هّفشأ نيكّسلاب ينوتئا :لاقف « ٌةاتربخأف

 اا .«ىرغّصلل هب ىضقف « اهنبا
 :ةيدخلا الإ لوقت انك انو دموي لإ طق نيكسلاب تعلن نإ لاو : ةريرش وبآ لاف

 ۳٤۲۷[. : ثيدحلا رظنا]

 فئاقلا باي- ١"
 هللا يضر ةشئاع نع» ةورع نع باهش نبا نع ُثيللا انثّدح ديعس نب ٌةبيتق انئّدح - 1101

 ًازرجُم نأ ئرت ملأ : لاقف ههجو ديراسأ قربت ار ورسم ولع لحد ال هللا لوسر لإ : تلاق اهنع

 .«ضعب نم اهّضعب مادقألا هذه لإ : لاقف ديز نب ةماسأو ةثراح نب ديز ىلإ افنآ رظن

 | .[۳۷۳۱ ۳۰٣۵۵ :ثيدحلا رظنا]

 لخد تلاق ةشئاع نع ةورع نع ّيرهرلا نع ٌنايفس انثدح ديعس نب ةبيتق انثّدح- ۷1

 لخد يجلذملا ًازّرجُم نأ ْيَرت ملأ ةشئاع اي :لاقف ٌرورسم وهو موي تاذ ب هللا لوسر يلع

 هذه نإ :لاقف امهمادقأ تّدبو امهّسوؤر ايطغ دق ةفيطق امهيلعو ًاديزو ةماسأ ىأرف يلع
 ۳٣٣١ . 81 ٦۷۷۰[.. : ثيدحلا رظنا] .«ضعب نم اهضعب مادقألا

 الك ل +



 1۷V هوا تانك تك

 لا کلا ثا مست

 دودحلا باتك-5

 دودحلا نم رذحي ام باب ١

 رمخلا برشو ىنزلا باب- ؟

 ىنّرلا يف ناميإلا رون هنم ٌعَّرُي : سابع نبا لاقو
 نب ركب يبأ نع باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثّدح ريكب نب ىيحي انثدح - 3ث

 ۽ نمؤم وهو ينزي نيج ينازلا يني ال :لاق ةي هللا لوسر َّنأ ةريره يبأ نع ¿ 50
 ٌبهتنَي الو « نمؤم وهو ٌقرسَي َنيح ٌقرسَي الو « نمؤم وهو ُبَرْشَي َنيح رمخلا ٌبَرْشَي

 بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نعو .«نمؤم وهو مهراصبأ اهيف هيلإ ٌسانلا ا
 ۲٤١١ ‹ ٠١۷۸[. :ثيدحلا رظنا] . ةبهنلا الإ هلثمب ا يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأو

 رمخلا براش برض يف ءاج ام باب ؟
 . ح هل يلا نأ يسنأ نع ةدانق نع ٌماشه انئّدح رمع نب صفح انثّدح_- "ا/ا/*

 َبرض ةي يبنلا نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع :ةداتق انئّدح ٌةبعش انئّدح ٌمدآ انئّدحو

 ٦۷۷٦[. : يف هفرط- 1۷۷۳ ثيدحلا] شبرا زكي وبا دلجو < لاعتلاو ٍديرَجلاب رمخلا يف

 ٠ تيبلا يف دحلا برضب ّرمأ نم باب
 نب ةبقُع نع» ةكيلُم يبأ نبا نع َبويأ نع باهولا دبع انئّدح ةبيتق انثّدح - 5

 نأ ٍتيبلاب ناك نم كي يبنلا َرمأف « ًابراش ناميعنلا نباب وأ  ناميَمّتلاب ءيج :لاق ثراخلا
 019815 :ثيدحلا رظنا] . «لاعنلاب ُهَيرض نميف انأ ٌثنكف < ا :لاق « هوبرضَي

 لاعتلاو ٍديرجلاب برضلا باب- ٤

 نبب هللا دبع نع بوي نع دلاخ نب بهو انئّدح ٍبرَح نب ٌناميلس انئّدح- 0



 « ٌناركَّس وهو  ناميعن نباب وأ  َناميعنب يأ هلت يبنلا َّنأ ِثراحلا نب ٌةبقُع نع» ةكيلُم يبأ
 . (هبرض نميف ٌثنكو « ٍلاعنلاو را  ويرتقف يرتقي نأ تیا ف نقرا « هيلع قشف

 .[5الال4 , 3715 : ثيدحلا رظنا]

 رمخلا يف لي ئبنلا دلج :لاق سنأ نع ةداتق انثدح ٌماشه انثدح ملسم انئّدح - 5
 ٦۷۷۳[. :ثيدحلا رظنا] . «َنيعبرأ ركب وبأ دلجو « لاعنلاو ديرجلاب

 نع ميهاربإ نب دمحم نع واهلا نب ديزي نع نأ ةر بأ انثدح ٌةببتق انثذح - ۷
 .هوبرضا :لاق « برش دق لجرب لكي ئبنلا ّيتأ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» ةملس يبأ
 املف .هبوثب ٌبراضلاو هلعنب ٌبراضلاو هديب ٌبراضلا اًنمف :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق
 . «داطيشلا هيلع اونيعت ال « اذكه اولوقت ال :لاق .هللا َكازخأ : موقلا ضعب لاق فّرصنا

 .[31741 : يف هفرط_ 1۷۷۷ ثيدحلا]

 انثَدح ُنايفُس انثدح ثراحلا نب ٌدلاخ انئَّدح باهولا دبع نب هللا دبع انثدح  -2ه
 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب | راع اتا : لاق َيِعَّحّنلا ٍديعَس نب َريمَع ٌتعمس ٍنيِصَح وبأ

 تام ول هنإف رمخلا ٌبحاص الإ « يسفن ll لاق
 (هّنْسَي مل كي هللا لوسر َّنأ كلذو « هتْيَدو

 ديزي نب بئاسلا نع» ةفيّصخ نب َديِزَي نع ٍديَمجلا نع ميهاربإ نب ب یکم انثدح - 344

 موقنف رمع ةفالخ نم ًاردصف ركب يبأ ةرمإو كي هللا لوسر ٍدهع ىلع براشلاب ىتؤُت انك :لاق
 اوقّسَفو اوتع اذإ ىتح « َنيعبرأ َدلجف َرمع ةرمإ ُرخآ ناك ىتح « انتيدزأو انلاعنو انيديأب هيلإ
 .«نينامث دلج

 ةلملا نم جراخب سيل هنأو , رمخلا براش نعل نم هركي ام باب
 نب ديعس نع ديزي نب ٌدلاخ ينثّدح :لاق ٌُثيللا ينثّدح ريكب نب ىبحي انثدح - ٠

 لَك ئبنلا هع ىلع ناك الجر نأ باطخلا نب ّرمع نع» هيبأ نع ملسأ نب ب ديز نع لاله يبا

 ةَدلَج دق هو ئيبنلا ناكو « ل هللا لوسر كحضُي ناكو ًارامح ُبقلُي ناكو هللا دبع همسا ناك

 ٌرثكأ ام « ُهّْنَعلا مهللا ةءرقلا نع لج لاقف + دلخف هب رمأق:اموي هب ياف 6 تارشلا يف

 .«هلوسرو هللا بحي هنأ تملع ام هللاوف « ٌهونعلت ال : ی ئبنلا لاقف !هب ىتؤي ام

VA!نع داهلا نبا انئّدح ضايع نب ُسنأ انثّدح رفعج نب هللا ٍدبع نب ٌعيلع انثّدح -  

 « هبرضب رمأف « ٌناركسب ي ئبنلا تأ : لاق ةريره يبأ نع» ةملَس يبأ نع ميهاربإ نب دمحم



 ٦ دودحلا باتك ۷۹4

 هل ام :لجر لاق فرصنا املف « هبوثب هبرضَي نم انمو هلعنب هبرضي نم اّنمو هديب هبرضَي نم انمف

 .[71//ا/ :ثيدحلا رظنا] . «مكيخأ ىلع ناطيشلا َنوَع اونوكت ال : : لكي هللا لوسر لاقف !هللا ةازخأ

 قرسَي َنيح قراسلا باب ٠

 ةمركع نع َناوزَغ نب ُليَضف انثَّدح دواد نب هللا دبع انئّدح ولع نب ومع ينثّدح- 7
 « نمؤم وهو ينزي َنيح ينازلا ينز ال :لاق لكي يبنلا نع امهنع للا يضر سابع نبا نع»
 .[109 :يف هفرط- 1۷۸۲ ثيدحلا] .«نمؤم وهو ٌقِرسَي ّنيح ٌقرسَي الو

 َّمسُي مل اذإ قراسلا نعل باب-۷

 ثعمس-: لاق ندمغألا انثّدح يبأ ينثّدح ِثايغ نب صفح نب ُرمع انثذح - 778

 ل ل : لاق لكي بتلا نع ةريره يبأ نع» حلاص ابأ

 نوري اوناك لبحلاو « ديدحلا ضيب هنأ نوري اوناك : شمعألا لاق .«هّدي عطقتف لبحلا ٌقرسَيو

 .[11999 :يف هفرط_ 717817 ثيدحلا] . مهارد يواسي ام امهنم هنأ

 ةرافك دودحلا باب-۸

 َينالوَخلا َسيردإ يبأ نع ّيرهرلا نع ًةنييَع ُنبا انئّدح ففسوي نب دمحم انثّدح -165
 ىلع ينوعياب : لاقف سلجم يف اي جيبنلا دنع انك : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب َةدابُع نع»

 اف مكن یو ا اهلك ةيآلا هذه أرقو ءاونزت الو اوقرسَت الو ًائيش هللاب اوکرشت ال نأ

 ائيش كلذ نم باصأ نمو « هترافك وهف هب َبقوعف آئيش كلذ نم َباصأ نمو هللا ىلع

 . (هبَّذَع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ هيلع هللا ُةرّبسف

 قح وأ ٌّدَح يف الإ« ىمج ٍنمؤملا رهظ باب -4
YAنع دمحم نب ٌمصاع انئَّدح يلع نب ْمصاع انثدح هللا دبع نب دمحم ينئّدح -  

 رهش يأ الأ : عادّولا ةجَح يف ةي هللا لوسر لاق : هللا دبع لاق» يبأ ٌتعمس دمحم نب دقاو

 :اولاق ؟ةمرح ٌمظعأ ةنوملعت دلب يأ الأ :لاق « اذه انرهش الأ : اولاق ةر ءظعأ ةنوملعت

 هللا نإف :لاق .اذه انموي الأ :اولاق ؟ةمرح مظعأ هنوملعت موي يأ الأ :لاق .اذه اندلب الأ

 مكموي ةمزحك -اهقحب الإ - مكضارعأو مكلاومأو مكءامد مكيلع مّرح دق ىلاعتو كرابت
 . معن الأ :هنوبيجُي كلذ لك ؟(ًاثالث) تغلب له الآ « اذه مكرهش يف « اذه مكدلب يف « اذه

 . «ضعب باقر مكضعب ُبرضيًارافك يدعب ٌنعجرت ال مكليو وأ -مكحيَو :لاق
 :ثيدحلا رظنا] 1۷٤۲ ‹ 2557# 7٤۳ 5155[.



 دودحلا باتك - 7 : ۱۸۰

 هللا تامرحل ماقتنالاو « دودحلا ةماقإ باب- ٠

 ةشئاعنع١ ةورع نع باهش نبا نع ليقُع نع.ُثيللا انئدح ريك نب ىيحي انثّذح 5

 ناك اذإف « مئي مل ام « امهّرسيأ ٌراتخا الإ ّنيرمأ نيب لي يبنلا َريُخ + ام :تلاق اهنع هللا يضر

 « هللا تامرح َكهتنُت ىتح طق هيلإ ىتؤي ءيش يف هسفنل مقتنا ام هللاو « هنم امهّدعبأ ناك مثإلا

 .[1177 . 1707٠ : ثيدحلا رظنا] . هلل مقتنيف

 عيضولاو فيرشلا ىلع دودحلا ةماقإ باب- ١
 ملك ةماسأ لأ ةشئاع نع» ةورع نع باهش نبا نع ُثيللا انئّدح ديلّولا وبأ انثّدح - 17

 عيضّولا ىلع ّدحلا َنوميقُي اوناك مهنأ مكلبق ناك نَم كله امنإ :لاقف « ةأرما يف يب يبنلا

 . «اهدي تعطقل كلذ ثلعف ٌةمطاف ول هديب يسفن يذلاو . فيرشلا ىلع َنوكرتيو

 Erf] ٠ لالالا" ىلا »°۳2۷ 27544 : ثيدحلا رظنا]

 ناطلسلا ىلإ َعفُر اذإ ّدحلا يف ةعافشلا ةيهارك باب ١١

 ةشئاع نع» ةورُع نع باهش نبا نع يللا انثّدح ناميلس نب ٌديعس انثدح - ۸

 لك هللا لوسر اهيف ملكُي نم : اولاقف تقرس يتلا ةيموزخم ا ةأرملا مهتمهأ اشيرق نأ اهنع هللا يضر

 ّدح يف عفشتأ : لاقف كي هللا لوسر ملكف ؟لي هللا لوسر بح ٌةماسأ الإ هيلع ءىرتجي نمو

 ٌقرَس اذإ اوناك مهنأ مكلبق ناك نَم لض امنإ سانلا اهيأ اي :لاقف ّبطخف ماق مث ؟هللا دودح نم

 ٍدمحم َتنب ةمطاف نأ ول هللا مياو . حلا هيلع اوماقأ مهيف ٌففيعَّضلا قرس اذإو « هوكرت ٌفيرشلا

 ]۷ . 1804 ۳۷۳۳ ۳۷۳۲ ۰ ۳٤۷١ 15742 :ثيدحلا رظنا] . اهدي دمحم عطقل تقرس

 ؟عطقُي مك يفو « ِ(اَمُمَيِرْأ أوم طقأ هكر اأو فراك :ىلاعت هللا لوق باب - ۱۳

 . كلذ الإ سيل : اهلامش ثعطقف تقرس ةأرما يف ةداتق لاقو . ٌففكلا ّنم ىلع ّعطقو

 نع١ ةرمَع نع ٍباهش نبا نع ٍدعس نب ٌميهاربإ انثدح ةملسَم نب هللا دبع انثّدح 8

 نباو « ٍدلاج نب ِنمحرلا دبع هعبات ًادعاصف رانيد عبر يف ديلا حقت : ال5 ئيبنلا لاق ةشئاع

 .[11741 « 1۷۹۰ : يف هافرط_ ٦۷۸٩ ثيدحلا] . يرهرلا نعرَمعَمو < ّيرهزلا يخأ

 نع باهش نبا ِنع سنوي نع بهو نبا نع سيو يبأ نب ٌليعامسإ انثدح - 4۰

 . «رانيد عبُ يف قراسلا دي عطقُت : لاق لي ئبنلا نع ةشئاع نع» ةرمعو ريبّرلا نب ةورُع
 .[ 109/89 : ثيدحلا رظنا]

 ريثك يبأ نب ىيحي نع ٌنيسحلا انثّدح ِثراولا ٌدبع انثدح ًةرسيَم نب ٌنارمع انثّدح 0١-



 ۸۱ دودخلا ناتك مك

 هللا يضر ةشئاعنأ» هتئّدح نمحرلا ذبع تنب ةرمَع نع ّيراصنألا نمحرلا دبع نب دمحم نع
 ]4° » 1YA4 :ثيدحلا رظنا] . «رانيد عبر يف ديلا عطقت : لاق اهب عوبنلا نع مهتثّدح اهنع

 نأ ةشئاع ينتربخأ» : لاق هيبأ نع ماشه نع ةدبع انئّدح ةبيش يبأ نب نامثع انثّدح .-01
 و نام < ۾« ٠ كلا هاا ب 5 8 7

 . «سرن وأ ٍةَفَجَح نجم نمث يف الإ ا5 ئبنلا ٍدهع ىلع عطقت مل قراسلا دي

 . هلثم . . ةشئاع نع هيبأ نع ٌماشه انثدح نمحرلا ٍدبع نب ديمح انثّدح نامثع انثَّدح

 ش .[717414 « 71/97 : يف هافرط_ 1۷۹۲ ثيدحلا]

 ةشئاعن ع٠ هيبأ نع ةورع نب ماشه انريخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نب دمحم انثّدح 14۳

 ةاور . «نمُث وذ امهنم ٍدحاو لک « سرت وأ ٍةفَجَح نم ىندأ يف قراسلا دي مطقت نكت مل : تلاق

 .[( 57975: ثيدحلا رظنا] . ًالسرُم هيبأ نع ماشه نع سيردإ ُنباو عيکَو

 هيبأ نع انربخأ ةورع نب ٌماشه :لاق ةماسأ وبأ انج ىسؤم نب ُفسوي ينئّدخ - 4
 نمث نم ىندأ يف يب يبنلا ٍدهع ىلع قراس دي عطقت مل : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع»  5 “Aهلال 3 2 . 2اب * ٤

 :ثيدحلا رظنا] . «نمث اذ امهنم ٍلحاو لك ناكو « ةفجَح وأ سرت : ّنجملا ٩۷۹۲ , ٠۷۹۳[.

  - 6٥َرمع نب هللا دبع ىلوَم عفان نع يسن نب كلام ينثّدح ليعامسإ انثدح ١عن

 ةعبات . .«مهارد ةثالث هنمت نجم يف عطق ا هللا لوسر َّنأ امهنع هللا يضر َرِمَع نب هللا دبع

 «ةتميق» عفان ينثدح :ُثيللا لاقو « قاحسإ نب دمحم .

 .[11794 2 ٩۷۹۷ , 51/95 : يف هفارطأ 5146 ثيدحلا]

 ع :لاق ّرمع نبا نع عفان نع ةيريوج انئّدح ليعاجتلإ نب ىسوم' ندع دح 2 15

 :[1168 :ثيدحلا رظنا] . «مهارد ةثالث هنمث نجم يف كي ئبنلا

 عطق : لاق هللا دبع نع عفان ينئّدح : لاق هللا دیبع نع ويحي انثَّدح ٌدَّدسم انثّدح 7

 4 2 : ثيدحلا رظنا] . «مهارد ثالث هنمث نجم يف لك ٌّيبنلا

 لأ عفان نع ةبقُع نب ىسوم انئدح ةرمض وبأ انئّدح رذنملا نب ب ميهأربإ انثدح 26

 . «مهارد ةثالث نمت نجم يف يتراس ديلي يبنلا عطق :لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 . «هتميق عفان ينثَّدح : ثيللا لاقو . قاحسإ نب دمحم نع هعبات

 .[1۷۹۷ « 1۷٩۹٩ ع 1۷٩۹٩٥ : ثيدحلا رظنا]

 ٌتعمس :لاق شمعألا انثدح دحاولا دبع انثدح َليعامسإ نب ىسوم انثّدح 2 8



 نودهلا تاک ۱۸۲

 ةضيبلا قرسَي « ّقراسلا هللا نعل : والك هللا لوسر لاق : لاك رره اا تعسف لاق حلاص ابأ

 .[7117417 :ثيدحلا رظنا] . «هدي عطقتف لبحلا قرسيو . 0

 قراسلا ةبوت باب- ٤١

 نع باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا ينئّدح : لاق هللا ٍدبع نب ليعامسإ انثدح - كلا

 عراف كلذ دعب يتأت ت ناكو ةن اع تلاق « ةأرما دي عطق هيي يبنلا نأ ةشئاع نع» ةورُع

 .«اهتبوت ثئسحو ثباتف « ب يبنلا ىلإ اهتجاح
 .[؟ةالمخ VAY co ETE TVTT < PVT YEY لا رظنا]

 نع ٌرمعم انربخأ فسوي نب ماشه انثدح ٌميفعجلا دمحم نب هللا دبع انثذح ١

 يف ال هللا لوسر تعيب : لاق هنع هللا يضر ٍتماصلا نب ًةدابُم نع» َسيردإ يبأ نع ٌّيرِهّزلا

 « مكدالوأ اولتقت الو ءاوقرست الو « ًائيش هللاب اوكرشت د ال نأ ىلع مكعيابأ :لاقف طهر

 مكنم ىفو نحف فورعم يف ينوصعت الو « مكلجرأو مكيديأ نيب ةنورتفت ٍناتهبب اوتأت الو

 مو + نوهطو هل ةرافك وهف ايندا يف هب ٌدخَأف ائيش كلذ نم باصأ نمو « هللا ىلع ٌهرجأف

 دعب قراسلا بات اذإ : هللا دبع وبأ لاق . «هل َرْفَغ ءاش نإو ُهبَّذدع ءاش نإ : هللا ىلإ كلذف هللا هس

 . «هتداهش تلبق بات اذإ كلذك دودحم كو 2 ةتداهش تبق هدي عطق ام

eS 1٥ 
 فخ ن مھل راو زب دي َملطَقْتوأ ايس اولي نأ اداَسَم ٍضرألآ ىف نوسيوه ورو

 4ضرأالا ترم اوني و

A۰۲نب ىيحي ينثدح ٌميعازوألا انئّدح ملسم نب ٌديلَولا انئّدح هللا دبع نب خلع انثّذح -  

 رفن كك ئبنلا ىلع مدق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع» ئمرجلا ًةبالق وبأ ينثّدح : لاق ريثك يبأ

 اهلاوبأ نم اوبرشيف ةقّدصلا َلبِإ اوتأي نأ مهّرمأف « ةنيدملا اووتجاف « اوملسأف لكع نم

 يتأف مهراثآ يف ثعبف ..لبإلا اوقاتساو اهتاعر اولتقف « اوٌدتراف . اوصف اولعفف « اهنابلأو

 . «اوتام ىتح مهمسحي مل مث « مهتّيعأ لمّسو ‹ مهلجرأو مهيديأ عطقف « مهب
 .[ةالثال OAT 20580: 45١» 519“ »1۹۲£ 901801691 ۳۳ : ثيدحلا رظنا]

 اوكله ىتح ٍةَّدرلا ٍلهأ نم َنيبراحملا ئ يبنلا مسحي مل باب- 7
 نع ا غ ارا ع وا و را هللا قو دمع اهنددع ل

نرعلا عطق اب يبنلا َّنأ سنأ نع» ةبالق أ
 ا ی هلو نيي

[NAY cOVYY سكرت هكر CEY ° 5195# 1195 CTIA 10°۱1 PY [ثيدحلا رظنا: 



 ۱۸۳ دوذحلا بناتك 5

 اوتام ىتح نويراحملا نوُدترملا قست مل باي- ٠١

 هللا يضر سن نع ةبالق يبأ نع بوي نع بيه نع َليعامسإ نب ىسوم انئّدح - 805

 :اولاقف ةنيدملا اووتجاف « ةّمصلا يف اوناك ال يبنلا ىلع لكُم نم طهر مق :لاق هنع

 اهؤتأف < « كي هللا لوسر لبإب اوقحلت نأ الإ مكل دجأ ام :لاقف « السر انغبأ هللا لوسر اي

 5 يلا ىتأف « دولا اوقاتساو يعارلا اولتقو اونمسو اوُخص ىتح اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشف
 تیا ا رات مهب ين یک ا لیوا ی ا + نا

 ىتح اوقُس امف « َنوقستسُي ةَرحلا يف اوقلأ مث ؛ مهمسح امو مهلجرأو مهيديأ عطقو مهلحكف

 .هلوسرو هللا اوبراحو اولتقو اوقرس : ةبالق ىبأ لاق . «اوتام

 المخا" CAY cOVYV COAT متم CEY CEVAT CEVAT CTIA لا OPT : ثيدحلا رظنا]

 نيبراحملا َنيعأ ةي ّيبنلا ٍرْمَس باب

 َّنأ كلام نب سنأ نع» ًةبالق يبأ نع َبويأ نع ٌدامح انئَّدح ديعس نب ٌةبيتق انثدح - 8.

 هل َرمأف « ةنيدملا اومدق - لكع نم لاق الإ ةملعأ الو « ةنّيرع نم لاق وأ - لكع نم اطهر

 اوئرب اذإ ىتح « اوبرشف .اهنابلأو اهلاوبأ نم ويراد اوَجرخَي نأ مهّرمأو ‹ حاقلب هَ يبنلا
 عفترا امف <« . مهرثإ يف َبلطلا َتعَبف 2 ةودغ هلي ئبنلا غلبف . معّنلا اوقاتساو يعارلا اولتق

 ةدحلاب اوقلأف" ٠ « مهتيعأ َرَمَسو مهلُجرأو مهيدي 8 مهب َرمأف ‹ مهب َءيج ىتح ٌراهنلا

 . «نوقسُي الف نوقستسُي

 .هلوسرو هللا اوبراحو مهناميإ دعب اورفكو اولتقو اوقَرَس موق ءالؤه : ةبالق وبأ لاق
 ¢ TAY دالكال فتك متم الكتل #2119 »11۹۲ 014 6106901 ‹ ۲۳۳ :ثيدحلا رظنا]

[AE CAP 

 شحاوقلا كرد نم لضف باب 9
 نب بيټ نع َرمع نب هللا ٍديِبُع نع هللا دبع انربخآ مالّس نب دمحم انثّدح - 6 5

 موي هللا ُمهّلظُي عبس :لاق الب يبنلا نع ةريره يبأ نع» مصاع نب صفح نع نمحرلا دبع
 يف هللا ركذ لجرو « هللا ةدابع يف أشن ٌتاشو « لداع ٌمامإ : هلِظ الإ ّلظ ال موي هلظ يف ةمايقلا

 هْنَعَد لجرو « هللا ىف اًباحت نالجرو « دجسملا ىف قلعم ُهبلق لجرو « هانيع ثضافف ٍءالَخ

 اهافخأف ٍةقّدصب قد ارو « هللا فاخأ ينإ : لاق اهسفن ىلإ يلامجو بصنَم تاذ ٌةأرما

 255٠0 ۱٤۲۳ « 1٤۷۹[. :ثيدحلا رظنا] . «ٌهنيمَي ٌتَحَئَص ام ةلامش ملعَت ال ىتح



 دودحلا ناتكد 5 ۸٤

AVنب ُرمع انثدح ةفيلخ ينثّدحو . ج . يلع نب ٌرمع انثدح ركب يبأ نب دمحم انثّدح-  

 هيلجر َنيب ام يل لكوت نم :ة6 يبنلا لاق يدعاسلا ٍدعس نب يله نع» مزاح وبأ اّندح يلع

 .[140/4 :ثيډحلا رظنا] . «ةنجلاب هل ٌتلكوت هْييحَل نيب امو

 ةَ نک مَنِ لأ رفت الو » - 4 تشرب الو » :ىلاعت هللا لوقو ٍةانّرلا مثإ باب - ۲۰
 «اليبَس هآَسَو

 ًاثيدح مكنثدحأل : لاق ٌسنأ انربخأ» ةداتق نع مامه ا ت ن دواد انثذح - ۸

 ةعاسلا موقت د ال :لوقي كي يبنلا ُثعمس ةي يبنلا نم ةتعمس « يدعب ٌدحأ ه هومكثدحي ال

 َرهظَيو « رمخلا َبرشُيو « لهجلا َرهظَيو « ملعلا عفرُي نأ - ةعاسلا طارشأ نم :لاق امإو -

 . «دحاولا يلا ةأرما ّنيسمخلل وكي ىتح ءاسنلا َرثكيو « لاجرلا َلقّيو « ىنزلا

.[ooVVY coYTI CAI [عمل : ثيدحلا رظنا 

 نع َناوْرَغ نب ليضفلا انربخأ َفُّسوي نب ٌقاحسإ انربخأ ىنثملا نب دمحم انثّدح ۹
 وهو ينزَي َنيح ٌدبعلا ينزي ال : كك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعا ةمركع

 لتي الو ‹ نمؤم وهو برشي نيح برشي الو « نمؤم وهو قرسي نيح قرسَي الو « نمؤم
 َنيِب ٌكَّبشو  اذكه : لاق ؟هنم ُناميإلا عّرتُي فيك سابع نبال تلق : ةمركع لاق «نمؤم وهو
 .[3187 :ثيدحلا رظنا] . هعباصأ نيب كبشو  اذكه هيلإ داع بات نإف  اهجرخأ مث هعباصأ

 م 5 e ۶ 7 1 58 رزقك د 5

 : هلك يبنلا لاق : لاق ةريره يا نع ناوكذ نع شمعألا نع جش ادب مدأ د ۱

 نيح برشي الو ‹ نمؤم وهو قرسَي ّنيح قرسَي الو « نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال
 .[1۷۷۲ د هال 25 ا/ه : ثيدحلا رظنا] : دعب ةضورعُم ةبوتلاو «نمؤم وهوا رشي

 ٌروصنم ينئّدح نايفس انئَّدح ديعس نب ىبحي انئّدح يلع نب وڙمع انئّدح 68١" و

 أ هللا لوسر اي تلق : لاق هنع ُهللا يضر هللا دبع نع» ةرسيم يبأ نع لئاو يب نع ٌناميلسو

 لجأ نم كبلَو لتقت نأ : لاق ؟ّيأ مث :تلق . كّقلخ وهو ًادن هلل لعجت نأ : لاق ؟ةظعأ بنّذلا

 نام اندو یخ لاق .«كراج ةليلح ينازت نأ :لاق ؟يأ مث :تلق . كعم معطي نأ

 ٍدبعل هتركذف :ورمع لاق . هلثم . .هللا لوسر اي تلق : هللا دبع نع لئاو يبا نع ٌلصاو ينثّدح

 « ةرّسيم يبأ نع لئاو يبأ نع لصاوو ٍروصنمو شمعألا نع َنايِفُس نع انئّدح ناكو نمحرلا
 .[50031 57/59 0 ٤٤۷۷ : ثيدحلا رظنا] . هعد هعد : لاق

 اي



 ٦ دودحلا باتك ١

 نصحملا مجَر باب-١

 ظ . ينازلا ذح ةذحبف هتخأب نتز نم قسحلا لاقو

 نع» ْثّدحُي َيِبعَّشلا ٌتعمس :لاق ليهك نب ُةَملَس انئَّدح ةبعش انثدح ٌمدآ انثّدح- ۲

 . اوك هللا لوسر ةنسب اهتمجر دق :لاقو ةعمجلا موي ةأرملا مجر َنيح هنع هللا يضر لع

 مجد له : ىفوأ يبأ َنب هللا دبع ُتلأس يناييَّشلا نع ٌدلاخ انلدح ٌقاحسإ ينئّدح- 1۸1۳

 . «يرد ال : E تلق . معن :لاق ؟ هللا لوسر
 :[1814 : يف هفرط- 1۸1۳ ثيدحلا]

 ينثّدح : لاق باهش نبا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نب دمحم انئَّدح- ۸٤
 ىتأ ملسأ نم ًالجر نأ يراصنألا هللا دبع نب رباج نع نمحرلا دبغ نب ةملَس وبأ

 كو هللا لوسر هب رمأف 2 ِتاداهش برأ هسفن ىلع َدهشف « ىنز دق هنأ هثّدحف كو هللا لوسر

 ٥۲۷۰ « ٥۲۷١[. :ثيدحلا رظنا] . «نصحأ دق ناكو ‹ مجْرف

 ةنونجملاو نونجملا ٌمجرُي ال باب "5

 E لطي حضذ

A10ع ثلا تنحي ب ا  E EEE 

 يف وهو دو هللا لوسر لجر تأ: :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعل بيسملا. نب ديعسو

 اخلق تارم برأ هيلع ددر ىتح هنع ضرعأف « تيز ينإ هللا لوسر اي : لاقف هادانف دجسملا

 لهف :لاق .ال :لاق ؟نونج ٌكبأ :لاقف ةي ئبنلا ةاعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش

 ٥۲۷۱[. :ثيدحلا رظنا] . «هومجراف هب اوبهذا : كَ خيبنلا لاقف . معن : لاق ؟تنصحأ

 نميف تنکف» : لاق هللا دبع نب َرباج عمس نم ينربخأف : باهش نبا لاق . . .- 57
 . «هانمجرف ةَّرَكلاب هانكردأف 2 بره ةراجحلا هّنَمَلذأ املف ‹ ىلصملاب ةانمجرف < ةمجر

 .[18415 « ٥۲۷۲ 2. 0۲۷۰ : ثيدحلا رظنا]

 رّجَحلا رهاعلل باب_ 7

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع» ًةورُع نع باهش نبا نع ُثيللا انثدح ديلولا وبأ انثدح_- ۷



 دودحلا باتك 7 ۱۸٦

 « شارفلل دلولا « ةعمز نب دبع اي كل وه : كي عينلا لاقف « ةعمز باو دعس مصتخا : تلاق

 . رَجحلا رهاعللو» ثيللا نع ةبيتق انل داز . «ةدوّس اي هنم يبجتحاو

 V10]. ال44 #1350 الالام » oT » ۲۱£ ‹ ۲۲۱۸ ‹ 0۳° : ثيدحلا رظنا]

 لاق ًةريره ابأ تعمس» :لاق دايز نب دمحم انئّدح ةبعش انئّدح مدآ انثدح 6

 ٠۷٠١[. :ثيدحلا رظنا] . (رجحلا رهاعللو «٠ شارفلل ٌدلولا : لي عوبنلا

 طالّبلا يف مجرلا باب 4
 ىنثدح ناميلس نع دلخم نب ٌدلاخ انّثَّدح ةمارك نب ٌنامثع نب دمحم انثّدح -- ۹

 دق ةيدوهيو ٌيدوهيب لي هللا لوسر يتأ :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع» رانيد نب هللا دبع
 هجولا ميمحت ادا انرابخل نإ :اولاق ؟مكباتك يف نودجت ام : : مهل لاقف « ًاعيمج اثدحأ

 هدرا يل N ابا يالا يحال نما

 مجرلا ةيآ اذإف « كدي عفرا :مالس نبا هل لاقف « اهدعب امو اهلبق ام أرقي لعَجو مجتلا ةيآ ىلع

 تيأرف « طالبلا دنع امجدف :َرمع نبا لاق .امجذف هب هللا لوسر امهب َرمأف « هدي تحت

 .[غ5055 ۳٦۳١ ١ , ۱۳۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «اهيلع أنْجأ يدوهيلا

 يلصملاب مجرلا باي- 8
 نع َةملَس يبأ نع ٌيرهزلا نع ٌرمعم انربخأ قازرلا دبع انئّدح ٌدومحم انثّدح 5

 ىلع هش ىتح كي يلا هنع ضرعأف « ىنّزلاب فرتعاف كي يلا ءاج لسا نم الجر نأ رباج
 « معن : : لاق ؟تنصحآ : لاق .ال : لاق ؟نونج كبأ : لكك ئيبنلا هل لاقف « ٍتارم عبرأ وسفن

 هل لاقف < تام ىتح مجُرف 2 َكردَأف « وف ةراجحلاب هُئقلذأ املف 2 ىلصملاب مِجْرف هب ّرمأف

 . «هيلع ىلصف# ٌيرهُزلا نع جيَرُج ُنباو سنوي لقي ملو . «هيلع ىلصو ًاريخ ايب ئمبنلا
 هاور له :هل ليق « رمعم هاور :لاق ؟ال مأ ٌحصي د «هيلع ىَّلصف» هلوق له هللا دبع وبأ لُس

 .[31415 ٥۲۷۰ 0۲۷۲۰۰ , 1۸۱٤ :ثيدحلا رظنا] .ال : لاق ؟رمعم ريغ

 هيلع ةبوقع الف َمامإلا َريخأف ّدحلا نود ًابنذ باصأ نم باب- ٠

 ًايتفتسم ءاج اذإ ةبوتلا دعب

 « ناضمر يف عماج يذلا بقاعي ملو : جيرج نبا لاقو كي ٌعوبنلا هبقاعي مل : ٌءاطع لاق
 . لَك يبنلا نع دوعسم نبا نع نامثع يبأ نع هيفو . يبظلا بحاص ٌرمع بقاعي ملو
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 نع» نمحرلا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع ُتيللا انئّدح ةبيتق انثّدح 0١
 له :لاقف كيلا لوسر ىتفتساف « ّناضمر يف هتأرماب عقو اجر َّنأ هنع هللا يضر هريره يبأ

 نيتس معطأف :لاق .ال :لاق ؟ نيرهش ٌَمايص عيطتست له :لاق .ال :لاق ؟ ةبقر جت

 IVY CVI كال CIE تدلل 01۸ °۲1۰ 1۹۳۷ ‹ 1۹۳7 :ثيدحلا رظنا] . (ًانيكسم

 نب دمحم نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ِثراحلا نب ورمع نع ُثيللا لاقو _- 5
 دجسملا يف ايب يبنلا ٌلجر ىتأ : ةشئاع نع» ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نع ريبزلا نب َرفعج
 :لاق ! ٌقَّدصت :هل لاق .ناضمر يف يتأرماب ٌتعقو :لاق ؟كاذ مم :لاق . تقرتحا :لاق

 يردأ ام « نمحرلا دبع لاق  ٌماعط ٌهعمو ًارامح قوسي ناسنإ هاتأو « سلجف . ءيش يدنع ام

 : لاق « هب ٌقَّدصتف اذه ذخ :لاق .اذانأاه :لاقف ؟قرتحملا َنيأ :لاقف لَك عوبنلا ىلإ وه ام

 .«هولكف :لاق .ٌماعط يلهأل ام ؟ينم جوحأ ىلع

 .[1 878 :ثيدحلا رظنا] .«كلهأ ميطأ» :هلوق « َنيبأ لوألا ثيدحلا : هللا دبع وبأ لاق

 ؟هيلع َرتسَي نأ مامإلل له « نيبُي ملو ٌدحلاب ٌرقأ اذإ باب - ۷
 نب مامه انئَّدح يبالكلا مصاع نب ورمع ينثّدح دمحم نب سودقلا دبع انثّدح 587

 تنك : لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع» ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب ٌقاحسإ انئَّدح ىيحي
 هلأسي ملو :لاق « يلع همقأف ًادح تبّصأ ينإ للا لوسر اي :لاقف ٌلجر هءاجف « لإ ئيبنلا دنع

 لجرلا هيلإ ماق ةالصلا لك عربنلا ئضق املف ال يبنلا عم ىلصف ةالصلا ٍتَرّضحو : لاق « هنع

 : لاق ؟انعم تيلص دق سيلأ :لاق . هللا باتك يف مقأف ًادح تبَّصأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف

 . (كَّدَح :لاق وأ « كبنذ كل رف دق هللا نإف : لاق . معن

 أ انثَّدح
 ؟تْزمُغ وأ َتْسمَل َكّلعل :ٌرقملل ُمامإلا ُلوقي له باب

AY £1 ريرج نب ٌبهَو انثّدح عيفعجلا ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح -  

 E O N روش ا

 5 : لاق- ينكي ال -

 ؟َتنّصخأ له :ّرقملا مامإلا لاؤس باي 9

 نع دلاخ نب نمحرلا دبع ينثّدح ثيللا ينئّدح :لاق ريفع نب ٌديعس انثّدح 5606
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 سانلا نم ٌلجر ةه هللا لوسر ىتأ :لاق ةريره ابأنأ» ةملَّس يبأو بيسملا نبا نع باهش نبا

 ىحنتف « ايب ئبنلا هنع ضرعأف  هسفن ديري - ُتينز ينإ هللا لوسر اي :ٌةادانف دجسملا يف وهو

 هجو ٌّقشل ءاجف ؛هنع ضرعأف « تينَّز ينإ هللا لوسر اي :لاقف هلبق ضرعأ يذلا ههجو ٌّقشل

 ٌكبأ :لاقف لي يبلا ٌهاعد ٍتاداهش حبر هسفت ىَلَع دهش املف « هنع ضرعأ يذلا الإ بتلا
 اوبهذا :لاق « هللا لوسر اي معن :لاق ؟تنصحأ :لاقف « هللا لوسر اي ال :لاق ؟نونج

 .[5416 , ٥۲۷۱ :ثيدحلا رظنا] . «هومجر اف

 « ُهمّجر نميف ُثنكف :لاق ًارباج عمس نم ينربخأ :باهش نبا لاق .... - 5
 . «هانمجرف ةّرحلاب ٌةانكردأ ىتح ؛زَمَج ةراجحلا هّنَمَلذأ املف « ىلصملاب ُءانمجرف

 ش .[1۸۲۰ .54152541١5 0۲۷۲ 2هالال٠ : ثيدحلا رظنا]

 ینٌرلاب ٍفارتعالا باب
 : لاق ٌيرهزلا يف نم ٌهانظفح :لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح 5878-17

 :لاقف ”لجر ماقف « لكي عيبنلا دنع انك :الاق ٍدلاخ نب َديزو ًةريره ابأ عمس» هنأ هللا ديبُع ينربخأ
 اننيب ضقا :لاقف هنم هَقفأ ناكو هّمصَح ماقف « هللا باتكب اننيب تيضق ام الإ هللا كدشنأ

 « هتأرماب ىنزف « اذه ىلع ًافيسَع ناك اذه ينبا لإ :لاق .لق :لاق . يل ْنَدئاو هللا باتكب

 ةئم َدْلَج ينبا ىلع َّنَأ ينوؤبخأف ملعلا لهأ نم ًالاجر ُتلأس مث « «مداخو ٍةاش ةئمب هنم ٌتيِدّتْفاف

 انكي تال هديب يسفن يذلاو :ِكَي خيبنلا لاقف .مجرلا هتأرما ىلعو « ماع بيرغتو

 سينأ اي ٌدغاو « ماع ٌُبيرغتو ةئم دلج كنبا ىلعو « در مداخلاو ةاش ةئملا «هّركذ لج هللا باتكب

 مل :نايفسل تلق .«اهمجرف . ثفرتعاف اهيلع ادغف .اهمجراف تفّرتعا نإف « اذه ةأرما ىلع

 . تكس امبرو اهتلق امبرف « يرهرلا نم اهيف كش :لاقف «مجّولا ينبا ىلع نأ ينوربخأف» لقي
 .[ات9#9 لالالا: 27596 , 7716 : ثيدحلا رظنا1[ 1۸۲۷ : ثيدحلا]

 :ثيدحلا رظنا] [ 1۸۲۸ :ثيدحلا] ۲۳۱۲ ‹ ۲۹٤۹ (۲۹۹٦ ۲۷۲١ 135714[.

O RE i 
 جن ال لئاق لوقي ىتح ٌنامز سانلاب لوطي نأ ُتيِشَح < دقل ٌرمع لاق :لاق امهنع هللا يضر

 دقو ىنز نم ىلع ّقح مجرلا نإو الأ « هلل اهلزنأ ةضيرف ِكرتب اولضيف هللا باتك يف مجرلا

 مجر دقو الأ « ٌتظفح اذك :ُنايفس لاق . فارتعالا وأ لمحلا ناك وأ ةنّيبلا ِتماق اذإ ّنّصحأ

 :ثيدحلا رظنا] . «هدعب انمَجّرو هب هللا لوسر 7457 , ۳۹۲۸۰۳٤٤١ 1071[.
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 تنّصحأ اذإ ىنزلا ّنم ىلبُحلا مجر باب- ١"

A۹نع يرهزلا نع حلاص نع دعس نب ٌميهاربإ ينثدح هللا دبع ْنِب زيزعلا دبع انئّدح-  

 نيرجاهملا نم الاجر ءیرقأ تنك : لاق سابع نبا نع» دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 و علا ا ا ا ل ل
 َريمأ اي :لاقف نينمؤملا َريمأ ىتأ الجر َتيأر ول : لاقف نمحرلا دبع ىلإ عجر ذإ « اهّجح ٍةَجَح

 ةعيب تناك ام هللوف نلف عيا دقل مع كام دق ول :لوقي الف يف كلل له نينمؤملا

 سانلا يف ةيشعلا ٌمئاقل هلا ءاش نإ ينإ :لاق مث ٌرمع بضغف « تمتف ةتلف الإ ركب يبأ

 ريمأ اي تلقف :نمحرلا ُدبع لاق « مهّرومأ مهوبصغي نأ نوديري نيذلا ءالؤه مهرّدحمف
GDS SSSم ل ل  

 « رّيْطُم لك كنع اهريطُي ةلاقم لوقتف موقت نأ ىشخ أ ان اأو «.سائلا يف موقت نيخ كبرق ىلع

 ةرجهلا ٌراد اهنإف ةنيدملا ًمدقت ىتح لهمأف « اهعضاوم ىلع اهوعضي ال نأو « اهوعَي ال نأو

 ملعلا لهأ يعّيف « ًانكمتُم تلق ام لوقتف «٠ سانلا فارشأو هقفلا لهأب َصلخَتف « َهّنّسلاو

 لوأ كلذب نموقأل هللا ءاش نإ  هللاو امأ :دمع لاقف .اهعضاوم ىلع اهنوعّضيو « كتلاقم

 موي ناك املف « ةّبحلا يذ بقع يف ةنيدملا انمدقف : سابع نبا لاق ‹ ةنيدملاب هموقأ ماقم

 ًاسلاج ليث نب ورمع نب ديز نب َديعس َدجَأ ىتح سمشلا ٍتغاز َنيح حاولا ٌتلجع ةعمجلا

 باطخلا نب ُرمع جربخ نأ ْبّشنأ ملف « هتبكر يتبكر نمت هلوح ُتسلجف ٠ « ربنملا نكر ىلإ
 ذدم اهلقي مل َةَلاَقَم ةّيشعلا ٌنلوقيل : :ليقُت نب ورمع نب ٍديز نب ديعسل تلق ًاليقُم هتيأر املف

 ؛ ربنملا ىلع مع َسملجف !هلبق لقي مل ام لوقي نأ َتيَسع ام :لاقو َيلع َركنأف . فلختسا

 دق ةلاقَم مكل لئاق ين إف دعب امأ : :لاق مث هلهأ وه امہ لا ىلع ىتثأف ماق َنونذؤملا تكس املف

 ٽي اهب ثدي اهاعوو اهّلقَع نمف ۽ يلجأ يڌټ يت اهلعل يردأ ال ۽ اهلوقآ نأ يل ٌرّدق

 َتعَب هللا َّنإ يلع بذكي نأ ٍدحأل لجأ الف اهلقعَي ال نأ يشَح < نمو « هتلحار هب ثهتنا

 اهانلَقَعو اهانأرقف « مجتلا ةيآ هللا لزنأ امم ناكف « باتكلا هيلع َلزنأو « قحلاب ةي ًادمحم

 : لئاق لوقي نأ ٌنامز سانلاب لاط نإ ىشخأف « هّدعب انمّجّرو ةئ هللا لوسر مَجَر « اهانيعَوو

 هللا باتك يف مجّولاو « هللا اهلزنأ ٍةضيرف كرتب اولضيف « هللا باتك يف مجرلا ةيآ دجن ام وللاو

 مث . فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ ةنّيبلا ٍتماق اذإ ٍءاسنلاو لاجرلا نم َنِصحُأ اذإ ىنَّر نم ىلع قح

 مكئابآ نع اوبغرت نأ مكب كفك هنإف مكئابآ نع اوبغرت ال نأ هللا باتك نم ًارقن اميف ارق انك انإ
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 يرطأ امك ينورطُت ال : لاق الب هللا لوسر نإ مث الأ - مكئابآ نع اوبغرت نأ مكب ًارفك نإ وأ -

 تام دق ول هللاو لوقي مكنم ًالئاق َّنأ ينَّعلب هنإ مث .ةلوسرو هللا دبع :اولوقو ميرم نبا ىسيع

 دق اهنإو الأ « تّكتو ٌةتلف ركب يبأ ٌةعيِب تناك امنإ لوقي نأ ؤرما َنرتغَي الف « ًانالف ٌثعياب رمع
 نم « ركب يبأ ثم هيلإ قانعألا عطقت نم مكيف نسيلو « اهّرش ىقَو هلل ّنكلو ٠ كلذك تناك
 دق هنإو « التقي نأ ةَ : ّرغت هعياب يذلا الو وه عيابي الف نيملسملا نم ةروشَم ريغ نم الجر َمَياب

 ينب ةفيقَس يف مهرسأب اوعمتجاو انوفلاخ راصنألا َّنأ « كي ُهّيبن هللا ىفوت َنيح انربَح نم ناك
 ٌتلقف « ركب يبأ ىلإ دورجاهملا عمتجاو امهعم نمو ُديِبَزلاو ولع اتع فلاخو « ةدعاس
 انوند املف « مهديرُت انقلطناف راصنألا نم ءالؤه انناوخإ ىلإ انب ْقِلَطنا « ركب ابأ اي :ركب يبأل

 م ا نورت نبأ :الاقف موقلا هيلع الامت ام اركذف ناحلاص نالُجر مهنم انيل مهنم
 , مهوبرقت ال نأ مكيلع ال :الاقف « راصنألا نم ءالؤه انناوخإ ديرب :انلقف ؟نيرجاهملا
 لر اذإف « ةدعاس ينب ٍةفيقَس يف مهانيتأ ىتح انقلطناف . مهّتيتأتل لاو :ٌتلقف . مكرمأ اوضقا
 :اولاق ؟هل ام :ٌتلقف « ةدابع نب دعس اذه :اولاقف ؟اذه نم : ُتلقف « مهيئارهظ نيب َلَمْرُم

 ُنحنف دعب امأ :لاق مث « هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف مهبيطخ دهس ًاليلق انشلج املف . كَعوُي
 E e نيرجاهملا رشم متنأو « مالسإلا ةبيتكو هللا ٌراصنأ

 ملكتأ نأ ٌُثدرأ تكس املف .رمألا نم اتونضحتي نأو انلصأ نم انولزتخي نأ نوديري مه اذإف

 ّضعب هنم يرادأ ثنكو - ركب يبأ يدي َنيِب اهمّدقأ نأ ُديرَأ ينتبجعأ ٌةلاقم ٌترّوَز دق ٌثنكو -

 ملكتف « هبضغأ نأ ٌُتهركف .كلْسِر ىلع :ركب وبأ لاق ملكتأ نأ ثدرأ املف < «دحلا
 يف لاق الإ يريوزت يف ينتبجعأ ةملك نم كرت ام هللاو « رقوأو ينم مَلحأ وه ناكف < « ركب وبأ
 نلو « لهآ هل متنأف ريخ نم مكيف متركذ ام : لاقف . تكس ىتح اهنم لضفأ وأ اهلثم هتهيدب

 مكل ٌثيضر دقو . ًارادو ابسُت برعلا طَّسوأ مه « شيرق نم يحلا اذهل الإ رمألا اذه َفرعُي

 ٌسلاج وهو حارجلا نب ةديّبُع يبأ ديو يديب خاف - متئش امهّيأ اوعيابف نيلُجرلا ِنيذه ّدحأ

 ٌّبحأ مثإ نم كلذ ينبّرقي ؛ ال يقنع برضُتف مّدقأ ْنأ هللاو ناك « اهّريغ لاق امم: ةَركأ ملف - اٹ

 ائيش توملا دنع يسفن لإ َلوَسُن نأ الإ مهللا , ركب وبأ مهيف موق ىلع رمأتأ نأ نم لإ

 ةيمأ ام . ٍبّجَرملا اهًميذُعو , كّكحملا اهليذُج انأ : راصنألا ّنم لئاق لاقف . نآلا هّدجأ ال
 نم ٌتقرف ىتح « تاوصألا ٍتَعفتراو « طغللا َرثكف . شيرق رشعم اي ريمأ مكنمو

 هْنعياب مث نورجاهملا ُهَعيابو هتعيابف « ُهَّدي طسبف « ركب ابأ اي كدي طشبا : :ٌتلقف « فالتخالا
 هللا لتق : تلقف « ةدابُع نب دعس مقلق : مهنم لئاق لاقف ةدابع نب دعس ىلع انوّرنو « راصنألا
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 « ركب يبأ ةعيابم نم ىّوقأ رمأ نم انرَّضَح اميف انْذَجَو ام هللاو انِإو :رمع لاق .ةدابع نب دعس

 ىلع مهانعياب امإف « اندعب مهنم الجر اوعيابُي نأ ٌةعيب نكت ملو ّموقلا انقّراف نإ انيشَح
 الف نيملسملا نم ِةَروُشَم ريغ ىلع ًالجر عياب نمف « ًاداسف ٌنونكيف مهفلاخن امإو ىضرن ال ام
 .[1۸۲۹ 407179787440 ‹ 74757 :ثيدحلا رظنا] . «التقُي نأ ٌةَرْعَت ُهعياب يذلا الو وه عباتي

 دع
 فسر ملأ يد ہو م شەو حس سس لس 2 ا 5 و سس 6

 ةقأر امي كذخأت الو دلج ةئام امنيو ك اودلجاف نزلو ةا » نايَقْنُيو نادلجُي ناركبلا باب_- ١"
 A TT و دم ر

 ةَيناَر الإ ك ال نازل ©9 َنيِمْؤُملأ نم ةفياط اما دهي رخال ا مويا لأي ونموت ك نإ هنآ نبد يف
 شا یوو يم رک ص را و ورک يه رو رس ل 2٣ ساهر كس ءو ےک

 َنيِنمْؤَمْلا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكتي ال ةينازلأو ةكرشم وأ

 .دحلا ةماقإ ىف فأر # : ةنييع نبا لاق

 نب هللا ديّبع نع باهش ُنبا انربخأ زيزعلا دبع انئَّدح ليعامسإ نب كلام انثّدح _- ١

 نصح ملو ىنز نميف رمي كك ىبنلا تعمس :لاق ٌينهُجلا دلاخ نب ديز نع» ةبتع نب هللا دبع
 .[1474 237174 ۰ ۲۷۲١ 7579527749 27114 :ثيدحلا رظنا] . ماع بيرغتو ِةئم دلج

 مل مث « َبَرغ باطخلا نب رمع نأ ريبّرلا نب ةورُع ينربخأو» : باهش نبا لاق 7

 . ؛ةْنِّسلا كلت لر

 2 : 5 2 مط 7 0

 ةماقإبو ماع يفنب ْنَصحُي ملو ىنز نميف ىضق ةا هلا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع»
 ]۲۷ تكلا" ۰ ۲۷۲۲ ۲۹۹۰ 7816 :ثيدحلا رظنا] . «هيلع دخلا

 نيثنخملاو يصاعملا ٍلْهَأ يفن باب

 سابع نبا نع» ةمركع نع ىيحي انئّدح ٌماشه انئثّدح ميهاربإ نب ٌملسم انثّدح 4

 :لاقو ءاسنلا نم تالجرتملاو لاجرلا نم َنيثنخملا ةي ئبنلا نعل :لاق امهنع هللا يضر

 .[0885 254486 :ثيدحلا رظنا] . «ًانالف ٌرمع جرخأو « ًانالف جرخأو 3 مكتويب نم مهوج رخأ

 هنع ًايئاغ ّدحلا ةماقإب مامإلا ريغ ّرمأ نم باب - "4

 نع» هللا ديَبع نع ٌيرهُزلا نع بئذ يبأ نبا انثدح ولع نب ُمصاع انثّدح 5875-8

 :لاقف ٌنسملاج وهو ةي يبنلا ىلإ ءاج بارعألا نم الجر نأ ٍدلاخ نب ديزو ةريره يبأ
 باتكب هللا لوسر اي هل ضقا « قدص :لاقف ةمصخ ماقف « هللا باتكب ضقا هللا لوسر اي

 ٍةئمب تيدتفاف « مجرلا ينبا ىلع َّنأ ينوربخأف هتأرماب ىنزف اذه ىلع ًافيسَع ناك ينبا نإ « هللا



۱14۲ 
 عد دعانا

 :لاقف . ماع ٌبيرعَتو نم دلج ينبا ىلع ام نأ اومعزف ملعلا لهأ ٌتلأس مث « ةديلّوو منّعلا نم
 ٌدلج كنبا ىلعو « كيلع ٌدرف ةديلولاو ٌمنغلا ام « هللا باتكب امكنيب :ريضقأل هديب ي هن يذلاو

 . «اهمجرف ٌسينأ ادغف « اهمع راف اذه ةا لغ دغاف سينأ اي َتنأ امأو . ماع بيرغتو ةئم

 . ATT] تلال TTT» » €۲۷۲ 255940 ‹ °۲۱ :ثيدحلا رظنا][ 1۸۳١ : ثيدحلا]

[AYY ATA «YT £ «۲Y۲ ° ۲1۹7 › 1٤٩ 717١15 : ][ثيدحلا رظنا 1۸۳ثيدحلا] : ٦١ 

oنمف تس تكموملا تك صخملا حب نآ لوط مگن عطل مو 0 :ىلاعت هللا لوق باب -  

 00 سلام اس راسو هر رع م ا. مر ى سر ر

 ناب نا رم ع مکعب مكيلميإب معآ هلو ت 3 ٍتَدِمْؤُمْلا مكيف ن و کمي كما
Ak4۸ ر ےک ےس ےو ب ےس ءا وم  

 نوح رنات رم لب رسول ےک نكست نیک ر أ شواء نھلهآ

 مکس تملا َىِشَح َْح ّنَمِل َكِ با دملا رم تک صْحمْلا لع ام ٌفَضِن لمم روب تا نإ
eو وو هو  AL 

ENمیجر رومع هّللأو  

 ةمألا تنز اذإ باب-٥

 نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كلام انربخأ َفّسوي نب هللا دبع انثّدح - 1۸۳۸ 871
 نع لس ةي هللا لوسر نأ امهنع هللا ضر دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع» ةبتع نب هللا دبع

 تنز نإ مث « اهودلجاف تنز نإ ّمث « اهودلجاف تنز اذإ :لاق نصحت ملو تنز اذإ ةمألا

 .ةعبارلا وأ ةئلاثلا دعب يردأ ال : باهش نبا لاق «ريفّضب ولو اهوعيب مث « اهودلجاف

 ووقف رو ار Nor 5107 :ثيدحلا رظنا][1۸۳۷ : ثيدحلا]

 .[5005 ۰ ۲۲٣۲ 20701614 :ثيدحلا رظنا][7878 : ثيدحلا]

 وفنت الو « تنر اذإ ةمألا ىلع ُبَرْتُي ال باب "5

 ةريره يبأ نع» هيبأ نع ّيربقملا ديعس نع ثيللا انثدح َفُسوي نب هللا دبع انئّدح - 3۸۳۹4

 تنز نإ مث « برش الو اهدلجيلف اهانز نيبتف ةمألا ٍتنز اذإ : الب ئيبنلا لاق : لوقي هعمّس هنأ

 نع ةيمأ نب ليعامسإ ُهعبات . «رعش نم لبحب ولو اهعبيلف ةثلاثلا ٍتنز نإ مث بّرثي الو اهدلجيلف

 .لكَي يبنلا نع ةريره يبأ نع ٍديعس
 . ATV] » نهود 277784 #2771 »0۳°۲1 ‹ 2۲°۱ : ثيدحلا رظنا]

 مامإلا ىلإ اوعفُرو اوُنَر اذإ مهناصحإو ةمّذلا لهأ ماكحأ باب-۷

A4ل و ملا ا  

 «يردأ ال : :لاق ؟هّدعب مأ روُثلا َلبقأ : ٌتلقف « لب عوبنلا مجَر :لاقف مجكلا نع ىفوأ يبأ



 لاقو .ينابيشلا نع ديمح نب ةديبَعو ئيبراحملاو هللا دبع نب ٌدلاخو رهسُم نب ولع هبات
 .[1417 :ثيدحلا رظنا] . ٌحصأ َلَّوألاو « ةدئاملا : مهضعب

 هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع١ عفان نع كلام ينثدح هللا دبع نب ليعامسإ انثّدح -0
 لاف اثر ةأرمأو مهنم الج يأ هل اورا هلا لوتس ىلإ اوال اجيدوهتلا نإ + لاف هلأ امنه

 لاق .نودلجُيو مهُحَّضْفَت :اولاقف ؟مجّلا نأش يف ةاروّتلا يف نودجت ام : ال هللا لوسر مهل

 RG ل ب اور مالّس نب هللا دبع

 د كدي عفرا : مالّس نب هللا دبع هل لاقف « اهّدعب امو اهلبق ام أرّقف مجلا ةيآ

 « امجذؤ ل هلل هللا لوسر امهب َرمأف « مجّرلا ةيآ اهيف « دمحم اي قَدص : اولاق « مجتلا ةيآ اهيف

 .[5419: 4005 , "50 , ۱۳۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «ةراجحلا اهيقَي ةأرملا ىلع ينحَي لجرلا ٌثيأرف

 نأ مكاحلا ىلع له سانلاو مكاحلا دنع ىنّزلاِب هريغ ةأرما وأ ةّثأرما ىمَر اذإ باب - 8

 ؟هب َتيِمُر امع اهلأسيف اهيلإ َثعِبَي
 نب هللا ديبُع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ففسوي نب هللا دبع انثّدح - 5841-1

 ىلإ امصتخا ولج َّنأ ٌهاربخأ امهنأ دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع» دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع
 لجأ :- امههقفأ وهو  رخآلا لاقو « هللا باتكب اننيب ضقا :امهّدحأ لاقف ا هللا لوسر

 ناك ينبا نإ :لاق .خلكت :لاق ؛ملكتأ نأ يل نّدْئاف « هللا باتكب اننيب ضقاف هللا لوسر اي
 « مجتكلا ينبا ىلع نأ ينوربخأف هتأزماب ىنّرف- ريجألا فيسعلاو : كلام لاق اذه ىلع ًافيسع

 ُدلَج ينبا ىلع ام نأ ينوربخأف ملعلا لهأ تلأس ينإ مث ڈ « يل ةيراجبو ةاش ةئمب هنم ٌثيدتفاف

 هديب يسفن يذلاو امأ :ِهِكك هللا لوسر لاقف .هتأرما ىلع مجرلا امنإو .ماع ٌبيرغتو ةئم

 رمأو .ًاماع ُهَبَرغو ًةئم ُهَنبا دلجو . كيلع ٌدرف كئيراجو كُمنغ امأ . هللا باتكب امكنيب ٌنيضقأل

 . «اهمّجرف تفرتعاف « اهمجراف تقَرتعا نإف رحآلا ةآرما يتأي نأ ئملسألا اسينأ
. [AT « ATT «AYY «TTT « ۲۷۲ £ › ۲149 › 1° : ][ثيدحلا رظنا 1۸٤۲ : [ثيدحلا 

.LIATT c TATY «TATA «< TTT f › ۲۷۲0 7595155595 › 1ثيدحلا رظنا][ : ٤ 1۸٤۳ : [ثيدحلا 

 ناطلسلا نود هّريغ وأ هلهأ َبَّذأ نم باب 9

 ىبأ نإف ؛ هْعَفْدَيلف هيدي نيب رمي نأ دحأ دارأف ىلص اذإ» : ال عربنلا نع ديعس وبأ لاقو

 .ديعس وبأ هلتقو «هلتاقيلف

 ةشئاع نع» هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا ٍدبع نع كلام ينثّدح ٌليعامسإ انثّدح -4



 دودحلا باتك - 5 0

 ٍتْسَبَح :لاقف  يذخف ىلع ُهّسأر عضاو ةا هللا لوسرو - هنع هللا يضر ركب وبأ ءاج :تلاق

 ينعنمَي الو . يترصاخ يف هديب نعطي لعجو ينبتاعف . ءام ىلع اوسيلو سانلاو ايب هللا لوسر
 .«مميتلا ةيآ هللا لزنأف « اك هللا لوسر ناكم الإ كرحتلا نم

.[OAAY coY0* (OE ETA EV « EOAT «نالالالا «(TY « ۳۳7 › ثيدحلا رظنا] : ٤ 

 نب نمحرلا دبع نأ ورمع ىنربخأ بهو نبا ىنثّدح َنامیلس نب ییحی انثّدح 6

 ا :لاقو ةديدش ٌةزكل ينزكلف ركب وبأ لبقأ :تلاق ةشئاع نعال هيبأ نع هثَّدح مساقلا

 .دحاو :زكوو زكل «هّوحن . . ينعجوأ دقو ةي هللا لوسر ٍناكمل ٌثوملا ييف « ةدالق يف سانلا

 AEE] ءفضخا coYo OE ETA نقل cEOAY لالالالا“ 1Y۲» لل لا" 6 : ثيدحلا رظنا]

 هلتقف الجر هتأرما عم ىأر نم باب ۰
 نعال ةريغملا بتاك دارو نع كلملا ٌدبع انئّدح ةناوع وبأ انثدح ىسوم انثّدح 575- 

 غلف . حّفْضُم ريغ فيسلاب ةتبرضل يتأرما عم ًالجر ُتيأر ول :ةدابع نب دعس لاق :لاق ةريغملا
 .«ينم ريغأ هللاو « هنم رّيغأ انأل ؟دعس ةريغ نم َنوبجعتأ :لاقف ةي ئبنلا كلذ

 ۷٤١١[. : يف هفرط_ 5845 ثيدحلا]

 ضيرعتلا يف ءاجام باب ١

 نع» بيسملا نب ٍديعس نع باهش نبا نع كلام ينئّدح ليعامسإ انثّدح - ۷
 تدّلَو يتأرما نإ « هللا لوسر اي :لاقف ٌيبارعأ هءاج اي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ

 نم اهيف :لاق .ٌرمَح :لاق ؟اهناولأ ام :لاق . معن :لاق ؟لبإ نم كل له :لاقف « دوسأ ًامالغ
 هَعَرن اذه كتبا لعلف :لاق « هعّرن قرع ُةارأ :لاق ؟كلذ ناك ىنأف :لاق .معن :لاق ؟قّروأ

 .[07 0٠ه :ثيدحلا رظنا] .(«قرع

 ؟بدألاو ُريِرْعَّتلا مك باب ۲
 نب ريكُب نع بيبح ىبأ نب ڈیزی ىنثّدح ُثيللا انثَّدح فسوي نب هللا دبع انثّدح 4- 

 هنع هللا يضر ةدرُب يبأ نع» هللا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع نع ٍراسي نب َناميلس نع هللا دبع
 ٠ . «هللا دوُدح نم ٌدَح يف الإ ٍتادلَج رشَع قوف ُدلجُي ال :لوقي هلي ئبنلا ناك : لاق

 ٦۸٤٩ ٠ 186٠[. : يف هافرط_ 5848 ثيدحلا]

 2 م ع 4-0 رم 0 5

 ينثّدح» ميرَم يبأ نب ُملسم انثّدح ناميلس نب ٌليَّضف انثدح لع نب ورمع انثّذح ۹



 ٦ دودحلا باتك 14٥

 نم ٌدح يف الإ « تابرض رشع َقوف ةبوقع ال :لاق يب يبنلا عمس نمع رباج نب نمحرلا دبع
 .[5844 :ثيدحلا رظنا] . هللا دود

 :لاق ةثدح ًاريكُب نأ ورمع ينربخأ بهو نبا ينثَّدح ناميلس نب ىيحي انثّدح 6
 « راسي نب ناميلس ٌثّدحف ٍرباج نب نمحرلا ٌدبع ءاج ذإ راسي نب ناميلس دنع ٌسلاج انأ امنيب

 عمس) هنأ هئَّدح ٌهابأ نأ رباج نب نمحرلا دبع ينثّدح :لاقف راسي نب ناميلس انيلع َلبقأ مث

 نم ٌدَح يف الإ طاوسأ ةرشَع ٌّقوف اودلجت ال :لوقي يي يبنلا تعمس : لاق ّيراصنألا ةدرب ابأ

 یتا ا ناكل هود

 َّنأ» ةملس وبأ انثدح باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثدح ريكي نب ىيحي انثدح ۱
 :نيملسملا نم ٌلاجر هل لاقف + لاضولا نع لي هللا لوسر ئهن : لاق هنع هللا ىضز ةريزه بأ
 نیو ىو يعطي تب ينإ « يلثم مكيأ : الا هللا لوسر لاقف لصاو هللا لوسر اي َكنإف
 َرخأت ول :لاقف لالهلا اًوأر مث « ًاموي مث ًاموي مهب لصاو لاصولا نع اوهتني نأ اوبأ املف

 لاقو . ٌيرهُّزلا نع ُسنويو ديعس نب ىيحيو ٌبيعش ُهعبات .«اوبأ َنيح مهب لكنملاك « مكتدزل
 . لڳ يبنلا نع ةريره يبأ نع ٍديعس نع باهش نبا نع :ٍدلاخ نب نمحرلا دبع

 ١955[. 51956 : ثيدحلا رظنا]

 ملاس نع ٌّيرِهّزلا نع ٌرِمْعَم اننَدح ىلعألا دبع انددح ديلّولا نب ب شاّيع ينثّدح - "م

 نأ ًافازج ًاماعط اورتشا اذإ - ةا هللا لوسر ٍدهع ىلع  َنوبَرِضُي اوناك مهنأ ٌرمع نب هللا دبع نع
 .[71717 ء٦۲۱۹ ۲۱۳۷ ء۲۱۳۱ 5171" : ثیدحلا رظنا] . «مهلاحر ىلإ هو ووي ىتح مهناكم يف هوعيبي

 ةشئاع نع» ةورع ينربخأ ٌيرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح 86

 نم ٌكهتنُي ىتح « هيلإ ىتؤُي ءيش يف هسفنل ي هللا لوسر مقتنا ام :تلاق اهنع هللا يضر
 .[71745 5175 1705٠ :ثيدحلا رظنا] . هلل مقتنيف هللا تامزح

 ةنّيب ريغب ةمهّتلاو ٌعطللاو ةشحافلا ٌرهظأ نم باب- 41
 :لاق ٍدعس نب لهس نع» ُيَرِهُّزلا لاق ٌنايفس انثدح هللا دبع نب ٌمولع انثّدح - ‰4

 نإ اهيلع ٌتبذك :اهجوز لاقف « امهنيب قرف ةرشع ًةسمخ نبا انأو نيتعالتملا تدهش
 أذك هب تءاج نإو . . وهف اذكو اذك هب تءاج نإ : ٌيرهُدلا نم كاذ ٌتظفحف :لاق « اهتكّسمأ
 . هرکی يذلل هب تءاج :لوقي ّىرهُزلا ٌتعمسو . . وهف- ةرَحَو هنأك -اذكو

 .[ة ٤۷٤0 ‹ 2/45 ‹ 0۲0۹ (0۳۰۸ 5١9 4377 : ثيدحلا رظنا]



 دودحلا ناك دك ۱1۹1

  A00لاق دمحم نب مساقلا نع دانڙلا وب أانئدح ُكايفس انئدح هلا دبع نب ماع انڌ حس :

 ٌتنك ول : هلك هللا لوسر لاق يتلا يه :دادش نب هللا دبع لاقف نيتعالتملا سابع نبا ٌركذ»

 :ثيدحلا رظنا] . «تّلعأ ةأرما كلت « ال :لاق ؟ ةنيب ريغ نم ًةأرما ًامجار 581١ 0815[.

 نب نمحرلا دبع نع ديعس نب ىيحي انثدح ُثيللا انثدح فسوي نب هللا دبع انئثّدح-57

 دنع نانعالتملا َركذ :لاق امهنع هلا يضر سابع نبا نع» دمحم نب مساقلا نع مساقلا

 هلأ وكشَي هموق نم لجر ُهاتأو 6 ٌفّرصنا مث لوق كلذ يف ّيِدَع نب ٌحصاع لاقف ‹ يب عيبنلا

 هربخأف ةا ئبنلا ىلإ هب بهذف « يلوقل الإ اذهب ثيلتبا ام :ةصاع لاقف « ًالجر هلهأ عم َدِجَو

 ىعذا يذلا ناكو « رعشلا طبس محللا َليلق ًَرْمْضُم لجرلا كلذ ناكو ُهتأرما هيلع دجَو يذلاب
 ًاهيبش تَعْضَوف « نيب مهللا : لكك ئيبنلا لاقف « محللا ريثك ًالِدَخ مدا هلهأ دنع ٌهَدجو هنأ هيلع

 يف سابع نبال لجر لاقف امهنيب ب ئبنلا َنَعالف « اهدنع ٌهدجَو هنأ اهجوز ّركذ يذلا لجرلاب
 كلت « ال :لاقف ؟هذه ُتمجر ةي ريغب ًادحأ تمجر ول ل يبنلا لاق يتلا يه سلجملا
 .[1800 , 0815681١ :ثيدحلا رظنا] .؟ءوسلا مالسإلا يف رهظُت تناك ةأرما

 2 ول هس حرس هس r سرس رر 7 ر سو -

 الو هد يَ روم هم عَ ئاب لم تكمل ٍتَنَصَحُمْلا ومر نيدو ١) تانصحملا يمر باب - ٤
 رو يو i 2م ا و

 9 ب 4 مي دوُفَح هلل نإ اوحلصأو كلذ د دعب نم اوات نيذلا O | © َنوُمِسلا مه كلو ارب ةدلهش م وبقت
 ر

 «ميظَع ُباَدَع مهو ةر كلاو ايتلاف أون مل تدكمؤملا تَعلآ تصل تور نذل م ردو ر د ےس

 نع» ِثيَعلا يبأ نع ٍديز نب روث نع ٌناميلس انثدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح- ۷

 :لاق ؟ّنه امو هللا لوسر اي :اولاق . تاقبوملا عبسلا اوبنتجا : لاق ايب عيبنلا نعةريره يبأ

 لام ٌلكأو «٠ ابرلا لكأو « قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو « رْخّسلاو « هللاب كرشلا
 .«تالفاغلا تانمؤملا تانصحملا ٌفذقو . فحّزلا موي يلوّتلاو « ميتيلا

 .[01/1514 « ۲۷١١ :ثيدحلا رظنا]

 دييّعلا فذق باب ٥

 نع» معُن يبأ نبا نع َناوُزَغ نب ليضف نع ديعس نب ىبحي انئّدح ٌدّدسم انثّدح ۸
 امم :يرّب وهو ةكولمم َفذق نم :لوقي ةي مساقلا ابأ ثعمس :لاق هنع هللا يضرةريره يبأ

 .«لاق امك ّنوكي نأ الإ « ةمايقلا موي دلج لاق

 رم ةلعف دقو ؟هنع ًابئاغ ٌدحلا برضّيف الجر ٌمامإلا ٌرمأي له باب ٦
 نب هللا دبع نع ٌيرهُزلا نع ةنييع نبا انثدح فسوي نب دمحم انثّدح_ 7850-48



 ۱1۹۷ دودحلا تاك تأ

 : لاقف ال بتلا ىلإ اجر اج :الاق ينهجلا ٍدلاخ نب ديزو ًةريره يبأ نع" ةبتغ نب هللا دبع

 ضقا « قّدص :لاقف هنم هقفأ ناكو - ةُمصخ ماقف « هللا باتكب اننيب تيضق الإ هللا كُّدشنأ

 يف ًافيِسَع ناك ينبا َّنِإ :لاقف . ا : الك ئبنلا لاقف « هللا لوسر اي يل ْنذّناو هللا باتكب اننيب

 ملعلا لهآ نم الاجر تلاس ينإو ٠ مداخو ٍاش ةئمب هنم ُتيدَفاف « هتآرماب ىنزف « اذه لها

 يذلاو :لاقف . ْمجّرلا اذه ةأرما ىلع ّنأو « ماع َبيرغتو وثم دلج ينبا ىلع نأ ينوربخأف

 ٌبيرغتو ةئم دلج كنبا ىلعو « كيلع ّدَر مداخلاو ةئملا : هللا باتكب امكنيب ٌنيضقأل هديب يسفن

 .«اهمجرف « تفرتعاف .اهمجراف تفّوتعا نإف « اهلسق اذه ةأرما ىلع دغا سينأ ايو « ماع

 IAEY ¢ AT]. تملا AYY «TTT « ۲Y۲» £ 275986 ‹ °1 : ثيدحلا رظنا1[ 1۸٥٩ : ثيدحلا]

 ¢ TAT «TATA «TT تالا »۲1۹7 ‹ ۲1٤ ‹ 275549 ۲1٤۹ :ثيدحلا رظنا][٠585 :ثيدحلا]

. [A 



 تايدلا باتك م ۱۹۸

 + لآ تلا مام ست

AYتايدلا باتك-  

 3 صر ور رے

 4«مَنَهَج مزار جف ادعم دعما ومل نَمَو » :يناعت هنا لوق بايد ١

 E نار نأ نق مبا نط در اج فب يال ناحل - ۱

 وعدت نأ : لاق ؟هللا دنع ربكأ ٍبنذلا يأ هللا لوسر اي : ٌلجر لاق : هللا دبع لاق» : نات ليهم

 ؟ّيأ مث :لاق . كعم معطي نأ ةيشخ كَدلَو لتقت نأ مث : لاق ؟ّيأ مث : لاق . كقلَخ وهو ًاَدِن هلل

 اکل هنأ مم روشني ال نیلا اهقيدصت لجو رع لا لرتأف ٠ كراج ةليلَح ينازت نأ مث :لاق
E E24(ماَأ قلي كلَ لَعْفَي نمو كيور الو يحلب الإ هلآ مرح ىلا سفنل . 

 نع هيبأ نع صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب قاحسإ انثدح خولع انثّدح 1

 مل ام هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لاري نل : لب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا

 .[1837 : يف هفرط_7851 ثيدحلا] . «ًامارح ًامد بصي

 نع» ثّدحي يبأ ٌتعمس :لاق ٍديعس نب ٌقاحسإ انثدح بوقعي نب ٌدمحأ ينئّدح - 18۳
 مّدلا ٌكفس اهيف هّسْفن عقوأ نَّمِل ّجَرْحَم ال يتلا رومألا ٍتاطْرَو نم َّنِإ :لاق ٌرمع نب هللا دبع

 .[18537 :ثيدحلا رظنا] . (هَّلح ريغب مارحلا

 دوعسم نب هللا ٍدبع نعا» لئاو يبأ نع شمعألا نع ىسوم نب هللا ُديَبَع انثدح - 4
 ٠٠۳۳[. :ثيدحلا رظنا] . «ءامّدلا ىف سانلا َنيب ىضقُي ام لوأ : ةي ٌعوبنلا لاق : لاق

 َديَبَع نأ ديزي نب ٌءاطع انثدح ٌيرهُزلا نع سنوي انثدح هللا دبع انّثَّدح ٌنادبع انثّدح 6
 عم ًاردب ّدهش ناكو ِهْنَّدَح ةرهز ينب فيلح  ّيدنكلا ورمع نب دادقملا نأ» هثّدح ٌيِدَع نب هللا

 ذال مث اهعطقف فيسلاب يدي برضف انلَتَحقاف ارفاك ُثيقل نإ هللا لوسر اي :لاق هنأ لكي ئينلا

 :لاق .هلتقت ال : ل هلل هللا لوسر لاق ؟اهلاق نأ دعب ةلتقآ « هلل ُثملسأ :لاقو ةرجشب

 هنإف هّبلتق نإف « ال : لاق ؟هّلتقآ « اهعطق ام دعب كلذ لاق مث يدي ىّدحإ ّحّرط هنإف هللا لوسر اي

 .[4019 :ثيدحلا رظنا] . هاف ا ولك لو نأ نإ رسب تار ١ اانا قي كد عي



 ۱44 تايدلا باتك - ۷

 : دادقملل لَك ئبنلا لاق : لاق سابع نبا نع» ٍديعس نع ةرمع يبأ نب ٌُبيبح لاقو 5
 ET ‹ هتلتقف ةناميإ َرهظأف رافك موق عم ُهاميإ يفخُي نمم لجر ناك اذإ

 . (لبق نم ةكمب كتئاميإ

 4 .اهايحأ نموا :ىلاعت هللا لوق باي - ۲

 . ًاعيمج َسانلا ايحأ امنأكف قحب الإ اهلتق مرح نم : سابع نبا لاق
 نع» قورسم نع َةَدُم نب هللا دبع نع شمعألا نع ٌنايفس انثّدح ٌةصيبق انثّدح 1

 . «اهنم لفك ٍلّوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ سفن لتقت ال : لاق كي ئبنلا نع هنع هللا يضر هللا دبع
 .[3737376 : ثيدحلا رظنا]

 عمس» هيبأ نع ينربخأ هللا دبع نب ٌدقاو لاق ٌةبعش انثدح ٍديِلَولا وبأ انثّدح - ۸

 .«ضعب باقر مکضعب ٌُبرضيًارافك يدعب اوعجرت ال :لاق كي ئبنلا نع رمع نب هللا دبع
 .[ةال460 5155:6564 0 447 2 ۱۷٤۲ : ثيدحلا رظنا]

 تعيس N و ا <54

 تصنتسا : عادولا ةجح يف 395 ئيبنلا يلا لاق :لاق ريرج نع» ريرج نب ورمع نب ةعرز ابأ
 ا ُنباو ةرکب وبأ هاور .«ضعب باقر مكضعب ٌُبرضي ًارافك يدعب اوعجرت ال « سانلا
 .[4400 ٠١١ :ثيدحلا رظنا] . يي يبنلا

 يبعشلا نع سارف نع ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح ٍراشب نب محم ينثّدح- 008

 : لاق وأ ك ئابكلا : لاق لَو يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع»

 « هللاب كارشإلا :ةعابكلا + لاق: ةع انئّدَح ةا لاتو ةف كش + ضوفقلا لا

 ٦٦۷٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «سفنلا لتقو لق لاغر « سومغلا نيميلاو

 نب هللا ُديبُع انئّدح ٌةبعش انثّدح دِمّصلا دبع انثدح ٍروصنم نب قاحسإ انثذح - ۱

 ةبعش انثدح ومع انثّدَحَو 2: ةدابكلا لاق ايب عبنلا نع هنع هللا يضر ًاسنأ عمس» ركب يبأ

 لتقو « هللاب كارشإلا رئابكلا رکا :لاق كو يبنلا نع كلام نب سنأ نع رك يبا نبا نع
 oAVV «Yor: e]. 'روزلاٌةداهشو لاق وأ رولا لوقو ٠ نيدلاولا قوقعو < سفنلا

  AVYلاق» َنايِبَظ وبأ انثدح ٌنيَصُح انثّدح يسه انئّدح ةرارز نب ورمع انثّدح :

 ةقرخلا ىلإ ا ا وسر ا : لاق ثّدحُب امهنع هللا يضر ةثراح نب ذيز ّنب ةماسأ تعمس

 الجر راصنألا ّنم ٌلجرو انأ ٌتقحلو :لاق مهانمزهف موقلا انحّبصف :لاق < ةنيهج نم

 اة



V۰تايدلا باتك ۷  

 يحمُرب ةتنعطف ٠ ٌيراصنألا هنع ٌففكف : لاق « هللا الإ َهلإ ال :لاق ٌءانيشغ املف :لاق « مهنم

 :لاق ام دعب ُهَتلتقأ ةماسأ اي : يل لاقف : لاق « يك لكي يتلا كلذ حلب انمق املف : لاق « هتلتق ىتح

 َهلإ ال :لاق ام دعب هتلتق :لاق « ًاذّوَعَتم ناك امنإ هنإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ؟هللا الإ هلإ ال

 «مويلا كلذ لبق ثملسأ نكأ مل ينأ ُتيَّنمت ىتح يلع اهرّركي لاز امف : لاق ؟هللا الإ

 .[4759 :ثيدحلا رظنا]

 el , كو هللا ل وو 71 وغياب نيذلا ءابقيلا ن نم ينإ :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب 000-07
 «بهتنن الو هللا مرح يتلا َسسفنلا لتقن الو «ينزن الو ءٌقرست الو آئيش هللاب كرش ال نأ ىلع

 . «هللا ىلإ كلذ ٌءاضق ناك ًائيش كلذ نم انيشغ نإف « كلذ انلعف نإ ةَّنجلاب ئصعت الو

 هللا يضر رمع نب هللا ٍدبعنع» عفان نع ٌةيِريَوُج انّثَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح -¬ ٤
 . ايب يبنلا نع ىسوم وبأ هاور «انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم :لاق ةي يبنلا نع هنع

 . ۷٠۷١[ : يف هفرط_ 1۸۷ ٤ ثيدحلا]

 نع ٌسنويو ُبويأ انثَّدح ديز نب دامح انثدح كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح - 9

 نيأ :لاقف ةركب وبأ ينّيقلف « ٌلُجرلا اذه َرّصنأل ٌتبهذ :لاق سيق نب ِفّتحألا نع» نسحلا

 ىقتلا اذإ :لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس ينإف « عجرا :لاق لجرلا اذه ُرّصنأ :ُتلق ؟ديرت

 لاب امف ٌلتاقلا اذه هللا لوسر اي :تلق .رانلا ىف لوتقملاو ٌلتاقلاف امهيفيّسب ناملسملا

 را رس ل ا ا ملل ۱

E ۳ٍدبعلاِب دبعلاو راب رش 16 َلتَمْلأ يف ٌصاَصِق  
 رے رر صا دال ۶ چ e ت رور ا یک 4 مس اا یل

 ةمحرو محير نم فينيخم كلاذ 57 هيل ٌءادأو فورعملاب عاب

 4ما ٌباَذَعَ E نمف

 دودحلا يف رارقإلاو « رقي ىتح ٍلتاقلا لاؤس باب ٤

 نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأن ع١ ةداتق نع ٌمامه انئثَّدح ٍلاهنم نب ٌجاَجح انئّدح -
 يمس ىتح نالف وأ ٌنالفأ ؟اذه كب لعف نم : اهل ليقف « نيرجح نيب ةيراج َسأر ضر ًايدوهي

 . «ةراجحلاب هّسأر ٌيضخف 2 ّرقأ ىتح هب لّزَي ملف 2 الب خيبنلا هب ىتأف 3 يدوهيلا

 odo] 152741 :ثيدحلا رظنا]



 ۱1۷۰۱ تايدلا باتک ۔ ۷

 ًاصعب وأ رجحت ّلتق اذإ باب- 6

 نع» نأ نب يز نب ماشه نع ةبعش نع َسيردإ نب هلا دبع انربخأ دمحم انثّدح - نفي

 .رجحب يدوهي اهامرف : لاق « ةنيدملاب حاضوأ اهيلع ٌةيراج ثّجرخ : لاق كلام نب سنأهٌدج

 « اهسأر تعفرف ؟ ِكلتق ٌنالف : ةا هللا لوسر اهل لاقف . قمَر اهبو ةي يبنلا ىلإ اهب ءيجف لاق
 تّضفخف ؟ كلّتق ٌنالف :ةئلاثلا ىف اهل لاقف . اهسأر تعفرف ؟كلتق ٌنالف :لاق « اهيلع داعأف

 ۸۷٩[. قاوم ۲۷٤٩ لل 41 : ثيدحلا رظنا] «نيرجحلا نيب هلتقف ةي هللا لوسر هب اعدف . اهّسأر

 تالا فأل لاو نيسْلاي تیلو سيقتل سفن نا » :ىلاعت هللا لوق باب - 5

 آمي مڪران و ذأ ارا كم رت فيو e ES ورجل نسي سلو يدل

 «توُمِصلا مه َكِيِككْو هَ هلا لر

 قورسم نع وم نب هللا ٍدبع نع شمعألا انثدح يبأ انثدح صفح نب رمع انثدح -۸
 ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشَي ملسم ءىرما مد لحي ال : لک هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع

 . «ةعامجلل كراتلا هنيدل قرافملاو « ىنازلا ٌبيثلاو ٠ سفنلاب ٌسفنلا : ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر

 رجحلاب ٌناقأ نم باب /

A۷۹ٍديز نب ماشه نع ٌةبعش انئّدح رفعُج نب دمحم انثدح ِراشب نب دمحم انئّدح -  

 ىلإ اهب ءيجف ‹« رجحب اهلتقف اهل حاضوأ ىلع ةيراج ّلتق ًايدوهي َّنأ هنع هللا يضر سن نع»

 اهسأرب تراشأف ةيناثلا لاق مث < ال نأ اهسأرب تراشأف ؟ٌنالف كلتقأ : لاقف ْقَم ر اهبو هلل ىبنلا

 "نرجس بال يتلا لتقف « معن نأ اهسأرب تراشأف ةثئاثل اهلاس مث « الن

.[AVY « 1۸۷1 0۲۹0 › ۲۷٤7 7417 [ثيدحلا رظنا: 

 نیّرَظْنلا ريخب وهف ٌليتق هل ُلِتُق نم باب-۸
 ةعازخ نأ ةريره يبأ نع» ةملس يبأ نع ىيحي نع ٌنابيش انثّدح ميعُن وبأ انثّدح -

 انثدح» ةملس وبأ انثدح ىيحي نع ٌبرح انئَّدح ءاجر نب هللا دبع لاقو ٠ ٠« الجر اولتق

 ماقف « ةيلهاجلا يف مهل ٍليتقب ثيل ينب نم ًالجر ةعازخ ثلتق ةكم حتف ماع هنأ ةريره وبأ

 مل اهنإ الأ . نينمؤملاو هلوسر مهيلع طَّلسو ليفلا ةكم نع سبح هل هللا نإ : لاقف دلك هل هللا لوسر

 اهنإوالا ٠ ناه نم ةعاس يل تلا اهنإو آلا « ينعي نس وحال لحت الو ٠ يليق يحال لوت

 دشنم الإ اهتطقاس طقتلي الو « اهثجش ٌدضعُي الو « اهكوش ىلتخُي ال : مارح هذه يتعاس

 لاقي لسا لع ل اجو راق: دا امو قد زق نأ نإ نيرطبلا ريم وهف ليف هللا نق قمر

 .ماق مث .واش يبأل اوبتكا ي هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي يل ْبتكا :لاقف هاش وبأ :هل
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 اقف هارو ارب يف هلعجن امنإف َرخذإلا الإ هللا لوسر اي :لاقف شيرق نم ٌلجر

 نع مهضعب لاقو .ليفلا يف نابيش نع هللا ديبع هعباتو .«رخذإلا الإ :ِلك هللا لوسر

 .[9484 117 :ثيدحلا رظنا] ٠ ليتقلا لهأ داقي نأ امإ : هللا ديبع لاقو . لتقلا : ميعُت يبأ

A^!هللا يضر سابع نبا نع» ٍدهاجم نع ورمع نع ٌنايفس انثدح ديعس نب ةبيتق انثّدح-  

 0 ا لاق امهنع

 وفعلاف : سابع نبا لاق * . . . ىم ول نمل ضع نمم ل ةيآلا هذه ىلإ 4َّلتَقْلا يف ٌصاَصِقْلا كتل
 ا هورعملاب ابْنَ :  لاق « دمعلا يف ةيّدلا لبقي نأ

 ٤٤۹۸[. :ثيدحلا رظنا]

 قح ريغب ٍءىرما مد ٌبلط نم باب 9
 ريبج نب عفان انثّدح نيسح يبأ نب هللا دبع نع بيش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح- 1

 يف غتبُمو « مّرحلا يف ٌدِحلُم :ٌةثالث هللا ىلإ سانلا ضغبأ :لاق ل يبنلا َّنأ سابع نبا نع»

 . «هّمد قيرهيل قح ريغب ءىرما مد بلطُمو « ةيلهاجلا ةّنس مالسإلا

 توملا دعي أطخلا يف وفعلا باب_- ٠

 ةشئاع نعد هيبأ نع ماشه نع رهسم نب مولع انئدح ِءارْغَملا يبأ نب ةورف انئدح- كوننا

 نب ىبحي َناورم وبأ انئّدح برح نب دمحم ينثّدحو .«.. ٍدْحَأ موي نوكرشملا مزه

 ْحَرَص : : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ةورع نع ماشه نع - يطساولا ينعي ي  ءايركز يبأ

 راق ىتبس مهارخأ ىلع الرا تعجرف < مكارخأ هللا دابع اي : سانلا يف ٍدحأ م موي ٌسيلبإ

 مّرهنا ناك دقو :لاق .مكل هللا رفغ : ةفيذح لاقف « هولتقف < أ ا : ةفيذح لاقف ‹ ناميلا

 .[53534 4050 ۳۸۲۲ ۰ ۳۲۹۰ :ثيدحلا رظنا] . «فئاطلاب اوقحل ىتح موق مهنم

 اًح اممم لَن اط الإ ارم مفي نأ ٍنِمْؤُمِل < ترك امو :ىلاعت هللا لوق باب- ١١

 هوك ودع وک نو تناك نإ نكتب آل ینا کاک هيد ٍةَكمَوُم َةَبكَو رحم
 م وص ا ل رر ور ت تیر e 2و ص رو <e رو 2

 AEE ةيرف £ قيم ره نب و مڪتب مو ني تاڪ نو ڌم اکر رف ٿڙ
 ق ا

 ا ل ا کک و ور تک اس ب ےک جا کے و كما 7
 هَل دو نیعباتک م نب کاتی دکب a SE SS رر و ههه 2

 ت | ےس س

 هب لت رم لتقلاب رقأ اذإ باب- ۲
 نأ كلام ٠ب نأ انثّدح» ةداتق انكّدح مامه انثّدح نا ان رخأ قاحسإ انثدح 14

 ںی نس 83 0 رج ع
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 يمس ىتح ؟ نالفأ ؟ ٌنالفأ ؟اذه كب لعف نم :اهل ليقف «نيرجح َنيب ةيراج َسأر ضر ًایدوہم .
 «ةراجحلاب هّسأر ضف هيك عوبنلا هب رمأف « ٌفرتعاف ٌيدوهيلاب ءىجف ءاهسأرب تأموأف يدوهيلا

 .[141/4 ۰ ۷۷ ۰ 1۸۷1 « 5198 ال47 ‹ ۲۴۱۳ :ثيدحلا رظنا] .(نيرجحب : مامه لاق دقو

 ةأرملاب ٍلّجرلا ٍلتق باب - ١١

 كلام نب سنأ نع ةداتق نع ٌديعس انثدح عيَرُز نب ٌديزي انثَدح دسم انثدح ۔ 6

 . «اهل حاضوأ ىلع اهلتق ةيراجب ًايدوهي لتق ايب يبنلا نأ هنع هللا يضر

.] 1884 TAY < AYY «(1۸۷1 01۹5 › ۲۷271 235417: [ثيدحلا رظنا 

 تاحارجلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا باب - ٤

 لك يف ٍلجرلا نم ةأرملا داق :َرمع نع ركذيو .ةأرملاب ٌلجرلا لتقُي : ملعلا لهأ لاقو
 نع دانّرلا وبأو ميهاربإو زيزعلا دبع نب ُرمع لاق هبو . حارجلا نم اهنود امف هسفن غلبي لمع

 .«صاصقلا» : كي ٌئيبنلا لاقف ًاناسنإ عّيبُرلا ثخأ تحرَجو . هباحصأ

 نع ةشئاع يبأ نب ىسوم انثدح ٌنايفس انّنَّدح بحي انثدح يلع نب ورمع انئّدح - 1
 : لاقف هضرم يف 45 يبنلا انْدَدَل :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» هللا دبع نب هللا ديبع

 ريغ دل الإ مكتم دعا شيال“ لاق قافأ املف « ءاودلل ضيرملا ةيهارك : انلقف « ينوُدلت ال

 ٥۷١١[. « 4408 :ثيدحلا رظنا] . «مكْدهشي مل هنإف سابعلا

 ناطلسلا َنود ّصّتقا وأ ةَقح ّدخأ نم باب- 6

 عمسا» هنأ هثّدح َجرعألا َّنأ دانّزلا وبأ انثَّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - ۷

 . «ةمايقلا موي نوقباسلا َنورخآلا نحن :لوقي لكي هللا لوسر عمس هنإ :لوقي ةريره ابأ
 .[15714 7185215905895 ۰ ۸۷7 ‹ ۲۳۸ : ثيدحلا رظنا]

 ناك ام هنيع َتأَقْفف ةاصحب هتفّدح هل ْنذأت ملو ٌدحأ كتيب يف علّطا ول» هدانسإبو ٨۸ - 
 .[1407 :يف هفرط 1۸۸۸ ثيدحلا] . «حانج نم ٌكيلع

 دّدسف « يب ئبنلا تيب يف َّعلَطا ًالجر َّنأ» ٍديمُح نع ىيحي انئّدح ٌُدَّدسم انثدح -4
 .[1؟47 :ثيدحلا رظنا] . كلام نب ٌسنأ :لاق ؟اذهب ٌكثّدح نم : ٌتلقف «اصقشم هيلإ

 لتُق وأ ماحّزلا يف تام اذإ باب ١5
 نع هيبأ نع انربخأ ٌماشه :لاق ةماسأ وبأ انربخأ روصنم نب ٌقاحسإ ينثّدح - ٠ ِِع ع و 5007 0 ع : 3
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 . مكارخأ « هللا دابع يأ :ٌُنسيِلبإ حاصف « نوكرشملا مه ٍدحأ ٌموي ناك امل : تلاق ةشئاع

 ءهلا دابع يأ :لاقف ءناميلا هيبأب وه اذإف ةفيّدح رظنف مهارخأو يه تَدلَتجاف مهالوأ تّعَجرف

 امف : ةورغ لاق مكل هللا َرفغ : ةا لاف ولع ےک او ان هللا رق“ لاق يا بأ

 . ذهل ء111۸ 014036 ۳۸۲۲ ل990 :ثيدحلا رظنا] . ؟هللاب قحل ىتح ريخ ةيقب هنم ةفيذح يف تلاز

 هل ةيد الف أطخ ةسفن ّلتق اذإ باب ١

 عم انجرخ :لاق ةملس نع» ديبع يبأ نب ديزي انئَّدح ميهاربإ نب ٌممكملا انثّدح - 0

 : ال ئبنلا لاقف «مهب ادحف «كتتاّينُه نم ُرماع اي انغمسأ : مهنم لجر لاقف ءربيخ ىلإ ةي جيبنلا

 ةحيبص َبيصأف ؟هب انتعتمأ اله هللا لوسر اي : اولاقف « هللا ةمحر : لاقف رماع :اولاق ؟قئاسلا نم

 - هلمع طبَح ًارماع نأ نوثّدحتي مهو - ٌتعّجر املف . هسفن ّلتق « هلمع طح : موقلا لاقف . هتليل

 :لاقف « هلمع طبح ًارماع َّنأ اومعز « يمأو يبأ َكادف هللا يبن اي : تلقف هلك ئبنلا ىلإ ٌثئجف

 . «هيلع ٌةديزَي لتق ٌيأو ٠ دهاجم ٌدهاجل هنإ « نينثا نيّرجأل هلَّنإ  اهلاق نم بذك
 ثيدحلا رظنا] : ۲٤۷۷ ‹ 11۹7 ‹ 04۷ ‹ 1۱٤۸ 7771١[.

 هایانث ٌتَعَقَوف الجر ضع اذإ باب.

 نب نارمع نع» ئفوأ نب ةرارُر تعمس : لاق ةداتق انثّدح ةبعش انئّدح مدآ انثّدح - 2847
 « لك ينلا ىلإ اومصتخاف « هاتّينث تعقّوف همف نم هدي عّرتف ٍلجر دي ضع ًالجر نأ نيصح

 . «هل ةيد ال « ٌلحفلا ٌضعَي امك هاخأ مكدحأ ضعي : لاقف

 :لاق هيأ نع" ىلعي نب َناوفَص نع ءاطع نع جيَرُج نبا نع مصاع وبأ انئّدح ۔ 1۸۹۳
 . ايك ئيبنلا اهلطبأف « ةتينث عّرتناف ل جر ضعف « ةوزغ يف ثجرخ

 .[4۷ ۲۹۷۳ « ۲۲۹۵ « ۱۸٤۸ :ثيدحلا رظنا]

 ّنسلاب ّنسلا باب-۹
 ةيراج تَمَّطل رصّنلا ةنبا َّنأ هنع هللا يضر سنأ نع" ٌديمح انثّدح ٌيراصنألا انثّدح -64

 .«صاصقلاب َرمأف يب ئبنلا اوتأف « اهتّينث ترسكف

 ثيدحلا رظنا] : "١7/31 75865 < 144 ٤0١ . 15١١[.

 عباصألا ةيد باب- ٠

A40لاق لب يبنلا نع سابع نبا نع» ةمركع نع ةداتق نع ةبعش انئّدح ٌمدآ انثدح - : 

 .«ماهبإلاو رصنخْلا ينعي ‹ ءاوس هذهو هذه
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 سابع نبا نع» ةمركع نع ةداتق نع ةبعش نع يدع ىبأ نبا انثّدح راشب نب دمحم انثّدح

 .اةوحن . . للك ىبنلا ثعمس :لاق

 ؟مهلك مهنم ُصتقي مأ ُبقاعُي له لجر نم موق ّباصأ اذإ باب ١

 رخآب اءاج مث : يلع ةَعطقف قّرس هنأ لجر ىلع ادهش نيلجر يف ٌيبعشلا نع : ٌفرطم لاقو

 Cs لاقو لَو الا ةيدب اذخأو امهتداهش لطبأف انأطخأ : الاقو

 هللا يضر َرمع نبا نع» عفان نع هللا ديبُع نع ىبحي اننَدح :راشب نبا يل لاقو - 5

 نب يقع لاق «مهتلتقل ءاعنص ٌلهأ اهيف كرتشا ول :ُدرمع لاقف « ًةليغ لتق امالغ َّنأ امهنع
 ٌيلَعو ريبّزلا نباو ركب وبأ داقأو . «هلثم . . رمع لاقف ًايبص اولتق ةعبرأ َّنإ) هيبأ نع ميك

 ّنصتقاو . طاوسأ ةثالث نم حولع داقأو . ةرّدلاب ةبرض نم ٌرمع داقأو . ٍةمطل نم نّرقم نب ٌديَوُسو

 . شومخو طوس نم حیَرش

A۸4۷نب هللا ديبع نع ةشئ ةشئاع يبأ نب ىسوم انئّدح نايفس نع ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انثّدح -  

 (ینودل آل ا يعي *ب لعجو ‹ هضرم يف يڪ هللا لوسر اندَدَل : ةشئاع تلاق» : لاق هللا دبع

 ةيهارك :انلق : لاق ! ينودلت نأ نكهنأ ملأ :لاق قافأ املف ءاودلاب ضيرملا ةيهارك :انلقف :لاق

 مل هنإف سابعلا الإ « رظنأ انأو دل الإ ٌدحأ مكنم ىقبي ال : رال هللا لوسر لاقف « ءاودلل

 1 ٤٤0۸ « ٥۷۱۲ -1۸۸٦[. : ثيدحلا رظنا] . «مکدهشَي

 .ةماسقلا باب ۲

 دقُي مل :ةكيلُم يبأ نبا لاقو .هنيمي وأ كادهاش :ِلكك ئبنلا لاق : سيق نب ٌتَّعشألا لاقو

 ليتق يف - ةرصبلا ىلع هرّمأ ناكو -ةأطرأ نب َيِدَع ىلإ زيزعلا دبع نب ٌرمع بتكو . ةيواعم اهب
 اذه نإف « سانلا ملظَت الف الإو ةنيب هباحصأ دَّجَو نإ :نينامسلا تويب نم تيب دنع َدِجُو

 . ةمايقلا موي ىلإ هيف ىضقُي ال

 نم الجر نأ معز» راسي نب ريب نع ديبُع نب ٌديعس انئّدح ميعن وبأ انئدح - ۸
 اهيف اوقفتف ربيخ > ىلإ اوقلطنا هموق نم ًارفن نأ ُةربخأ َةَمْفَح يبأ نب ٌلهس :هل لاقي راصنألا

 انمنلع الو انلتق ام : اولاق « انحاص متلتق دق : مهيف دجُو يذلل اولاقو ًاليتق مهّدحأ اودجوو

 « ًاليتق انّدحأ اندجوف ربي ىلإ انقلطنا هللا لوسر اي : : اولاقف الب يبنلا ىلإ اوقلطناف « ًالتاق

 .نوفلحيف :لاق . ةنيبانل ام :اولاق ؟هلتق نم ىلع ةنّيبلاب ّنوتأت : مهل لاقف .نبكلا َربكلا :لاقف
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 «ةقّدصلا لبإ نم هئم هادوف «همّد لطي نأ ةَ هللا لوسر ةركف « دوهيلا ناميإب ىضرن ال :اولاق

 .[351517 ۳۱۷۳ , ۲۷۰۲ : ثيدحلا رظنا]

 انثدح ٌيِدَسأْلا ميهاربإ نب ٌليغامسإ رشب وبأ انثّدح ديعس نب ٌةبيتق انثدح 2 4
 قي رمغ نأ ةبالق وبأ ينثّدح١ - ةبالق يبأ لآ نم  ءاجر وبأ ينثّدح لامع يبأ نب ب جاجحلا

 :اولاق ؟ةماسقلا يف نولوقت ام : لاقف « اولخّدف مهل َنِذأ مث سانلل اموي ةَريرس ٌرَربأ زيزعلا دبع

 ينبصتو ؟ةبالق ابأ اي لوقت ام : يل لاق . ءافلخلا اهب تّدافأ دقو ىح اهب ُدوَقلا ةماسقلا لوقن

 نأ ول َتيأرأ « بّرعلا ٌفارشأو دانجألا سوؤر :كّدنع « نينمؤملا َريمأ اي :تلقف ؟سانلل

 .ال :لاق ؟ةمج ةمجرت تنكأ هزر ملو ىنز دق هنأ قشمدب ٍنّصحم لجر ىَلَع اودهش مهنم نیسم

 ؟هّورَي ملو هٌعطقَت تنك ٌقرَس هنأ صمحب ٍلجر ىلع اودهش مهنم نيم َّنأ ول تیأرآ : تلق

 لتق لجر : لاصخ ثالث ىدحإ يف الإ طق ًادحأ ةا هللا لوسر َلتَق ام هللاوف : تلق .ال :لاق

 نع ٌدتراو ةلوسرو هللا e ¢ ا لجر وأ ¢ لتقف وسفن ةريرجب

 اناا يأ يشد ساد اا :ثلقف ؟سمشلا يف ّذ نعام

 نوييصأت لب يف انيعار عم توجؤخت الف : 0 « هلا لوسر ىلإ كلذ وكشف ما

 ةيجف ۽ اوکردأف مهراثآ يف لسراف ا وسر كن علب ملا اردرطأو ل فا لوسر

 a وسو اوقو السال نع اوترا ؟ءالؤه حص امس ذأ ءيش ئاو : تلق

 نكلو < ال : لاق ؟ةسبنع اي يثيدح ىلع درت :تلقف . طق مويلاك ثعمس نإ هللاو :ديعس

 . مهرهظأ نيب ل

 « هّدنع اوئّدحتف راصنألا نم ةفن هيلع لخد : هِي هللا لوسر نم هنس اذه يف ناك دقو :ُتلق

 « مَّدلا يف طحشتي مهبحاصب مه اذإف ُهدعب اوجرخف « لتقف مهيديأ َنيب مهنم لجر جرخف

 انيديأ نيب جرخف انعم ثّدحت ناك انبحاص « هللا لوسر اي :اولاقف لكي هللا لوسر ىلإ اوعجرف

 ؟هلتق - نورت وأ - نونظت نمب :لاقف هَ هللا لوسر جرخف « مدلا يف طحشتي هب نحن اذإف

 ال :اولاق ؟اذه متلتق متنآ :لاقف مهاعدف دوهيلا ىلإ لسرأف .هئلتق دوهيلا َّنأ ىرن :اولاق
 مث نيعمجأ انولتقي نأ نولابُي ام :اولاقف ؟هولتق ام دوهيلا نم َنيسمخ َلْمَت نوضرتأ :لاق



 17۷ تايدلا باتك ۷

 نم ءادّوف . فلحتل انك ام :اولاق ؟مكنم َنيسمخ ِناميأب ةيدلا ٌنوُقَحتستفأ :لاق .. نولفتتي
 نميلا ّنم ِتيب لهأ ٌقَرَطف « ةيلهاجلا يف مهل ًاعيِلَخ اوعَلَخ ٌليَذُه تناك دقو :ٌتلق .هدنع
 ٌةوعفرف يناميلا اوذخأف ٌليَّدِه تءاجف « هلتقف فيسلاب ةفَذحف « مهنم ٌلجر هل ةتناف ٍءاحطتلاب

 نم نوسمخ مسمي :لاقف .هوعّلَخ دق مهنإ :لاقف .انبحاص ّلتق :اولاقو مسوملاب رمع ىلإ
 ماشلا نم مهنم ٌلجر مدقو « الجر نوعبرأو ٌةعست مهنم مسقأف :لاق .هوعلخ ام :ليَّذُه

 يخ ىلإ ةعفدف رخآ الجر ةناكم اولخدأف مهرد فلاب مهنم ةنیمّي ىدتفاف 3 مسقُي نأ هولأسف

 ةلخنب اوناك اذإ ىتح « اومسقأ نيذلا نوسمخلاو اقلطناف :اولاق « هديب هذي تَّدرَقف لوتقملا
 ءاومستا نيذلا ل مجهناف ؛لبجلا يف راغ يف اولخدف « ءامّسلا مهتذخأ

 مث ًالوَح شاعف « لوتقملا ىخ ا نسر سك و اههعبناو نانيزفلا :كلفأو امج اوات
 رمأف < عنص ام دعب مِ مث ةماسّقلاب الجر دافأ اورم نب كلملا بع ناك دقو :تلق : تام

 « 1901 0587 :ثيدحلا رظنا] . «ماشلا ىلإ مهَرّيَسو ناويّدلا نم اوحمف اومسقأ نيذلا ّنيسمخلاب
DA: CAE TAY TAY ¢ OVYV cC OAT ¢ OTA «CEY ¢ EY cC EY CFA 

 ( هل ةي الف هنيع اوؤقفف موق تيب يف ٌعلطا نم باب -

 سنأ نع» سنأ نب ركب يبأ نب هللا ديبع نع ديز نب دامح انئَّدح ٍناميلا وبأ انثدح -

 لعجو  ّصقاشم وأ - صقشمب هيلإ ماقف ةا ئيبنلا رجح ضعب يف علطا ًالجر َّنأ هنع هللا يضر

 .[5849 257147 :ثيدحلا رظنا] . (هنعطيل هلتخي

 ّيِدعاسلا دعس نب َلهس َّنأ» باهش نبا نع ثيل انئّدح ديعس نب ٌةبيتق انثدح - 14۰1

 هب كي ئردم و هللا لوسر عمو - 2 هللا لوسر باب يف رحُج يف علطا ًالجر نأ ٌةربخأ

 لاق .كينيع يف هب ٌتنعطل ينرظتنت كنأ ملعأ ول :لاق ل هللا لوسر هآر املف  هّسأر

 ١0954 554١[. :ثيدحلا رظنا] . «رصبلا لبق نم ُنذإلا لعُج امنإ : لب هللا لوسر

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانّلا وبأ انئّدح ٌنايفس انثدح هللا دبع نب ولع انثّدح - 14۰۲
 نكي مل هنيع تأقفف ة ةاصحب هتفّدحف ِنْذِإ ريغب كيلع علطا ًارما نأ ول : للك مساقلا وبأ لاق : لاق

 .[1۸۸۸ :ثيدحلا رظنا] .«حانج كيلع

 ةلقاعلا باب 4

 عوبعشلا .تعمس :لاق ٌفّرطم انئّدح َةنيّيع نبا انّربخأ .لضفلا نب ٌةَقَدِص انثدخ -_- ۳
 «نآرقلا يف سيل ام ءيش مكدنع له : هنع هللا يضر ًايلع ٌتلأس» :لاق ةفيحُج ابأ تعمس : لاق



 تايدلا باتك 1۰۸ 7, 

 الإ  نآرقلا يف ام الإ اندنع ام َةمسّنلا أرَ َةَبحلا قلف يذلاو :لاقف سانلا دنع سيل ام :ةََم لاقو
TEو و  

 كاكفو لقعلا :لاق ؟ةفيحصلا يف امو : تلق ‹ ةفيحصلا يف امو - هباتك يف لج ر ىطعُي ًامهف

 V0] ۳۷۹ ۳۱۷۲ ۳۰ 2۷ 1۸۷۰ ۱11۰ :ثيدحلا رظنا] . «رفاكب خلسم لتي ال نأو ريسألا

 ةأرملا ٍنيِنَج باب
TT 144نع كلام انثّدح ٌليعامسإ انئّدحو .ح .  

 ليڏُ نم نيتأرما نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)» نمحرلا دبع نب ةملس ىب أ نع باهش نبا

 . «ةمأ وأ دبع ةّرُعب اهيف لكي هللا وسر ىضقنف ٠ انتي تلح راق قر الا امها دع كمر

 ,.[5ال٠5 , ۵۷٦١ « ۵۷04۹ « 0۷0۸ : ثيدحلا رظنا]

 نب ةريغملا نع» هيبأ نع ماشه انئَّدح ٌبيَهُو انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح 6

 الك ئبنلا ىضق :ةريغملا لاقف « ةأرملا صالمإ يف مهّراشتسا هنأ هنع هللا يضرّرمع نع ةبعش

 .[77017/ « م 1۹۰۸ « 1۹۰۷ : يف هفارطأ 5400 ثيدحلا] . «ةمأ وأ دبع ةّوغلاب

 ٩ (هب ىضق ةي عوبنلا دهش هنأ ةملسم نب دمحم َدهشف» كعم دهشي نم تئا :لاق .

 .[۷۳۱۸ ٠ 59048 : يف هافرط_ 5905 ثيدحلا]

 هس ني الا رق راب نع اس نع يم نب هل يع ايدج 4۰۷

 . «ةمأ وأ دبع ةّرغب هيف ىضق هتعمسانأ : ةريغملا لاقف ؟طقسلا يف ىضق يب يبنلا

 ٦۹٠٥١[. :ثيدحلا رظنا]

[7: e 0000 

 e ا و ۸

 :أرملا صالمإ يف مهراشتسا هنأ رع نع ثالحي ةبعش نب ة ةريغملا عمس هنأ» هيبأ نع ةورع

 ' .[1۹۰۷ ( :٩۰٥ ثيدحلا رظنا] . «(هلثم . . .

 دلولا ىلعال دلاولا ةبّصَعو دلاولا ىلع ّلقعلا َّنأو ةأرملا نينج باب 5

 نع» بّيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع ُثيِللا انثدح ففسوي نب هللا دبع انثّدح- 514

 ةأرملا نإ مث . ةمأ وأ دبع رغب نايحل ينب نم ةأرما نينَج يف ىضق ةا هللا لوسر نأ ةريره يب

 لقعلا ناو « اهجوزو اهينبل اهّئاريم نأ لكي هللا لوسر ىضقف توت ةرغلاب اهيلع ىضق يتلا

 .[59504 0۷0۹٩ 0۷1۰ 1۷٤١ « 0۷0۸ : ثيدحلا رظنا] .«اهتبَصَع ىَلَع



 1۰۹ تايدلا باتك - ۷

 نبا نع باهش نبا نع سنوي انئّدح ٍبهَو نبا انئّدح حلاص نب ٌدمحأ انئدح ۹1۰

 نم ناتأرما ِتلّتَتقا : لاق هنع هللا يضر ًةريره ابأ َّنأ» نمحرلا دبع نب ةملس يبأو ٍبّيسملا

 ىضقف ةئ يبنلا ىلإ اومصتخاف « اهنطب يف امو اهتلتقف رجحب ىرخألا امهادحإ تمرف ليده
 . «اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيد َّنأ ىضقو « ةديلَو وأ ٌدبع ٌةَرع اهنينَج َةّيِدَّنأ

 .[19:45 590908 2 5ال٠5 ‹ 0۷7۰ , 0۷0٩ , 0۷0۸ : ثيدحلا رظنا]

 ٠  77.اَيِبّص وأ ًادبع ناعتسا نم باب_ ۰
 ْثَعِبَت الو « ًافوص َنوشفتي ًاناملغ ىلإ ُثَعِبا : باّتكلا ملعم ىلإ تنعَب ةملس ّمأ َنأ ركذُيو

 ارح ىلإ . ١

 نتا نعد زيزعلا دبع نع ميهاربإ نب ب ليعامسإ انربخأ ةرارز نب ورمع ينثدح_ ١
 ای هللا لوسر ىلإ یب ؛ قلطناف يديب ةحلط وبأ ّدخأ ةنيدملا ال هللا لوسر مق امل :لاق

 < رفلاو ِرَضَحْلَأ يف هتمدخف : :لاق «'كمُدْخَيْلف سيك ٌمالغ اسنأ لإ هللا لوسر اي :لاقف
 اذه عتصت مل مل : ند ِءيشل الو « اذكه اذه تعنص مل : هتعنص ِءيشل يل لاق ام هللاوف

 ٦٠۳۸[. « ۲۷۹۸ : ثيدحلا رظنا] ٠ «اذكه

 رابُج رئبلاو « رابُج ٌنِدعملا باب.
 بيسملا نب ديعس نع باهش نب ُثيللا انثدح تفسوي نب هللا دبع انثدح 5

 رابج اهحرج ءامجعلا» :لاق كي هلل لوسر نأ ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملَس يبأو

 ۲٠٠١[. , 1494 :ثيدحلا رظنا] . «سمُخلا زاكرلا يفو « رابج ٌنِدعملاو رابج ذئيلاو

 ںابج ًءامْجَعل ابابا 48

 :ٌدامح لاقو .نانعلا در نم نونمضُيو.« ةحفّتلا نم نونّمضُي ال اوناك : َنيريس نبا لاقو
 ع 7 و ع أ 2

 اهبرضي نأ تّبقاع ام نمضن ال :حيّرش لاقو .ةبادلا ٌناسنإ حني نأ الإ ةحفنلا نّمضُت ال
 . هيلع ءيش ال ٌرْختف ةأرما هيلع ًارامح يراكملا قاس اذإ :دامحو ٌمكحلا لاقو .اهلجرب برضتف

 . نمضي مل ًالسرتم اهفلَح ناك نإو ؛ تباصأ امل نماض وهف اهبعتأف ةباد قاس اذإ : يبعشلا لاقو

 نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع ةبعش انئّدح ملسُم انئّدح_ “1۳

 .«سمخلا زاكّرلا يفو « رابج ُنِدعملاو « رابج ٌرئبلاو « رابُج اهلقعء ءامجعلا : لاق هك يبنلا

 .[1917؟ « 5786 2, ١599 : ثيدحلا رظنا]



 تايدلا باتك - ۷ 11۰

 مرج ٍريغب ًايمِذ لتق نَم مثإ باب

 نع» ٌدهاجم انئّدح ْنسحلا انثّدح ٍدحاولا ُدبع انَثَدَح صفح نب سيق انثّدح 01

 اهحير َّنِإو 2 ةنجلا ًةحئار حري مل ًادهاعُم آسفن لتق نَم : لاق لكي ءربنلا نع ورمع نب هللا دبع

 0033 تيس ا ا را ريش نق دخول

 رفاكلاب ٌملسملا لتقُي ال باب ١
 ةفيحج يبأ نع مهثّدح ًارماع نأ ٌفرطُم انثّدح ريه انئّدح سنوي نب ٌدمحأ انئثّدح-6

 ُتعمس ٌفْرطُم انئّدح ةنييع نبا انربخأ ٍلضفلا نب ةقَدِص انئّدحو . حا .ٌيلعل تلق» :لاق

 امم ءيش مكدنع له : هنع هللا يضر ًاّيلع ُتلأس» :لاق ةفيحُج ابأ ٌتعمس : لاق ُتّّدحي َيِبعَّشلا

 أَرَبو ةيحلا قلق يذلاو :لاقف  سانلا دنع سيل ام :ةرم ةنييع نبا لاقو  ؟نآرقلا يف سيل

 :ٌتلق « ةفيحصلا ىف امو « هباتك ىف لجر ىطعُي امهف الإ « نآرقلا يف ام الإ انَدْنع ام ةمسنلا
 . «رفاكب خلسم َلتقُي ال نأو « ريسألا كاكفو « ٌلقعلا :لاق ؟ةفيحصلا يف امو

 ]14۳ »100 ۳۱۷۹ ۳۱۷۲ ۳۹ 2۷ ‹, 1۸۷۰ ‹ 11۱ : ثيدحلا رظنا]

 بضغلا دنع ًايد وهب ٌملسملا مطل اذإ باب-۲

 . داي يبنلا نع ةريره وبأ هاور

 نع ٍديعس يبأ نع» هيبأ نع ىيحي نب ورمع نع ٌنايفس انئّدح ميعُن وبأ انئّدح 5
 .[458 0896:1417 :ثيدحلا رظنا] . ءايبنألا نيب اوريخت ال : لاق ی عوبنلا

 ا نع زامل يكب وپ ورع نع ا دن قسري ور ةمحم نزيك 517

 « دمحم اي :لاقف ههجو مطل دق لي يبنلا ىلإ دوهيلا ّنم ٌلجر ءاج : لاق ٌيرْذُحلا ٍديعس يبأ

 َتِمَطَلَأ :لاقف « هوَعَدَف « هوعدا :لاقف . يهجو مّ دق راصنألا ّنم كباحصأ نم الجر نإ
 ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو :لوقي ةتعمسف دوهيلاب ٌترَرَم ىنإ « هللا لوسر اي :لاق ؟ههجو

 نم َينورْيْخُي ال :لاق . هّيمّطلف ٌةبضغ ينتّدخأف :لاق !كلو دمحم ىلعأ :ٌتلقف :لاق « رشبلا
 ةمئاقب ٌدحآ ىسومب انآ اذإف « تيفي نَم لَو ٌثوكأف ةمايقلا موي نوقعصَي سانلا نإف « ءايبنألا نيب
 . «روُطلا ٍةقعَصب َيِزَج مأ يلبق قافأ يردأ الف « شرّعلا مث ئاوق نم

 551١5[. 1459842375584 051417 : ثيدحلا رظنا]

 د اش #*



 11۱ مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك- ۸

 مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةياتتسا باتك-

 ةرخآلاو اينُدلا يف هتبوقعو شاب كرشأ نَم مثإ باب ١
 نم کلو كمع نطل ترشا ْنَِل . 4 يطع ماظل كرا تإ :ىلاعت هللا لاق
 . رسن

 نع» ًةمقلَع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ديرج انئّدح ديعس نب ةبيتق انثّدح - 5418 3
 كلذ قش 4 يلظب مهي أَوُسِْنَي لو أوتماء يذلا » ةيآلا هذه تّلزن امل : لاق هنع هللا ضر هللا دبع
 سيل هنإ : ةي هللا لوسر لاقف ؟ملظب ةتاميإ سبلَي مل انّبأ :اولاقو ةا يبنلا باحصأ ىلع

 . 14 ٌهيِظَع ماظل كرَشلا تإ » ّنامقل لوق ىلإ ًنوعمست الأ « كلذب
 0000 .11لالا 114 ۳2۲۹ ۰ 2۲۸ ۳11۰ ‹ ۲ : ثيدحلا رظنا]

 نب سيق ينثّدحو .ح .ُيريَرَجلا انئّدح لضفملا نب ُرشب انثدح ٌدّدسم انثدح 848

 ةركب يبأ نب نمحرلا دبع انئّدح ُيريرُجلا ٌديعس انربخأ ميهاربإ نب ٌليعامسإ انئّدح صفح
 ‹ نيدلاولا ٌقوَقُعو « هللاب كارشإلا رئابكلا ُربكأ : ل خيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع»
 .«تكس تيل : انلق ىتح اهر رک لاز امف « رولا لوق وأ (اثالث )رولا ةداهشو رولا ةداهشو

 و .[ 70/4 ۲۷۳ ‹ 0۹۷7٦ ‹ 5504 : ثيدحلا رظنا]

 ٌنابيَش انربخأ ىسوم نب هللا ٌديِبُع انربخأ ميهاربإ نب نيسحلا نب دمحم ينثّدح

 لَك يبنلا ىلإ ئبارعأ ءاج :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا ٍدبع نع» َيِبعَّشلا نع سارف نع
 .نيدلاولا قوقع مث :لاق ؟اذام مث :لاق .هللاب ٌكلارشإلا : لاق ؟رئابكلا ام هللا لوسر اي :لاقف

 لام عطتقي يذلا :لاق ؟سومغلا نيميلا امو :تلق .سومّعلا ْنيميلا :لاق ؟اذام مث :لاق

 341٠[. « 551/8 :ثيدحلا رظنا] . «بذاك اهيف وه ملسم ٍءىرما

 نع» لئاو يبأ نع شمعألاو روصنم نع ٌنايفس انثّدح ىيحي نب ُدالَخ انثّدح- 0١
 نم :لاق ؟ةيلهاجلا يف انلمع امب ٌذَحاَونأ هللا لوسر اي ٌلجر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا
 .«رخآلاو لّوألاب دخ مالسإلا يف ءاسأ نمو ؛ةيلهاجلا يف لمع امب حاي ل مالسإلا يف ّنسحأ



 مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك- ۸ 11۲

 مهتباتتساو ةّدترملاو ٌدترملا مكح باب - ۲

 ردا یری کیک ) : یلاعت لا لاقو .ةدترملا لت :میهارباو رهو رمع نب لاقو
 @ ييي مولا ىو ال هاد ثلا ماجر ن وسر اوده و مونلميٳ دعب اورفهكح
 منع فف فن ال اف َنيِلَح 3€ َنيِعَمْجَأ ا نياّيلأو َةَكَيكَمْلاَو هللا ةع ْمِهْيِلع ا فارع یک

 يذلا نإ © )ري م ھا یو اک او كلك رت ام أوبل کر ( دووم مه 8 ُباَدَعْل
 اب > :لاقو .4نوْلآَصل اک م كيرا مم لف للك اش وبي ب ادرک
 ی لاقو . «َيِرفك گیل دب رز تکل اوو یک کر ايا اراک یا

 . «اليبس ميدل الو م روغی لآ یکی رل رنک اودا ف ورتگ د وُنَماَ یک اورنگ دك
 نکا 00 ورع َنيمْؤَمْلا لع وَلَا :هتوبحمو مهب موقب هلأ ناي فود هواوی نع ع کنم د نم :

 دمنا ترد 9 ٌديِظَع ادع لو ولآ ت بضع هتف اًودَص ثلا یش ن نکو
 تذل کیا © درمل مآ كيال كلو ردنا لع ل اعل يكتم 4 يأ

ETتل اترتی كر كو ر : هلوق ىلإ تریخ عشر  
 ءونيد نع مک وذ رر سوا ًارعاطتسا نإ ڪيپ 00 قولا الو 7 42 9
 ایف مه ٍراَثلَأ ٌبلَحَص و ا کوا دل او ا را هادم ت 1 كيوم اڪ ٌوْهَو ٽي م

 . 4ترک

Ea 3۹۲۲ 

 تنك ول :لاقف سابع نبا كلذ غلبف < « مهقرحأف ةقدانزب هنع هللا يضر عيلع يتأ» : لاق
 نم : ل هللا لوسر لوقل مهتلتقلو « هللا باذعب اوبّذعت ال : هلكت هللا لوسر يهنل مهقرَحأ

 .[017 :ثيدحلا رظنا] . «هولتقاف هنيد
 جا

 انثّدح لاله نب ديمح ينئّدح :لاق ٍدلاخ نب ةَرَف نع ىبحي انئّدح ٌدّدسم انئّدح - ۳
 امهدحأ َنييرعشألا نم نالجر يعمو ةي هللا لوسر ىلإ تلبقأ : لاق ىسوم يبأ نع» َةدْرُب وبأ
 ىسوم ابأ اي :لاقف « لاس امهالكف < كاتس دلك هللا لوسرو يراسَي نع ُرَخآَلاو ينيمي نع

 « امهيفنأ يف ام ىلع يناعلطأ ام ٌّقحلاب َكثعب يذلاو :تلق :لاق سيق نب هللا دبع ايوأ -

 وأ -نل :لاقف « تصلق ِهِتِفَش تحت هكاوس ىلإ رظنأ ينأكف . لمعلا ٍنابلطي امهنأ ٌترعش امو
 - سيق نب هللا دبع اي وأ - ىسوم ابأ اي َتنأ ْبَهْذا نكلو <« هدارآ نم انلمع ىلع لمعتست ال



 1۳ مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك-۸

 ُهَدنع لجر اذإف « لزنا : لاق ةداسو هل ىقلأ هيلع ٌمِدق املف « ليج نب ُذاعُمُهَعَبَتا مث ٠ نميلا ىلإ
 ىتح ُسلجأ ال :لاق . نسلجا :لاق .دّوهت مث ملسأف ًايدوهي ناك : لاق ؟اذه ام :لاق « قئوُم

 :امهّدحأ لاقف « ليللا ٌمايق اركاذت مث . لتقف هب رمأف ؛(تارم ثالث) هلوسرو هللا ٌءاضق « لتقُي
 .«يتموق يف وجرأ ام يتمون يف وجرأو « مانأو ٌموقأف انأ امأ

.)5١75 « ETE «ETE « E1٤1 774 27751ثيدحلا رظنا] ١: 

 ةّدرلا ىلإ اوبِسُت امو ضئارفلا َلوبق ىبأ نم لتق باب-۳ ٠

Eنب ا دع ينربخأ باهش نبا نع ليقع نع ثيل اناح ركب غب خيب اتاكد  
 نم َرفك نم َرفكو ركب وبأ فِلخُتساو ايک ئبنلا يفوت د امل :لاق ةريره ابأ نأ» ةبتع نب هللا دبع

 اا ا نأ در کا ی قو ا ا کا ی لاف تلا

 هباسحو هقحب الإ هّسقنو هلام ينم مص هللا الإ َهلإ ال :لاق نمف ؛هللا الإ َهلإ ال :اولوقي ىتح
 ٠١۹۹ é0V\]. :ثيدحلا رظنا] . «هللا ىلع

 « لاملا ٌقح ةاكزلا نإف « ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم َنلتاقأل هللاو : ركب وبأ لاق - 5
 هللاوف :ٌرمع لاق .اهعنم ىلع مهتلتاقل ةَ هللا لوسر ىلإ اهنوُُدوُي اوناك ًاقانع ينوعنم ول هللاو

 سلال تدور لاطالا كب يأمل يادلالا كاواا ازدحام

 :ثيدحلا رظنا] ٠٤١١ « ٠٤١١[.

 مكيلع ماسلا :هلوق وحن , حّرصُي ملو لب يبنلا ٌبسب ريغ وأ ُيمذلا ضرع اذإ باب - ؛

 ردا لم يطول للا د ب هكر انوا
 : لاقف ةي هللا لوسرب ٌىدوهي رم :لوقي كلام نب َّسنأ ث ٌتعمس» لاق كلام نب سنأ نب

 :لاق ؟لوقي ام نوردتأ : كَم هللا لوسر لاقف . كيلعو د

 ا لاق ؟هلتقن الأ هللا لوسر اي : اولاق « كيلع ماسلا

 .[1704 :ثيدحلا رظنا] . «مكيلعو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع» ةورع نع ٌيرهّزلا نع ًةنييع ةنيبع نبا نع ميَعُن وبأ انثّدح - 3۹۲۷

 ماسلا مكيلع لب :ٌتلقف « كيلع ماسلا : اولاقف 4 بنل ىلع دوهيلا نم طهر ٌنذأتسا : تلاق

 ؟اولاق ام ٌعّمست مل َوأ : تلق . هلك رمألا يف ّقفرلا ٌبحي قيفر هللا َّنِإ ةشئاع اي :لاقف . ةنعللاو

 .[1401 51798 057055050 25014 27950 :ثيدحلا رظنا] . «مكيلعو :ُتلق : لاق



 مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك- ۸ 11٤

 انثّدح :الاق سنأ نب كلامو َنايفس نع ديعس نب ىيحي انثدح ٌدَّدسم انثدح “۸
 دوهيلا َّنِإ : رال هللا لوسر لاق : لوقي امهنع هللا يضر َرمع نبا ٌثعمس : لاق» رانيد نب هللا بع

 .[1781/ :ثيدحلا رظنا] . «كيلع : لقف < كيلع ماس : نولوقي امنإ مكدحأ ىَلَعاوملس اذإ

 بايه

 لاق» :لاق قيقش ينثدح : لاق شمعألا انئّدح يبأ انئَّدح صفح نب ُرمع انثّدح 55134
 مدا قب رهف + ةومداف ةموق هير ءايبنألا نم اين يكسب هل لا ىلإ ظنا ين راک : هللا دبع

 ۳٤۷۷[. :ثيدحلا رظنا] . «نوملعي ال مهنإف يموقل زفغا بر :لوقيو ههجو نع

 مهيلع ةجحلا ةماقإ ّدعب نيدحلملاو جراوخلا ٍلتق باب- ٦

 4توا مهل يب یک مھ ده ذل دب امو ضبا هلا تامر ب :ىلاعت هللا لوقو

 رافكلا يف تلزن ِتايآ ىلإ اوقلطنا مهنإ :لاقو « هللا تلخ ٌرارش مهاري َرمع نبا ناكو

 نينمؤملا ىلع اهولعجف
 انثدح ٌةمئيَح انثّدح شمعألا انّددح يبأ انثدح ثايغ نب صفح نب ُرمع انئّدح - 14۰

 رخ ْنأل هللاوف ًاثيدح الب هللا لوسر نع مكتثدح اذإ : هنع هللا يضر ولع لاق» ةلفغ نب ُديَوُس

 « ةعدخ َبرحلا َّنإف مكنيبو ينيب اميف مكتثّدح اذإو « هيلع َبذكأ نأ نم ىلإ ٌبحأ ءامسلا نم

 ُءاهفُس « نانسألا ثادحأ ِنامزلا رخآ يف موق جّرخيس :لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس ينإو

 كيد ا ب كام رت سين سناك

 موي مهلت نمل ًارجأ مهلتق يف نإف ‹ مهولتقاف مهومتيقل امنيأف « ةّيم نم ُمهسلا قْوِمَي

 .[ةدال 0 . «ةمايقلا

 : لاق ٍديعس نب ىبحي ٌثعمس : لاق باهولا ٌدبع انثدح ىنثملا نب دمحم انثّدح- 1

 الأسف يردخلا ديعس ابأ ايتأ» امهنأ راسي نب ِءاطعو ةملس يبأ نع ميهاربإ نب دمحم ينربخأ

 :لوقي هك يبنلا ثعمس 2 ةيرورحلا ام يردأ ال :لاق ؟هلكي بلا تنم ةيرورَحلا نع

 نآرقلا نوؤرقي ٠ مهتالص عم مكتالّص نورقحت موق - اهنم : لقي ملو - ةمألا هذه يف جرخي
 يمارلا ٌرظنَيف ٠ ةّيمرلا نم مهسلا قورُم نيّدلا نم َنوقُرِمَي - مهّرجانَح وأ  مهقولُح زواجي ال
 .«ءيش مدلا نم اهب َقلَع له ةقوفلا يف ىّرامتيف هفاصر ىلإ هلص ىلإ همهس ىلإ

[YY «0۰0۸ EY «E0۱ "59٠١ 2 ثيدحلا رظنا] ٤ ٤: 



 10 مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك- ۸

 نع هئَّدح هابأ َّنأ مع ينثّدح :لاق بهو نبا انثّدح َناميلس نب ییحی انثّدح

 مهسلا ٌقورُم مالسإلا نم َنوقُرمي : ايب ئبنلا لاق :لاقف ةيروُرحلا ركذ دقو ٌرمع نب هللا دبع

 . «ةيمّرلا نم

 هنع ٌسانلا َرفنَي الئلو فلأتلل جراوخلا لاتق كرت نم باب ١

 َةَملَس يبأ نع ٌيرِهُّزلا نع ٌرمعم انربخأ ٌماشه انثدح دمحم نب هللا دبع انثّدح 59788
 لِدعا :لاقف يميمتلا ةرصيَّوُخلا يذ نب هللا ٌدبع ءاج مسقت لكي ئيبنلا انيب : لاق ٍديعس يبأ نع»

 برضأ ينعَد : باطخلا نب رمع لاق ؟لدعأ مل اذإ لعب نمو « كليو :لاقف « هللا لوسر اي

 نوقْرمَي ‹ همايص عم هّمايصو هتالص عم هتالص مكدحأ رقحتي ب ًاباحصأ هل إف هعد :لاق . هّقنع

 الف هلصن ىلإ رظنُي مث ءيش هيف َدجوي الف هذَلَق يف رظنُي « ةّيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيّذلا نم

 هيف جوي الف هّيضَن يف رظنُي مث ‹ ءيش هيف دجوي الف ةفاصر ىلإ رظني مث « ءيش هيف ّدجوي

 وأ « ةأرملا يدث لثم- هييدث : لاق وأ هيدي ىدحإ لجر مهتيآ . مدلاو ترفل قبس دق « ءيش

 تعيس اھا :ديعس وبأ لاق . سانلا نم ٍةقرف نيح ىلع نوجرخي .ُرَدِرَدَت ةعضبلا لثم :لاق

 هتعن يذلا ٍتعنلا ىَلَع لجرلاب َء َءيج « هعم انأو مهلتق ًايلع نأ دهشأو « يب ئبنلا نم

 . 14 تق َدَّصل ىف كرمي نم مهمو 9 : هيف ثلزنف : لاق . لب ئبنلا

 AT «IY] »0۸°0 156مل 01£( 11۰ ‹ £2 : ثيدحلا رظنا]

 نب ُريَسُي انثدح عرنابيشلا انثدح حاولا دبع انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدح 4

 :لاق ؟ائيش جراوخلا يف لوقي لي يبنلا ٌتعمس له : فيّتُح نب لهسل تلق» :لاق ورمع
 ل EE :قارعلا لبق هديب ىّوهأو لوقي هتعمس

 «ةّيمرلا نم مهسلا قورُم مالسإلا نم َنوقُرمَي

 ةدحاو امهاوعد ناتئف َلتتقت ىتح ةعاسلا موقت ال :ِهِلَي ٌيبنلا لوق باب_- 8

 هللا يضر ةريره يبأ نع» جرعألا ٍنع دانّزلا وبأ انئّدح ٌنايفس انئّدح ىلع انثّدح

 . «ةدحاو امهاوعد ناتثف َليَتَقَت ىتح ةعاسلا موقت ال : ع هللا لوسر لاق : لاق هنع

 10o] ضل تلا ٠۳۹ ۰۸۰٥ Yo CT OTANI :ثيدحلا رظنا]

 نيلؤاتملا يف ءاج ام باب -4

Cidنب ةورع ينرربخأ ٍباهش نبإ نع سنوي ينثدح : ثيللا لاقو : هلا دبع لبا لاق >  



 مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك ۸ 1۱٦

 نب رمع اعمس امهنأ» هاربخأ ٌيراقلا ٍدبع نب نمحرلا َدبعو ةمّرْخَم نب رّوْسملا نأ ريبزلا

 ‹ لي للا لوسر ةايح يف ٍناقرفلا ةروس أرقي ميكَح نب ماشه تعمس :لوقي باطخلا

 را و ااا

 قمرا ف د یاد وأد هئادرب هتل هيكل مث ملس ىتح هترظتناف « ةالصلا يف هرواسأ تدكف

 للي هللا لوسر نإ هللاوف .تبذك : هل تلق . نكي هللا لوسر اهينأرقأ :لاق ؟ةروسلا هذه كأَرقأ

 : هل تلقف لك هللا لوسر ىلإ هدوقأ تقلطناف .اهؤّرَقَت كتعمس يتلا ةروسلا هذه ينأرقأ

 ينتأرقأ تنأو « اهينئرقت مل فورح ىلع ناقرفلا ةروسب أرقي اذه تعمس ينإ هللا لوسر اي

 EE ere a ارق

 E يس رج ل1 اي :لاق مث * .تلزنأ اذكه :لاقف « تأرقف

 ٠4997 5041١[. 07519 :ثيدحلا رظنا] . هنم َرسيت ام

 نع عيكو انئَّدح ىيحي انثّدحو .ح .يكو انربخأ ميهاربإ نب ٌقاحسإ انثّدح _ ۷
 0 تلال :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع» ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا
 هسفن ملظَي مل انيأ : اولاقو الب ميبنلا باحصأ ىلع كلذ ى قش € لطب مهئاميإ وسيلي ملو اوما
 0 للاب كرشنال وي » : هنبال نامل لاق امك وه امنإ « نونظت امك سيل : ةه هللا لوسر لاقف
 ر نی

 ۸ VY E114 سولو وجو مسج. عا :ثيدحلا رظنا] . يطع ماظل كرنا

 عيبرلا نب ٌدومحم ينربخأ يرهرلا نع ٌرمعَم انربخأ هللا دبع انربخأ ٌنادبع انثدح_ ۸
 نب كلام نيأ :ٌلجر لاقف لكي هللا لوسر ىلع ادغ :لوقي كلام نب َنابتع ٌتعمس» :لاق
 هنولوقت الأ : ةي خئبنلا لاقف .هلوسرو هللا تحي ال ٌقفانم كلذ :انم ٌلجر لاقف ؟نشحخلا

 هب ةمايقلا موي دبع يفاوُي ال هنإف :لاق .ىلب :لاق ؟هللا جَو َكلذب يغتيت هللا الإ لإ ال :ٌلوقي
 . «رانلا هيلع هللا مرح الإ

[MEYT عهزدل 4 cf A CVIAT 1خ CATA «1۸1 « 1Y « £9 2 ££ : [ثيدحلا رظنا 

 زانت : لاق ٍنالف نع نيّصح نع ةناوع وبأ انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّذدح _ ۹

 اَوَج يذلا ام ٌثملع دقل :ّنابحل نمحرلا دبع وبأ لاقف « ةيطع نب ُناَّبِحو نمحرلا دبع وبأ

 :لاق .لوقي هتعمس ءيش :لاق ؟كل ابأ ال وه ام :لاق  ًايلع ينعي - ِءامدلا ىلع كبحاص
 اوتأت ىتح اوقلطنا :لاق  ٌسراف انلكو - دثرَم ابأو َريِبَزلاو هَ هللا لوسر ينثعب :لاق ؟وه ام



 1۱۷ مهلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك ۸

 نم ةفيحص اهعم ةأرما اهيف َّنإف  جاح ةناوَع وبأ لاق اذكه :ةملس وبأ لاق  جاح ًةضوَر
 ثيح اهانكردأ ىتح انسارفأ ىلع انقلطناف . اهب ينوتئاف نيكرشملا ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح

 ال هللا لوسر ريسّمب ةكم لهأ ىلإ بتك ناكو « اهل ريعب ىلع ریست 0
 يف انيغتباف « اهريعب اهب انخنأف . باتك ىعم ام :تلاق ؟كعم يذلا ُباتكلا َنيأ :انلقف .

 بذك ام انملع دقل : ٌتلقف :لاق « ًاباتك اهعم ىرزن ام :يابحاص لاقف 00
 ٌتوَمَأف . كندّرجأل وأ باتكلا ّنجرختل هب فلحُي يذلاو ا . اک هللا لوسر

 لاقف ٠ لكي هللا لوسر اهب اوتأف « ةفيحصلا ِتجرخأف ءاسكب ٌةزجتحم يهو - اهتزجُح ىلإ
 لاقف .هقنع برضأف ينعد « نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ دق « هللا لوسر اي :ُرمع

 a لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام بطاح اي : یب هللا لوسر

 « يلامو يلهأ نع اهب عفدُي ل دي موقلا دنع يل نوكي نأ ُثدرأ ينكلو « هلوسرو هللاب آنمؤم
 :لاق .هلامو هلهأ نع هب هللا ْمَقدَي نم هموق نم َكلانه هل الإ ٌّدحأ َكباحصأ نم سيلو

 هلوسرو هللا ناخ دق « هللا لوسر اي :لاقف ُرمع داعف :لاق .ًاريخ الإ هل اولوقت ال « قَدَص

 علطا هللا لعل كيردَي امو ؟ردب لهأ نم سيلوأ :لاق « هقنع ْبرضألف ينعد « نينمؤملاو
 هلوسرو هللا :لاقف ٌهانيع تقّروّرغاف .ةنجلا ٌمكل ٌتبجوأ دقف متئش ةئش ام اولمعا :لاقف مهيلع

 .[575094 44640. 171/4 ۳۹۸۳ ۳۰۸۱ ۰ ۳۰۹۷ : ثيدحلا رظنا] .«ملعأ
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 هاركإلا باتك - ۹ ا 11۸

 هاركإلا باتک-۹

 صر او ی ےک رر ر م ر 39 أ مل شادو م

 رها عفاد دص رفکلاب س نم نکو ميلي نيَمظُم نيمطم بلف رڪ نمالإ $: :ىلاعت هللا لوق

 : ةيقت يهو 4 لَم دهنه هن ا : لاقو ص
 : هلوق ىلإ 4 ضل يف َنيَعْضَتسُم اك ولاَ دك ميف أولاك حيسشنأ يل اط هكيلملا مشو نبدا نإ 8 : لاقو ءءء اک 4-0 و ةالم ل هم

 ر هل ےب ت اس حاس وو 2ر م كور
 وزله نم اجرا انير ن رش أ نکلا سلو لأ ت نیوشا : لاقو # اًروُفَع اوفع #

 نيذلا َنيفعضتسملا هللا رّدعف 4اًريِصَت َكنّدَل نم انّ لَمَجأَو او َكنْدَل نم انَل لعجأو اهّلهأ ولالا َةيَرَقْل

 . هب رمأ ام لعف نم عنتمم ريغ ًافعضتسم الإ نوكي ال هركملاو . هب هللا رم ام كرت نم نوعنتمي ال
 ا

 . «ةينلاب لامعألا» : الب عيبنلا لاقو . نسحلاو ٌعيبعشلاو ريبّرلا نباو َرمع نبا لاق هبو . ءيشب

 نع لاله يبأ نب ٍديعس نع ديزي نب دلاخ نع ثيللا انثّدح ريكُب نب ىبحي انثّدح - ٠

 يف وعدي ناك ِلب عربنلا نأ ةريره يبأ نع» هّربخأ نمحرلا دبع نب ةملَس ابأ نأ ةماسأ نب لاله
 جنأ َّمهللا .ديلولا نب ديلولاو ماشه نب ةملسو ةعيبر يبأ نب شايع جنأ مهللا :ةالصلا

 .«فسوي ينسك َنينس مهيلع ثعباو «رضم ىلع كتأطَو ذدشا ّمهللا . نينمؤملا نم َنيفعضتسملا

[TAY د هةر «EOI «E0 1° 175721١٠٠١52465 ۰ ۷۹۷ : [ثيدحلا رظنا 

 رفكلا ىلع ناوهلاو لتقلاو ٌبرضلا َراتخا نم باب ١

 نع بويأ انثدح باهولا دبع انثَّدح فت ةئاطلا بشوَح نب هللا دبع نب دمحم انثّدح - 3۹4۱

 ةوالَح جو هيف ّنك نَم ثالث : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع» ةبالق يبأ

 نأو « هلل الإ هبحي ال ءرملا بحُي نأو « امهاوس امم هيلإ بح هلوسرو هللا ن وكي نأ :ناميإلا

 504١[. 037115 :ثيدحلا رظنا] . «رانلا ىف َفّدقُي نأ هركي امك رفكلا ىف دوعی نأ ةّركي

 تيما انمي تيس لغام نش ذاع اقدح نامل ند اس قرص



 ۱۱۹4 هاركإلا باتك 8

 متلعف امم ّدحأ ٌضقنا ولو .مالسإلا ىلع يقثوُم ّرمع نإو ينتيأر دقل :لوقي ٍديز نب ديعس

 .[8517 ء۳۸۹۲ :ثيدحلا رظنا] . (ٌضقنی نأ ًاقوقحَم ناك َنامثعب

 : لاق ٌتَرألا نب بابخ نع» سيق انثّدح َليعامسإ نع ىيحي انئّدح ٌدّدسم انثّدح - ۴
 وعدت الأ ؟ انل ٌرصتنت الأ :انلقف ةبعكلا ّلظ يف هل ةدرُب ٌدّسوتم وهو ةا هللا لوسر ىلإ انوكش

 راشنملاب ءاجيف « اهيف لّعجيف ضرألا يف هل رفيق لجرلا ٌدخؤي مكلبق نم ناك دق : لاقف ؟انل

 اض اف « همظعو همحل نود نم ديدحلا طاشمأب طشمُيو نيفصن لعجيف هسأر ىلع عضويف

 فاخي ال توُمَرُضَح ىلإ َء َءاعنص نم ٌبكارلا ٌريسي ىتح رمألا اذه َنّمِتَيل لاو . هيد نع كاد

 .[1867 07517 :ثيدحلا رظنا] .«نولجعتسُت مكّنكلو ؛ همنَغ ىلع بئّذلاو هللا الإ

 هريغو قحلا يف هوحنو هركملا عيب يف باب- ؟

 نع» هيبأ نع ّيِرُْبقملا ٍديعس نع ثيللا انثدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثّدح 4

 :لاقف هك هللا لوسر انيلع جرخ ذإ ٍدجسملا يف نحن امنيب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 َرشعم اي مالو يلا ماعلا يباردملا اج a دوهي ىلإ اوقلطنا

 « ةيناثلا اهلاق مث .ٌديرأ كلذ :لاقف . مساقلا ابأ اي تغلب : اولاقف .اوملست اوملسأ « دوهي

 ةررأ ياو هلاوسرو ف رظرالا نأ ودلع ١ لاقف ةثلاثلا لاق مث . مساقلا ابأ اي تغلب دق : اولاقف

 . «هلوسرو هلل ضرألا امنأ اوملعاف الإو « هُعبيلف ًائيش هلامب مكنم جو نمف « مكيلجأ نأ

 .[7151/ : ثيدحلا رظنا]

3 
 دو ا رر٣ رس سرس هوس ر یے ر ءم سل و 000

 ايندلا ةا ضع أوغلبدل انبصعت ندرأ نإ ٍءاَعِبْلا ىلع تليلف | اوهركش الو ل هّركملا ٌحاكن زوجي ال باي- “

 4 CoA ىر مصرس

 ميحد روفع نهار HES ينمو

 نع ِهيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام اد ةعرق ني جي انثدح 6

 .[019 « 51748 :ثيدحلا رظنا] . «اهحاكت درف لَك ىبنلا ٍتتأف « كلذ تهركف بيث یهو اهجّوز

 نع ةكيلُم يبأ نبا نع جيَرُج نبا نع ٌنايفس انثّدح فسوي نب دمحم انثّدح 5
 دَمأتسُي « هللا لوسر اي تلق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع» .ُناوكذ ومو  ورمع ىبأ
 اهتاكّس :لاق « تكستف يحتستف ُدَمْأَتْسُت ركبلا َّنِإف :ٌُتلق « معن :لاق ؟نهعاضُنأ يف ٌءاسنلا

 /91١11[. : ثيدحلا رظنا] . (اهُنذِإ



 هاركإلا باتك 9 1۰

 زُجَي مل ةعاب وأ ًادبع ٍبَهَو ىتح ةركأ اذإ باب - ٤

 هللا يضر رباج نع رانيد نب ورمع نع ٍديز نب ُدامح انئَّدح نامعنلا وبأ انثّدح - ۷

 : لاقف كي هللا لوسر كلذ غلبف < ءُريغ لام هل نكي ملو هل اکولمم رد راصنألا نم الجر لآ هنع
 ًادبع :لوقي ًارياج تعمسف :لاق . مهرد ةئمنامثب ماحّنلا نب ُميعُن هارتشاف ؟ينم هيرتشي نم

 افلا كر YENO YET ا فلا فل oT :ثيدحلا رظنا] . «لّوأ ماع تام ًايطبق

 دحاو ًاهركو ًاهزک .هاركإلا نم باب ه
 نب ناميلس ٌينابيشلا انثدح ٍدمحم نب طابسأ انثَدح روصنم نب نيسح انئّدح -

 0 الو يئاوسلا نسحلا وبأ ءاطع ينثدحو : ينابيشلا لاقو سابع نبا نع» ةمركع نع زوريف

 ا أوو رک نأ ہک لحي ال اوما رَ هاتي » امهنع هللا يضر سابع نبا نع هركذ الإ

 3 نإ « هتأرماب َّقحأ هؤايلوأ ناك ٌلجرلا تام اذإ اوناك :لاق .ةيالا ¢4 اک

 تلزنف « اهلهأ نم اهب ٌقحأ مهف « اهوجّورُي مل اوؤاش نإو اهوجّوز اوؤاش نإو « اهجّوزت
 .[401/9 : ثيدحلا رظنا] . «كلذ ىف ةيآلا هذه

 اهيلع ٌدَح الف ىنزلا ىلع ٌةأرملا ٍتَفركَتسا اذإ باب - ٦

 قست قت وهال دم ا 5 کت نيو ویلا هول

4۸ 

 ةرامإلا قيقر نم ًادبع نأ ةتربخأ ٍديبُع يبأ نبا ةيفَصنأ» عفان ينثَّدح : ثيللا لاقو -6

 دلج ملو < ا حف < اهضتفا ىتح اهَهركتساف سمُحلا نم ٍةديلَو ىلع حقو
 مكحلا كلذ ميقُي د :ٌرحلا اهعرتفي ركبلا ةمألا يف ُيِرِهّزلا لاقو . «اههّركتسا هنأ لجأ نم ةديلّولا

 بلع نكلو ؛ مر مألا ءاضق يف بيلا ةمألا يف سلو « دلجيو اهنمث رذقب ءارذعلا ملا نم

 .اذحلا

 :لاق ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا وب اأ اثدح = ۰

 َنم راج وأ - كولملا نم كلم اهيف ةيرق اهب لحد « ةراسب ٌميهاربإ َرَجاه : ا هللا لوسر لاق

 « يلصتو ًاضّوَت تَماقف « اهيلإ ٌماقف « اهب لسرأف « اهب ىلإ لسرأ نأ هيلإ لسرأف  ةربابجلا
 َضكَر ىتح طُعف « ٌرفاكلا يلع طّلست الف كلوسربو كب ُتنمآ تنك نإ هللا :تلاقف
 .[5044 ۳۴۵۸ ۳۳۵۷ 1570 ۰ ۲۲۱۷ :ثيدحلا رظنا] . «هلجرب



 1۲۱ هاركإلا باتك ۹

 ِهَركُم لك كلذكو , هّوحن وأ ّلتقلا هيلع فاخ اذإ ُهوخأ هنأ هبحاصل لجرلا نيمي باب -

 دوق الف مولظملا َّنوُد َلتاق نإف « هلذخي الو ةنوُد لتاقيو ٌملاظلا هنع ُبْدَي ةنإف فاخَي
 صاصق الو هيلع

 وأ ةبه ُبهت وأ نيدب وقتل وأ َكَّدبع نعيبتل وأ ةتيملا نلكأتل وأ رمخلا نبرشتل :ُهل ليق نإو

 الب يبنلا لوقل كلذ ُهَعِسَو كلذ هبشأ امو مالسإلا يف كاخأ وأ كابأ نلتقنل وأ ةدقع حت

 ا أ دمخلا نیر هل لبق ىلا سانلا ضعب لاقو .«ملسملا وخأ ٌملسملا»

 نإ :لاقف ضقان مث < a rG را قدارعل

 « سايقلا يف ةمزلب هت ُبَهت وأ نيدب فت وأ دبعلا اذه ٌنعيبتل وأ كنبا وأ َكابأ ٌنلتقنل : : هل يق

 محم مح يذ هلك نيباوقؤف « ٌلطاب كلذ يف ةدقُع لكو ٌةبهلاو عيبلا : لوقنو نسحتسن انكلو

 . هللا يف كلذو «يتخأ هذه : هتأرمال ميهاربإ لاق : : لَك ئبنلا لاقو . هئس الو باتك ريغب هريغو

 . فلحتسملا ةّينف ًامولظم ناك نإو « فلاحلا ةّئئف ًاملاظ ٌفلحتسملا ناك اذإ : ٌميعَخَّنلا لاقو

 نأ» ٌةَربخأ ًاملاس نأ باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انثَّدح ريكُب نب ىيحي انثّدح _ ۱

 ةملظَي ال « ملسملا وخأ خلسملا : لاق الب هللا لوسر نأ ةربخأ امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع

 .[7 5147 :ثيدحلا رظنا] . «هتجاح يف هللا ناك هيخأ ةَجاح يف ناك نمو .هملسي الو

 ED 2 انثّدح _ ۲

 كاخأ رصنا : لک هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر سنأ نع» سن e نب هللا دبع

 فيك ًاملاظ ناك اذإ تيأرفأ امولظم ناك اذإ هرصنأ هللا لوسر اي :لجر لاقف .آمولظم وأ ًاملاظ

 .[1444 ٠ 7447 :ثيدحلا رظنا] . (هّرصن كلذ نإف « ملظلا نم ةعنمت وأ ٌةزجحت :لاق ؟هرصنأ

 كف * #



 ليحلا باتك- ۰ فق

 + لآ کلا ا مم

 ليحلا باتك- 8

 اهريغو ناميألا يف .ىّوُن ام ءىرما لكل نأو , ليحلا كرت يف باب- ١

 ميهاربإ نب دمحم نع ٍديعس نب ىيحي نع ديز نب ٌدامح انّددح نامعُتلا وبأ انثّدح 461
 ٌثتعمس :لاق ٌبطْخَي هنع هللا ىضر باطخلا نب َرمع ٌتعمس» : لاق صاقو نب ةمقلع نع

 تناك نمف + یر ام ءئرمال امنإو ‹ ةّئلاب لامعألا امنإ « سانلا ااا : لوقي يب يبنلا

 اهجّوَرَتَي ةأرما وأ اهبيصُي ايند ىلإ رجاه نمو « هلوسرو هللا ىلإ ةترجهف هلوسرو هللا نلإ هرم
 .[5544 2١ 17507904 ۰۳۸۹۸ 51٠ :ثيدحلا رظنا] . (هيلإّر جاه ام ىلإ هترجهف

 ةالصلا يف باب ١

 ةريره يبأ نع» مامه نع ٍرمعَم نع قازرلا ٌدبع انئّدح رصن نب قاحسإ ينثّدح - 4

 ٠١١[. :ثيدحلا رظنا] . «أضوتي ىتح ٌثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبق ال : لاق ةي ءربنلا نع

 ةقدصلا ةيشخ قّرفتم نيب ٌعمجي الو عمتجم َنيِب َقَّرفُي ال نأو « ةاكزلا يف باب-۳
 سنأ نب هللا دبع نب ةمامُث ينثّدح يبأ ينثّدح ٌيراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح 6

 نيب عمجُي الو يب هللا لوسر ضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هل بتك ركب ابأ نأ هثّدح اسنأ َّنأ»

 .«ةقّدصلا ةيشخ عمتجم َنيب قرفُي الو قّرفتم

.LoAVA (1°71 TEAV «1600 1602, 10۳) 1)01 , 120° › 1٤٤۸ : [ثيدحلا رظنا 

2 ٤ 7 5 8 2 1 7 5 
 نب ةحلط نع» هيبأ نع ليهس يبأ نع رفعج نب ليعامسإ انثذح ةبيتق انثدح 1

 اذام ىنربخأ هللا لوسر اي :لاقف سأرلا رئاث هيب هللا لوسر ىلإ ءاج ًايبارعأ َّنأ هللا ٍديِبَع

 امب ينربخأ :لاقف .ًائيش عّرطَت نأ الإ نسمخلا ٍتاولصلا :لاقف ؟ةالصلا ّنم َيلع هللا ضَرف

 هللا ضَرف امب ينزبخأ :لاق .ًائيش عّوطت نأ الإ ناضمر َرهش :لاق ؟مايصلا نم ىلع هللا ضرف



 V۳ ليحلا باتك- ۰

 عوطتأ ال كمركأ يذلاو :لاق . ا اك ؟ةاكرلا نياك

 ةنجلا لخد وأ . قدص نإ َحلفأ : ال هللا لوسر لاقف « ًائيش ىلع ُهللا ضرف امم ٌُصقنأ الو ًائيش

 وأ اهبَهَو وأ ًادمعتم اهكلهأ نإف « ناتقح ريعب ةئمو نيرشع يف : سانلا ضعب لاقو .«قدص نإ

 .[7517/8 ۰ ۱۸٩۱ « 45 :ثيدحلا رظنا] . هيلع ءيش الف ةاكزلا نم ًارارف اهيف لاتحا

 ةريره يبأ ن مامه نع محم الج قازرلا دبع انربخأ قاس ينثدح - “40۷

 هنم وفي عرقأ ًاعاجش ةمايقلا ٌموي مكدحأ زنك نوكي : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 هاف اعف هذي طبت یخ طب لاري كل ا لاق . كرنك انآ : لقوة لطف جام

 .( 5505225505 7 :ثيدحلا رظنا]

 ةمايقلا موي هيلع ْطَّلسُت اهقح طعُي مل ِمَحَّنلا بر ام اذإ» : هلع هللا لوسر لاقو - 1

 اهعابف ةقدصلا هيلع بت نأ فاخ ٌلبإ هل لجر يف سانلا ضعب لاقو . ا و

 : لوقي وهو < هيلع َءيش الف ًالايتحا مويب ةقّدصلا نم ًارارف مهاردب وأ رقبب وأ متغبو أ اهلثم لباب

 .[۳۰۷۳ « ۲۳۷۸ ۱٤١۲ :ثيدحلا رظنا] : نعاس اج را ن لرلای ذا لبق ةا کر

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع ثيل انئَّدح ديعس نب ةبيتق انثدح 48

 يف ب هللا لوسر ٌيراصنألا ةدابع نب ٌدعس تفتس | :لاق هنأ سابع نبا نعا دوعسم نب ةبتع

 ضعب د لاقو .اهنع هضقا : لَك هللا لوسر لاقف < هيضفت همر نأ لبق تّيفؤت همأ ىلع ناك رذت

 وأ ًارارف اهعاب وأ لوحلا لبق اهبهو نإف « هايش عبرأ اهيفف ّنيرشع لبإلا ٍتغلب اذإ :سانلا
 . هلام ىف ءىش الف َتامف اهفلتأ نإ كلذكو . هيلع ءىش الف ةاكزلا طاقسإل ًالايتحا

 .[1598 2 ؟ ال١5 : ثيدحلا رظنا]

 حاكنلا يف ةليحلا باي - ٤

 هللا دبع نع» عفان ينئّدح :لاق هللا ِديبَع نع ٍديعس نب ىيحي انئّدح ٌدّدسم انثدح - 5

 كا :لاق ؟ٌراغِشلا ام : عفانل تلق .راغشلا نع ىهن ةي هللا لوسر ذأ هنع هللا يضر

 ضعب لاقو «قادص ريغب ةّتخأ هحكنيو لجرلا تخأ حكنيو « قادص ريغب هتنبا ةحكنُيو لجرلا

 :ةعتملا يف لاقو « لطاب طرشلاو « زئاج وهف ٍراغشلا ىَلَع جوت ىتح لاتحا نإ :سانلا

 . لطاب طرشلاو نازت ج ٌراغشلاو ةعتملا : مهضعب لاقو « لطاب ًطرشلاو ٌدساف ٌحاكنلا

 01١7[. :ثيدحلا رظنا]

 نسحلا نع ٌيِرِهُرلا انثدح َرمع نب هللا ديّبع نع ىيحي انئّدخ ددسم انثّذح 0١



 ليحلا باتك- 1/١ | ١۰

 ىَرَي ال سابع نبا نإ : هل ليق هنع هللا يضر ايلعنأ امهببأ نع عيلع نب دمحم ينبا هلا دبعو

 ل ل ا لاقف .ًاسأب ءاسنلا ةعتمب

 oor] هلل :EN يملا د 1. لطاب

000 

 نأ ةريره يبأ نعاا جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام ىنثدح ٌليعامسإ انثّدح - ۲

 ۲۳٣۴۳ , ۲٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «الکلا لضف هب عنميل ءاملا لضف عنمي ال :لاق كي هللا لوسر

 نع ىهن ةا هللا لوسر نأ ّرمع نبا نع» عفان نع ِكلام نع ٍديعس نب ةبيتق انثدح - ۳
 .[7147 :ثيدحلا رظنا] . «شْجَّنلا

 عويبلا يف عادخلا نم ىهنُّيامباب-"“ 0 |
 . ىلع َنوهأ ناك ًانايِع َرمألا اًوَنَأ ول « ًايمدآ نوعداخي امنأك لأ وعيب :  بوي لاقو

 هللا ىضر ّرمع نب هللا ٍدبعنع» رانيد نب هللا دبع نع كلام انثّدح ليعامسإ انثّدح -14

 . «ةبالخ ال : لقف تعيب اذإ :لاقف عويبلا يف عّدخي هنأ اب يبنلل ركذ الجر نأ امهنع
 ١۲٤۰۷ 151١5[. ۰ ۲۱۱۷ : ثيدحلا رظنا] .

 اهقاّدص اهل لمكي ال نأو , ةبوغرملا ةميتيلا يف ّيلولل لايتحالا نع ىهني ام باب-۸
 لأس» هنأ ثّدحي ٌةورعناك :لاق ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انَثَّدح ناميلا وبأ انثّدح - 6

 رجح يف ةميتيلا يه : تلاق اسلا نيكل با اماكن يلا فاو الآ مق نإ > ةشئاع
 0 7 2. 17 . 2 .٠

 ٌنهحاكن نع اوهنف « اهئاسن َهَّنُس نم ىندأب اهجّرزتي نأ ٌديِرُيف اهلامجو اهلام يف ٌُبغريف اهيلو
 هللا َلّرنأف « دعب كي هللا لوسر ُسانلا ىتفتسا مث « قادصلا ٍلامكإ يف ّنهل اوطسقُي نأ الإ
 ء٠٠٦٤ 6 401/4 ۲٤۹٤ ۰ ۲۷۹۳ ٤0۷۳ :ثيدحلا رظنا] . ثيدحلا ركذف اسلا ىف كنوتفکسو #

[olf coc 511582509486 ‘YT co 

 اهدجَو مث « ٍةتيملا ةيراجلا ةميقب يضُقف تتام اهنأ َمعزف ةيراج ٌبصغ اذإ باب - 4
 ًانمث ةميقلا نوكت الو ةميقلا ُدْرَيو هل يهف اهبحاص

 ىهتشا نمل لايتحا اذه ىفو .هنم ةميقلا هذخأل بصاغلل ةيراجلا : سانلا ضعب لاقو



 ليحلا باتك - ۹ ۰
 ١

 E E E O EE E ةبراج

 .«ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكلو < مارح مكيلع مكلاومأ» : لكي يبنلا لاق . .هريغ

 هللا يضر َرمع نب هللا دبعنع» رانيد نب هللا دبع نع ٌنايفس انئّدح ميعُن وبأ انثّدح -57

 .«هب ٌفَرعُي ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكل :لاق كَ يبنلا نع امهنع
 .[ ٦۱۷۷ 13١0/82 ؛ ۳۱۸۸ : ثيدحلا رظنا]

 باي-٠

 نع» ةملس م ةنبا بني نع ةورع نع ماشه نع َنايفس نع ريثك نب دمحم انئّدح - -

 نوكي نأ مكّضعب لعلو « لإ َنومِصتخَت مكنإو « رش انأ امنإ : لاق كك يبنلا نع

e SS 1 

 ۲٤۵۸ « 738٠[. :ثيدحلا رظنا] «رانلا ّنم ةعطق هل عطقأ امنإف « هاي

 هَ

 حاكنلا يف باب- ١

 نع» ةملَس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي انئَّدح ٌماشه انئَّدح ميهاربإ نب ملسم انثّدح -4
 : ليقف . رّمأتسُت ىتح.ُبيثلا الو « نذأتسُت ىتح دكبلا ٌحكتُت ال : لاق ب يبنلا نع ةريره يبأ

 ملو ٌُركبلا ٍنذأتست مل نإ :سانلا ضعب لاقو .«تتكّس اذإ : لاق ؟اهنذإ فيك هللا لوسر اي

 ملعَي ٌجوَّزلاو اهحاكن يضاقلا َتبثأف اهاضرب اهجّوزت هنأ ٍروُز يدهاش ماقأف لجر لاتحاف ْجّوَرت

 .[015 :ثيدحلا رظنا1. حيحص ٌجنيوزت وهو « اهأطَي نأ ح َسأبالف ةلطاب ةداهشلا نأ

 ةأرما نأ مساقلان ع» ٍديعس ْنب ىبحي انئّدح نايف انئّدح هللا دبع نب ولع انئّدح - كد

 ااا یک ىلإ تارا ٠ راک ضو اهّيلو اهجّوَرُي نأ تفّوخت رفعج دلو نم

 اهوبأ اهحكنأ ماذخ كنب ًءاسنَح َّنإف َنيشخت 7 الف :الاق ةيراج ينبا عمجمو نمحرلا دبع

 نإ هيبأ نع لوقي هتعمسف نمحرلا دبع امأو :نايفس لاق «كلذ يب ئربنلا َّدَرَف ةهراك ىهو

 .[5546 . ٥۱۳۹ 2 ۰۱۳۲ :ثيدحلا رظنا]. « . . . ءاسنخ

 ا يبأ نع ىبحي نع ٌلابيش انثّدح ميعُت وبأ انئّدح - 5

 فيك :اولاق .ندأتسُت ىتح کیلا حكت الو ماتا نحن ميلا حكت ال : هلع هلل هللا لوسر

 :أرما جيوزت ىلع روُر يّدهاشب ناسنإ لاتحا نإ : سانلا ضع لاقو . «تگست نأ : : لاق ؟اهنذإ

 اذه هعسَي هنإف « طق اهجّوزتي مل هنأ ملعي جوّزلاو « هايإ اهَحاكن يضاقلا تبثأف اهرمأب بيث

 A] 01 :ثيدحلا رظنا]. اهعم هل ماقُملاب سأبالو « حاكنلا



 ليحلا باتك_- ۰ ش لفظ

 ةشئاع نع» ناوكذ نع ةکيلُم يبأ نبا ِنع جير نبا نع مصاع وبأ انثذح 9١"

 :لاق « ييحتست ركبلا َّنِإ :ٌتلق « ُنذأتست دكبلا : ا هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر

 . «اهتامص اهنذإ
 روز يّدهاشب ًءاجف لاتحاف « تّبأف ًاركب وأ ةميتي ةيراج لجر ىو نإ : سانلا ضعب لاقو

 نالطبب ٌملعَي جوزلاو  روزلا ةداهشب يضاقلا َلبقف ةميتيلا ٍتيضرف ثكردأف اهجّوزت هنأ ىلع
 .[1443 ١۱۳۷ :ثيدحلا رظنا] . ٌءطّولا هل لح كلذ

 كلد يف كو يبدلا ىلع لزن امورئارضلاو جوزلا خم ةارملا لايتحا نهري امان ۱۲

 : تلاق ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبا انثّدح ليعامسإ نب ٌديبع انثّدح- ۲

 ونديف هئاسن ىلع زاجأ َرصعلا ىلص اذإ ناكو « ّلّسعلا ٌتحيو َءاولحلا بحي ةي هللا لوسر ناك

 : يل ليقف كلذ نع ُتلأسف « ٌنسبتحَي ناك امم رثكأ اهدنع ّسبتحاف ةصفح ىلع لخدف « ّنهنم

 َنلاتحل هللاو امأ :ٌثلقف . ةبرش هنم ةي هللا لوسر ٌتقّسف لّسع ةكع اهموق نم ةأرما اهل تدهأ
 هللا لوسر اي :هل يلوقف كنم ونْدّيس هنإف ِكيلع لحد اذإ :اهل ثلقو ةّدوّسل كلذ تركذف .هل

 نأ هيلع تش لكي هللا لوسر ناكو e اغا هل يلوقف .ال :لوقيس هنإف ؟ريِفاغَم تلکأ

 « طقرعلا ةلحن تسر : هل يلوقف « لّسع ةبرش ةصفح ينتقس : لوقيس هنإف «حيرلا هنم دجوي
 يذلاو و تلف در ىلع خو امل . ةيفص اي ٍتنأ هيلوقو ‹« كلذ لوقأسو

 لكي هللا ٌلوسر اند املف «كنم ًاقَرَق بابلا لعل هنإو يل تلق يذلاب ُهئدابأ نأ تدك دقل وه الإ هلإ ال

 ةصفخ ينتقس :لاق ؟حيرلا هذه امف :تلق « ال :لاق ؟ريفاغم تلكأ هللا لوسر اي :هل تلق

 ةيفص ىلع لخدو . كلذ لثم هل تلق ىلع لخد املف طفرعلا هلحن تسرج : تلق « لسع ةبرش

 :لاق ؟هنم كيقسأ آلآ هللا لوس أي: هل.تلاق ةصقح ىلع لد املف كلذ لكم هل تلاقف
 .«يتكسا :اهل تلق :تلاق .ُةانمرَح دقل هللا ًناحبس :ةدوس لوقت : تلاق . هب يل ةجاح ال

 ثيدحلا رظنا] : 551١7 0 0۱7 ‹ 0۲1۷ ‹ 0۲1۸ ‹ ۳۱ 004۹ (£ 011 >011 155١2 ([.

 نوعاطلا ّنم ٍرارفلا يف لايتحالا نم ُةركُي ام باب ۳

 نب رماع نب هللا دبع نع باهش نبا نع ِكلام نع ةملسَم نب هللا دبع انئّدح - 14%۳

 ءابولا نأ ُهغلب ٌْرَس ءاج املف « ماشلا ىلإ جرخ هنع هللا يضر باطخلا نب َرمع نأ» ةعيبَر

 الف ضرأب هب متعمس اذإ : لاق كو هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع ٌةَربخأف « ماشلاب عقو

 . (ْغْرَس نم ٌرمع عجرف . هنمًارارف اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإو « هيلع اومّدقت



 ١ ليحلا باتك- ۰
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 :ثيدحلا رظنا] ٥۷۲۹ « ٥۷۳١[.

 هنأ صاقَو يبأ نب ٍدعس نب ُرماع انئّدح ٌيِرهّزلا نع ٌبيعش انثدح ِناميلا وبأ انئدح- 4۷4

  TTٌباذع وأ  ٌرْجِر :لاقف مجّولا ركذ ا هللا لوسر َّنأ دمج تلعن -
E ل ل لا 

 :ثيدحلا رظنا] . «هنم ًارارف جرحي الف اهب عقو ضرأب ناك نمو هيلع َنمِدقُي 114071 .

 ةعفشلاو ةبهلا يف باب - 4

 كلذ يف لاتحاو َنينس ٌهَدنع ٌثكم ىتح رثكأ وأ مهرد َفلأ ةبه بهو نإ : سانلا ضعب لاقو
 .ةاكَّرلا طقسأو ةبهلا يف ةي لوسرلا َفلاخف « امهنم ٍدحاو ىلع ةاكز الف اهيف ٌبهاولا عجَر مث

 سابع نبا نع» ةمركع نع ٌينايتخسلا َبويأ نع ٌنايفس انثدح ميعُت وبأ انثّدح - 14۷0

 ُلَكَم انل سيل « هئيق يف ٌدوعَي بلكلاك هتبه يف ٌدئاعلا : يَ يبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر

 ۲٠۲۲[. 2177171178048 :ثيدحلا رظنا] . (ءوّسلا

 نع ٌيرهُزلا نع ٌرمعَم انربخأ فسوي ْنب ُماشه انئَّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح - 1۹۷٦

 اذإف ٠ مسقُي مل ام لك يف ةعفشلا يلب ئينلا لعج امنإ : لاق هللا ٍدبع نب رباج نع» ةملس يبأ
 ىلإ دمع مث « راوجلل ةعفشلا“ سانلا ضعب لاقو . «ةعفش الف قرطلا تقّرصو دودحلا ٍتعقو

 ةئم نم ًامهّس ىرتش هاف ةعفشلاب ٌراجلا ذخأي نأ فاخف ًاراد ىرتشا نإ :لاقو ةلطبأف ُهدَّدش ام

 هلو « رادلا يقاب يف هل ةعفش الو لّوألا مهسلا يف ةعفشلا راجلل ناكو « يقابلا ىرتشا مث مهس

 ۰۲٤۹۵ ۲٤۹٩[. ۲۲۵۷ ۰۲۲۱۲ 25711 :ثيدحلا رظنا] . كلذ يف َلاتحَي نأ

 تعمس :لاق ةرّسيم نب ميهاربإ نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح - ۷
 ىلإ ُهعم ٌتقلطناف « يبكنم ىلع هدي عضوف ةمرخَم نب ٌروّسِملا ءاج» :لاق ديرّشلا نب ورمَع
 :لاقف ؟يراد يف يذلا يتيب ينم ّيرتشُي نأ اذه ذمأت الأ :رّوسملل عفار وبأ لاقف « دعس

 لولو 4 ةتعنمف دقن ةع تنظعأ : لاق « ةمّجنُم امإو ٍةعّطقم امإ ةئمعبرأ ىلع ُهديزأ ال

 تلق  هكتيطعأ ام :لاق وأ  هكتعب ام هبَقَصِب ىلوأ ٌراجلا :لوقي يب يبنلا تعمس ينأ

 نأ دارأ اذإ : سانلا ضعب لاقو .«اذكه يل لاق هنكل :لاق « اذكه لقي مل ًارمعَم َّنِإ :َنايفسل
 اهعفديو اهّدحَيو َرادلا يرتشملل ٌعئابلا بهيف ٠ ةعفشلا َلطبي ىتح َلاتحَي نأ هلف ةعفشلا عيبي

 .[1؟08 :ثيدحلا رظنا] . ةعفش اهيف عيفشلل نوكي الف « مهرد َفلأ يرتشملا ةضوعُيو هيلإ



1V۸ليلا باك دة  
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 اک هللا لوسر تعمس ينأ الول :لاقف « ٍلاقثم ةئمعبرأب ًاتيب ةمّواس ادعس نأ عفار يبأ نع»

 نأ دارآف راد بيصن ىرتشا نإ : سانلا ضعب لاقو .«ةكئيطعأ امل هبقّصب ٌّقحأ ٌراجلا :لوقي

 1٩۷۷[. , 7708 :ثيدحلا رظنا] ٠ نيمي هيلع نوكي الو « ريغصلا هنبال بهو ةعفشلا لطب

E O ١ 

 مخ يل دعا ديل نع ديب رع نحارب د ل 1۹74

 كيبأ ت ق : الگ هللا لوسر لاقف . ا كلام ع لاق اکا

 ينإف دعب امأ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف انبطخ مث اقداص تنك نإ كُتيِدَم َكيتأت ىتح كمآ

 تيدهأ ٌةيده اذهو مكلام اذه : لر ياد فلان الو امم لمعلا ىلع مكتم لجرلا لفجتسا
 الإ هقح ريغب ًائيش مكنم ٌدحأ ٌذخأي ال هللاو « هتيده ٥ ةيتأت ىتح همأو هيبأ ِتيب يف سسلج الفأ < يل

 اهل ةرقب وأ « ءاغُر هل اريعب لمحي هللا يقل مكنم ًادحأ ٌنفرعألف « ةمايقلا موي هلمح هللا يق

 ينيع َرصَب ؟ثغلب له هللا : لوقي هطبإ ٌضايب َيْوُر ىتح هيدي عفر مث .رعِنت ةاش وأ « راوُ

 ,[5579 « ٩۲۰ « ۱۰۰۰ « ۲٣۹۷ :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ينذأ عمسو

 نع ٍديرشلا نب ورمع نع ةرسْيَم نب ميهاربإ نع ٌنايفس انثّدح ميعُن وبأ انثّدح _ ۰

 ًاراد ىرتشا نإ :سانلا ضعب لاقو .«هبقّصب ٌقحأ ٌراجلا : ايب عربنلا لاق :لاق عفار يبأ
 يفالآ ةعست هّدقنَيو مهرد فلأ َنيرشعب ٌرادلا يرتشي ىتح لاتحي نأ َس ًابالف مهرد فلآ َنيرشعب

 َبلط نإف « فلألا نيرشعلا نم يقب امب ًارانيد هّدقنيو نيعستو ةعستو مهرد ةئمعستو مهرد

 عجر ٌرادلا تقحتسا ناف « رادلا ىلع هل َليبس الف ًآلإو مهرد َفلأ َنيرشعب اهذخأ عيفشلا

 امهرد نوعستو ةعستو ةئمعستو مهرد ٍفالآ ةعست وهو هيلإ عفد امب عئابلا ىلع يرتشملا

 ملو ًابيع رادلا هذهب َدِحَو نإف « رادلا يف ٌفرصلا ّضقتنا قحتسا َنيح عيبلا نأل ۰ ٌرانيدو

 لاق :لاق « نيملسملا نيب َعادخلا اذه زاجأف :لاق .ًافلأ نيرشعب هيلع اهدري هنإف قحتست

 .[1۹۷۸ 2 1۹۷۷ ‹ ۲۲۰۸ :ثيدحلا رظنا] ٠ .«ةلئاغ الو ةثبخ الو َءاد ال ملسملا عيب» : ا

 نب ورمع نع ةرسْيَم نب خيهاربإ ينثَّدح لاق َنايفس نع ىيحي انئّدح ٌدَّدسُم انثدح _ 1

 ٌتعمس ينأ الول :لاقو :لاق لاقثم ةئمعبرأب ًاتيب كلام نب دعس مواس عفار ابأ نأ» ديرشلا

 .[598 ١ 1۹۷۸ , 1۹۷۷ ء 7708 : ثيدحلا رظنا] . «كتيطعأ ام هبقصب ّقحأ ٌراجلا : لوقي لكك ّيبنلا

 هلك دخل د



 14 ريبعتلا باتك-١

 د لا أ ا

 ريبعتلا باتك-۱

 ةحلاصلا ايؤُرلا يحولا َنم ك هللا ل وسر هب َءىِدْي ام لوا باب ١-

 ينثّدحو 6 . باهش نبا نع ليَقُع نع ثيللا انثّدح ريكي نب ىبحي انئّدح - 58

 ةشئاع نع» ةورع ينربخأف : ٌيرِهُّزلا لاق دمعم انثّدح َقاّزرلا ٌدبع انثَّدح دمحم نب هللا ٌدبع

 « مونلا يف ةقداصلا ايؤُولا يحولا َنم ةي هللا لوسر هب َءىِدُب ام وأ : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر

 - دّقعتلا وهو - . هيف ُثَّدَحتيف ءارج يتأي ناكف حبّصلا تف لثم ُهتءاج الإ ايؤُر ائَرَي ال ناكف

 حلا ةئجف ىتح « اهلثمل ُهدٌوزتف ةجيدخ ىلإ ٌمجرَي مث « كلذل ُدوزتيو « ددعلا ٍتاوذ يلايللا

 ‹ ءىراقب انآ ام :ِكْك يبنلا هل لاقف « ارقا :لاقف هيف كلملا ٌةءاجف « ءارج راغ يف وهو

 ينذخأف « ءىراقب انأ ام :ُتلقف .أرقا :لاقف ينلسرأ مث جلا ينم علب تح ينطَتَف ينڏاف
 ينذخأف « ءىراقب انأ ام : ٌتلقف « ارقا : لاقف ينلسرأ مث ؛ ٌدهجلا ينم علب ىتح ةيناثلا ينطغف

 رام # غلب ىتح 4 َقلَم ىلا كير وسا أرْفأ # : د ا ف ةثلاثلا ينطغف

 هولَمّرَف . ينولمز « ينولُمَز :لاقف ةجيدخ ىلع لخد ىتح « هژداوب فجرت اهب عّجرف « عي
 « يسفن ىلع ثيشَح دق :لاقو ٌربخلا اهربخأو ؟يلام ٌةجيدخ اي :لاقف عوّرلا هنع بهذ ىتح
 يامل رمال تار كن هشبل ال هللاوف ‹ رشبأ ‹ الك :هل تلاقف
 تأ ىتح ٌةجيدخ هب ثقلطنا مث .ٌقحلا بئاون ىلع نيعتو ٠ فيضلا يرقتو « لكلا لمحتو
 e اهيبأ وخ ا يصق نب ائّزعلا دبع نب دّسأ نب لفون نب ةقرو هب

 نأ هللا ءاش ام ليجنإلا نم ةيبرعلاب ُبتكيف يبرعلا َباتكلا ُبتكي ناكو < ةيلهاجلا يف رصنت

 . كيخآ نبا نم عّمسا « مع نبا يأ : .ةجيدخ هل تلاقف  يمع دق ًاريبك ًاخيش ناكو « تكي

 يذلا ئمومانلا اذه :ٌةقرو لاقف « ئأر ام لب عربنلا ةربخأف ؟ئرت اذام يخأ َنبا : ةقرو لاقف

 : كك وللا لوسر لاقف . عئلموق جرح يح اح نوكأ اعذج ایف یتا اي« اىسوم ىلع رنا
 يِنْكرْدُي نو « يِدوُع الإ هب تتح هج امہ طق جر ِتأي مل ؛ « معن : :ةقرو لاقف ؟مه ئيجرخُم را
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 الك ئبنلا نزح ىتح ةرتف يحولا رتفو « يفوت نأ ةقرو ْبشنَي مل مث .ًارزؤُمأرصن كزصنأ كّموي
 يكل لبَج ةورذب ىفوأ املكف < لابجلا ٍتهاوش سوؤُر نم ئّدرتَي ارارم هنم ادغ ًانزخ انغلب اميف

 ةقتو هشأج كلذل ٌنكسيف ًاقح هللا لوسر ٌكنإ « دمحم اي : لاقف ليربج هل ىذبت یت هنم تل

 هل ىَدَبَت ٍلبج ةورذب ىفوأ اذإف ٠ كلذ ٍلثمل ادغ يحولا ةرتف هيلع تلاط اذإف < عجريف هسفن

 ءوضو « راهنلاب سمشلا ءوض : حاصلا قلك » : سابع نبا لاق . «كلذ لثم هل لاقف ٌليربج

 .[عةمال 19605. 49400 , غ4 ۰۳۳۹۲ ۰ ۳ :ثيدحلا رظنا] . ليللاب رمقلا

 دلا ند قحاب ايلا وسر هنآ حف َدَصَدَقَل» :ىلاعت هلوقو نيحلاصلا ايؤُر باب - ۲

 نود نم َلمَسَف أوُمَلَعَت ملام معن وفات اک ا ا

o 14۸۳ 
 َنيعبرأو ٍةتس نم زج حلاصلا لُجرلا نم ةنسحلا ايؤ ْووَلا : لاق ةا هللا لوسر َّنأ كلام نب سنأ

 .[( : يف هفرط_ 5987 ثيدحلا] . «ةّوبنلا نم ًاءزج

 هللا نم ايْؤولا باب
 لسانا كس : لاق ديعس نبا وه ىبحي انئّدح يهز انثّدح سنوي نب ُدمحأ انئّدح- ۹۸٤4

 .«ناطيشلا نم ملحلاو « هللا نم ةقد ةقداصلا ايؤرلا : لاق لكي يبنلا نع ةداتق أبأ ثعمسا : لاق

 ٥۷٤۷[. , ۳۲۹۲ :ثيدحلا رظنا]

 باب نب هللا ٍدبع نع داهلا نبا ينثّدح ثيللا انثّدح فسوي نب هللا ٌدبع انئَّدح 6
 نم يه امنإف اهْبحُي ايؤُر مكّدحأ ىأر اذإ :لوقي كي يبنلا عمس هنأ ّيردُخلا ٍديعس يبأ نع»

 ناطيشلا ّنم يه امنإف هركي امم كلذ ريغ ىأر اذإو « اهب ثّدحيلو اهيلع هلل هللا دمحيلف « هللا

 . (هرِضَت ال اهنإف دحأل اهركذَي الو اهّوش * نم دعتسیلف

 ةّويّنلا نم ًاَءُْج َنيعبرأو ٍةتس نم ٌءْرُج ةحلاصلا ايؤؤلا باب- ؛
 هتيقل ًاريخ هيلع ىنثأو - ريثك يبأ نب ىيحي نب هللا ٌدبع انئّدح ٌدّدسُم انثّدح - 57

 ' « هللا نم ةحلاصلا ايؤولا : لاق الاب ئبنلا نع داق يبأ نع» ةمّلَس وبأ اننّدح هيبأ نع- ةماميلاب

 . ؛هّرضت ال اهنإف هلامش نع قصبَيلو هنم ُدّوعَتيَلف مكدحأ ملح اذإف « ناطيشلا نم ٌملحلاو

 ثيدحلا رظنا] : ۳۲۹۲ . ٥۷٤۷ 1۹۸٤[.



 1۳1۱ ريبعتلا باتک- ۱

 . هلثم . . . للك ئبنلا نع هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع انئَّدح لاق هيبأ نعو

۹A۷نع كلام نب سنأ نع» ةداتق نع ةبعش اَنَنَدح ٌردنُع انثّدح ٍراَّشَب نب دمحم انئّدح  

 ك

 ل ءا ل لا لوسر نأ علا يفر ةرره يب نع

 . للك ئبنلا نع سنأ نع ٌبيعشو هللا ٍدبع نب ٌقاحسإو يمحو ٌتباث هاورو . (ةّوبُتْلا نم

 .[۷۰۱۷ : يف هفرط-_ 1۹۸۸ ثيدحلا]

 نب ديزي نع ُيِدْرَارَدلا مزاح يبأ نبا ينثّدح ةت نب ميهاربإ يتندخ د “۹۸4

 زج ةحلاصلا ايؤرلا : لوقي كو هللا لوسر حمس هنأ ّيردُحلا ٍديعس يبأ نع» باح نب وا دبع

 . وسلا ّنم اءزج َنيعبرأو ٍةتس نم

0 

 :اولاق تلا لإ ا : لاق ةريره ابأ

 . «ةحلاصلا ايلا : لاق ؟تارشبملا امو

 فسوي ايؤر باب - ١

 يل بارما سلاو كرك ركع مآ تر نإ تاک يؤ تسب 165 8 : ىلاعت هلوقو
 ودع نكضإل نطق نإ 0 كيوتل لع كا ضْصقت ال ل جب لَم 9 تيوس

 آمك بوعي لاء عو كليَلَع ممم يبو ثيِداَحْحْلا ِلِوَأَت نم َكُمَلَيَو كبر ك دي كو اي تيب
 یني لوا اذه تاك » :'ىلاعت هلوقو . * ُِيِكَح يلع كبر قلتو ميه اک نم كيو لع اکا

 عَ كد برمودا نکی هر يجيني نيل د ج َّنَسْحَأ دقو اًح نر اهلج د لق نو

 نو تيتا“ دق بر © 0 لآ میم ا وخ هن ءا ام تيل ی وإ ن ی نم

 السم نف ةر اواي ف. تأ ألا تكتل راه يداك لبو أت نم نَتمَلَعَو ملا
 ۰ ا lL .دحاو قلاخلاو ءىرابلاو عدبملاو عيدبلاو ٌرطاف . «َنيِحِلَصلاَي نقار

 ميهاربإ ابؤر ب بتاياال

 لاق حر اداَمْرط كذآ نأ اتلاف يأ نإ م لاك ی ممم  :یلاعت لوقو
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 ل هتک 2 نیب ماو الآ اک © ودا نو ا لك نإ نجس رمو ام عفا تاک
 و ر

aارمأ ام املس (املسآ 9 : دهاجم لاق . 4َنِنِسْحُمْلا ىز كلك ات  
 ضرألاب ةهجَو عضو 4لو » 4

 ايؤُرلا ىلع ؤطاوّتلا باب-۸

 للا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئّدح ريك نب ' یحی انثَّدح - 14۱

 يف اهورأ ًاسانأ َّنأو « رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل اورأ اسانآ َّنأ هنع هللا يضر َرمع نبا نع

 ۲٠٠١[. ء۸١١١ :ثيدحلا رظنا] . «رخاوألا عبسلا يف اهوسمتلا : ةا ئبنلا لاقف « رخاوألا ٍرْشَعلا

 كرشلاو ناسفلاو نوجسلا ٍلهأ ايْؤَُرز باب - 9
 دع

 الل کک يأ نإ مهد ألمي ت نجلا هم لکو 9 و
EF 22ل دفع 2م رک 2 م ررر  

 ا فک 2 م ا زت ق ولو ا ام

 لاب كرس نأ ال تاک ام بوقعیو ٌقَحْس کک جوبا ةي تم تاو 9 دورك مه رخ هةر
 نجس لأ حصني ص © ورک م ال س انا رشح ا ویش نم

 ا ا ا سر ly 0 ضعبل ليضفلا لاقو . 4 تفرق ُباَيَأَ
 1 ا 2 يد همم لإ ونو نم َوُدمدَت ام 9 دال د ولأ
 ل نيالا كأ كو قلا نيا كل كرك اإ لإ اشم الآ َرمآ و الإ محلا نإ ا

 نم

eري دا لک أتت تشق گا نو نح مر سیامک د اما نجلا یجب © ترول 3 سس وس سوس ا 1 هد عموم ےک و ر آآ س  
 تدير دنع نرڪڏآ اًمُهْنَم كل طك 16 © ديكس دب كل لا يف ل

 ترقب عبس كر نإ كلا لانو 3 نورِ ضو نجلا ىف تلف وَر رڪ ند ٣ّا هل ا

 أ ا

 نإ ىر ىف نوف الملا اا 00 ءس نيڪ نهڪ أي ناس

 ان ا یل لو © یاب عقلا لیوا نع امو كَ تحف ارث © تفتت ل تک
 نام ترمب عبس ىف اتق اَن ٌقَدَصلآ اي 530006 TE دس کوو

E:ا هامل ساتل ا | مَنَ لمل واب َرَخُأَو رطح ا عنو فاجِع عبس نهلڪ يورو  OH 

 داش عبس كلذ دب نم نا 2 @ ى ا کیا هاش نر دکان س ورز
 © دوري ِهيِفَو ساتل تاع بف ماع كلذ دعب نم قيم( وش شيش اک کیک ل یک تام ہک

 سر

 . تركذ نم لعتفا € َرَكَداَو لو . € ير ل م أ لا لوسا 4 ماج اسل ءدب فو 5 نأ لاك
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 ر

 .َنهذلاو بانعألا * َنوُرِصَحَي 8 : سابع نبا لاقو .نايسن : «همآ» أرق .نزق :€ ةا

 . نوسرحت : نو روسو #

 ٌّيرَهُّزلا نع كلام نع ةيريرج انثّدح ءامسأ نب دمحم نب هللا ذيع انثّدح 1
 ول : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع١ هاّربخأ ديبُع ابأو بيسملا نب َديعس

 . (هتبجأل يعادلا يناتأ مث ُففسوي َتبَل ام نجسلا يف تشيل

 . ]€614 عما > TAY »°۳۷ +۳۷۲ : ثيدحلا رظنا]

 ل دم

 مانملا يف ي يبنلا ىأر نم باب- ٠

 َّنأ» َةملَس وبأ ىنئّدح يرهُزرلا نع سنوي نع هللا دبع انربخأ ٌنادبَع انثّدح - 54
 لثمتي الو « ةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم :لوقي يب ئبنلا تعمس :لاق ةريره ابأ

 . هتروص ىف هآر اذإ : نيريس نبا لاق : هللا دبع وبأ لاق . «ىب ناطيشلا

 ۳٣۳۹ ‹ ٦۱۸۸ « ٦۱۹۷[. ‹ ۱۱۰ : ثيدحلا رظنا]

 نا نعل نالا تنا اح را نب لا دع اقدس قب نلعُم اق
 ‹ يب لثمتي ال َناطيشلا َّنإف « ينآر دقف مانملا يف ينآر نم : ةي ئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر

 .[1۹۸۳ :ثيدحلا رظنا] . «ةّوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ٍةتس نم ءزج نمؤملا ايؤرو

 ةملَس وبأ ينربخأ رفعج يبأ نب هللا ديَّبَع نع ُثيَللا انثّدح ريكُب نب ىيحي انئّدح -6

 ئأر نمف « ناطيشلا نم ملحلاو هللا ّنم ٌةحلاصلا ايؤؤلا :ِلي ئيبنلا لاق : لاق َةداتق يبأ نع
 ٌناطيشلا َّنإو « هْرِضَت ال اهنإف ناطيشلا ّنم ذّوعتيلو ثالث هلامش نع ثفنيلف ههركي ًائيش
 .[1985 ‹ ٥۷٤۷ , 1۹۸٤ 2997 :ثيدحلا رظنا] . (ىب ئءارتي ال

 لاق ٌيرهزلا نع ُيديِبُّزلا ينثّدح برَح نب ٌدمحم انئثّدح َيلَح نب ٌدلاخ انثدح _ ٣
 ةعبات . (نحلا ىأر دقف ىنآر نم : للك بتلا لاق : هنع هللا یضر ةداتق وبأ لاق» : لوا

 .[1490 ۰ 594559414 , 0۷٤۷ ‹ ۳۲۹۲ :ثيدحلا رظنا] . يرهزلا يخأ نباو سنوي

 نعال بابخ نب هللا دبع نع داهلا نبا ىنثّدح ثيللا انَثَّدح تسوي نب هللا دبع انثَّدح <17
 .«يننّوكتي ال َناطيشلا َّنإف « ّقحلا ئأر دقف ينآر نم :لوقي لت ئيبنلا حمس َيردُخلا ٍديعس يأ

 ةرمس اور .ليللا ايؤر باب_- ١
 انثّدح يوافطلا نمحرلا ٍدبع نب دمحم انئّدح يلجعلا مادقملا نب ٌدمحأ انئّدح _- ۸ 3 م 8 م وک
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 .بعرلاب ٌترصُتو « ملكلا َسيتافم تيطعأ : لل يبنلا لاق ةريره يبأ نع » ٍدمحم نع ٌبويأ

 : ةريره وبأ لاق . «يدَي يف تًعضُو ىتح ضرألا ن نئازَخ حيتافمب ثيتأ ذإ ةحرابلا مان انآ انيبو

 .[۲۹۷۷ :ثيدحلا رظنا] . اهنولقنت متن :نأو ةا هللا لوسر َبهذف

 امهنع هللا يضر رمع نب هللا ٍدبع نع» عفان نع ِكلام نع ةملُْسَم نب هللا دبع انئَّدح- 34۹

 ل : لاق ا هللا لوسر نأ

 RR ءار َتنأ ام نسحأك ٌةمِل هل ٠ لاجرلا

 0 .ميرم نبا حيسملا :ليقف ؟اذه نم :ُتلأسف « تيبلاب فوط - نیلجر ٍقتاوع ىلع

 حيسملا :ليقف ؟اذه نم اف تنا اا نيا لا نوعا طلو رع لرب

 ۰۳٤۲٤١ ۰۳٤٤۱ ٥۹۰۲[. :ثيدحلا رظنا] . (لاجّدلا

Oرا  
 . مانملا يف ليلا ُتيرأ ينإ :لاقف يي للا لوسر تأ الجر نأ ُتّدحُي ناك سابع نبا
 نع ٌيرهزلا نع نيسح نب نايفسو يرهزلا يخآ ن نباو ريثك نب ٌناميلس هعَباتو . ثيدحلا قاسو

 سابع َنبا نأ هللا ديبع نع ّيرهزلا نع يديبرلا لاقو . 445 يبنلا نع سابع نبا نع هللا ديبع

 ةريره وبأ ناك» : ٌيرهزلا نع ىيحي نب ٌقاحسإو ٌبيعش لاقو . الب ءربنلا نع- ةريره ابأ وأ -

 7١[. 47 : يف هفرط_/١١٠٠ ثيدحلا] . دعب ناك ىتح هدنسُي ال رمعُم ناكو . ذاب ىبنلا نع ثّدحي

 راهنلا ايؤر تاب + 7

 . ليللا ايؤر لثم راهنلا ايؤر : نيريس نبا نع ٍنوَع نبا لاقو

 هنأ ةحلط يبأ نب هللا ٍدبع نب ٌقاحسإ نع كلام انربخأ َففسوي نب هللا دبع انثّدح--0

 تحت تناكو  ّناحلم ِتنب مارح ٌمأ ىلع لْحدَي لي هللا لوسر ناك :لوقي كلام نب َسنأ حمّس»
 مث « لكي هللا لوسر مانف ِهّسَأر يلفت تّلَعَجو هّنَمَعطأف ءاموي اهيلع لخدف «تماصلا نب ةدابُع
 .[37847 37845 ۰ ۲۸۷۷ ۰ ۲۷۹۹ ‹ ۲۷۸۸ : ثيدحلا رظنا] . .٠ . . كحضي وهو ظقيتسا

V۲يلع اوضرع يتم نم سان :لاق ؟هللا لوسر اي ككحضي ام :تلقف :تلاق»  

 - ةرسألا ىلع كولملا لثم وأ  ةّرسألا ىلع ًاكولم رحبلا اذه حبت د َنوبكرت هللا ليبس يف ًةازُع

 . ا هلل هللا لوسر اهل اعّدف « مهنم ينلعجي نأ هللا عدا وللا لوسر اي تلقف : تلاق- قاحسإ كش

 نم انآ : لاق ؟هللا لوسر اي ٌككحضُي ام : تلقف <« « كحضتي وهو ظقيتسا مث هسأَر َعْضَو مث

 هللا عدا هللا لوسر اي ثلقف :تلاق  ىلوألا يف لاق امك هللا ليبس يف ةازغ ىلع اوضرع يتمأ



 0 لا اا د

 .[1147 27597147496 « ۲۸۷۸ <۰ ۲۸۰۰ 7/89 : ثيدحلا رظنا]

 ءاسنلا ايؤر باي ١

 ىتريخأ تاهش نبا نع ليقع دخ فيلل ىتّدح ريفغ نب دیعش اندک ناي

 مهنأ هتربخأ - ةا هللا لوسر تّعياب راصنألا نم ةأرما  ءالعلا مَا َّنَأ» تباث نب ديز نب ةجراخ

 2 و

 "تقف ت13 ا نإ رض رت و رارتأ ىف دكر رع ير دال هيف يفوت يذلا ُهَحَجو

 وس يت كيردُي امو : الي هللا لوسر لاقف . هللا ٌكَمركأ دقل ٌكيلع ىتداهشف «بئاسلا ابأ َكيلع هللا ةمحر
 وه امأ : ةا هللا لوسر لاقف ؟هللا همركُي ىتمف هللا لوسر اي َتنأ يب :ٌتلقف ؟همركأ هللا َّنأ

 اذام هللا لوسر انأو  يردأ ام هللاوو ‹ ريخلا هل وجرأل ينإ هللاو « نيقيلا ٌهءاج دقل هللاوف

 .[۳۹۲۹۰ 753417 21747 :ثيدحلا رظنا] . (ًادبأ ًادحأ هّدعب یکزآ ال هللاو : تلاقف . یب ُلعْفُي

 .هب لعفي ام يردأ ام» :لاقو اذهب ّىرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئَّدح --4

 كلذ :لاقف ةي هللا لوسر ٌثربخأف « يرجت انيع نامثعل تيأرف « ٌتمنف ىنتنّرحأو :تلاق

 .[۷۰۰۳ و590 ۲۹۸۷ ۰ ۱۲۴٤۴۳ :ثيدحلا رظنا] . (هلمع

 لجو نع هللاب ذعتسيلو ؛هراسي نع ٌقصبَيلف ملح اذإف « ناطيشلا َّنم ملُخلا باب_- ٤

Voنأ» ةملَس يبأ نع باهش نبا نع ليقُع نع ثيللا انثًدح ريکُب نب ىبحي انئّدح  . 

 اک هللا لوسر ٌتعمس :لاق هناسرفو اب يبنلا باحصأ نم ناكو _ ّىراصنألا ةداتق ابأ

 «هراسي نع قصبيلف ههركي ملحلا مكدحأ ملح اذإف .ناطيشلا نم ملحلاو « هللا نم ايؤرلا :لوقي

 .[19954 5996 ‹ 1۹۸7 ‹ 5۷٤۷ ‹ 1٩۹۸٩4 ‹ ۳۲۹۲ :ثيدحلا رظنا] . (هرضي نلف هنم هللاب دتلو

 نيللا باي- 5

eهلا دبع نب ةزمح ينربخأ يوه لا نع سنوي انربخأ هلا بع انربخ  

 هّبلَوأ امف :اولاق ينعي يلع ا مث «٠ يريفاظأ يف جرخي ّيَرلا ىرأل ينإ

 .[7541 « ۸۲ :ثيدحلا رظنا] .«ملعلا :لاق ؟هللا لوسر اي



 نييفتلا باک ۹۱ ۳٦

 هريفاظأ وأ هفارطأ يف ُنبللا ىَرَج اذإ باب ١5

 نبا نع حلاص نع يبأ انئّدح ميهاربإ نب , ُبوقعي انئّدح هللا دبع نب ٌعولع انئّدح - بتال

Eeو ل  eلاق :  

 هي كركم لاقف تلک نب ندع يلفت بيلطعأم) ١ يفارألا

 .]¥ ٠٠٦١۳٠۸١ 047 :ثيدحلا رظنا] . «ملعلا : لاق

 مانملا يف صيمقلا باب _ ۷

 مس L | ينذخ ميمازبإ نب , ترطب انا لا دبع نب يلع اناج ال4

 . بألم ماهم نم مهلعو لع وضرب لنا كاران نب :ة هللا لوسر

 ُهَبلَوأ ام :اولاق .ه ٌرجي صيمق هيلعو باطخلا نب ٌرمع ىلع رمو .كلذ َنوُد غلبي ام اهنمو

 .[7591 0 ۲۳ :ثيدحلا رظنا] . «نيّدلا :لاق ؟هللا لوسر اي

 د ل

 4 هلا لوسر ٌثعمس را يل املا ل

 غلبي ام اهنمو ّيدَّللا غلبي ام اهنمف ٌصمق مهيلعو يلع اوضرُع سانلا تيأر مان ان اني : :لوقي

 هَتلوأ امف :اولاق « ُهُرتجي ٌصيمق هيلعو باطخلا نب ُرمع ئلع َضرعو ‹ كلذ َنود

 ۳٠۹۹۱ ۷٠٠۸[. « ۲۳ :ثيدحلا رظنا] . «نيّدلا : لاق ؟هللا لوسر اي

 ءارضخلا ةضوّولاو « مانملا يف رضْخلا باب

 للاخ نب ةف انئّدح ةرامع نب يمّرَحلا انئّدح يفعجلا دمحم نب هللا دبع انثلح ١-
 ومف <« « ّرمع نباو كلام نب دعس اهيف ٍةقلَح يف تنك :ٍدابُع نب سيق لاق» َنيريس نب دمحم نع

 :لاق « اذكو اذك : اولاق مهنإ : هل تلقف < « ةنجلا لهأ نم ٌلجر اذه : اولاقف مالس نب هللا دبع

 عضو دومع امنأك تيأر امنإ « ملع هب هب مهل سيل ام اولوقي نأ مهل يغبني ناك ام « هللا ناحبس

 - فيصّولا : فصنملا  ٌُفصنم اهللفسأ يفو ٌةورُع اهسأر يفو اهيف بصف ءارضخ ةضور يف

 لاقف ‹ م هللا لوسر ىلع اهتصصقف . ةورعلاب ثذخأ ائىتح تيفّرف «ةهقرا :ليقف

 .[8417 :ثيدحلا رظنا] .ىقثرلا ةورعلاب ذخآ وهو هللا دبع تومي : ب هللا لوسر



 اسال ريبعتلا باتك- ۱

 مانملا يف ةأرملا فشك باب ٠

 ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ نب ديبُع ينثّدح - 71۱
 ٍةقَرَس يف كلمحي لجر اذإ : نيتّرم مانملا يف كتيرا : 5 للا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر
 للا دنع نم اذه نكي نإ :لوقأف « تنأ يه اذإف اهفشكأف « َكتأرما هذه : :لوقيف ريرح نم

 ٥۱۲۵[, « ۵۰۷۸ 2 "896 :ثيدحلا رظن ۰ («هضمُي

 مانملا يف ريرحلا بايث باي ١

 لاق :تلاق ةشئاع نع» هيبأ نع ٌماشه انربخأ ةيواعم وبأ انربخأ دمحم انئّدح - 7١1

 « ريرح نم ةقَرَس يف ِكلمحَي َكلملا تيأر : نيترم كَجوزتأ نأ لبق كتير : ا هللا لوسر

 مث ‹ وضمُي هللا دنع نم اذه نكي نإ :ٌتلقف « ِتنأ يه اذإف « َفّشكف « ئفشكا : هل تلقف

 نإ :ٌتلقف « ٍتنأ ىه اذإف « فشكف « ْفشكا :تلقف « ريرح نم ٍةقَرَس يف كلمحَي كتيرأ

 .[۷۰۱۱ ۰۰۵۱۲۵ ۰0۰۷۸ ۰۳۸۹۰ :ثيدحلا رظنا] . (هضمُي هللا دنع نم اذه كي

 ديلا يف حيتافملا باب- ؟؟

eS 1۳ 
eن ت 0  E 

RTا ل ل  
 .[1994 ۲۹۷۷ :ثيدحلا رظنا] . كلذ وحن وأ نيّرمألاو دحاولا

 ةقلحلاو ةورُعلاب قيلعّتلا باب 7

 انثَّدح١ ةفيلخ ينثّدحو . .ح نوع نبا نع ٌرهزأ انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح - 1*7

 يف ئنأك ٌثيأر : لاق مال نب هللا ٍابع نع ٍدابُع نب سيق انئّدح ٍدمحم نع نوع نبا انئّدح داعم

 : تلق « ةقرا : يل ليقف ورع دومعلا ىلعأ يف 0 ةضورلا طّسوو « ٍةضور

 انأو ٌُتهبتناف « ةورعلاب ُتكسمتساف « ُثيقرف يبايث عفرف ٌففيصو يناتأف « عيطتسأ ال
 ةومعلا كلذو « مالسإلا ةضور ةضورلا كلت :لاقف الب يبنلا ىلع اهتْضَصَقف . اهب كسمتسم
 .«تومت ىتح مالسإلاب اکسمتسم لازت الا ىقثولا ةورعلا ةورعلا كلتو « مالسإلاٌدومع

 ۷٠٠١[. , ۳۸۱۳ : ثيدحلا رظنا]



 ريبعتلا باتک- ۱ ۳۸

 هتداسو تحت طاطْسُفلا ومع باب 4
 مانملا يف ةنجلا لوخدو قّرْبَتسإلا باب- ٠

 هللا يضر ٌرمع نبا ِنع» عفان نع َبويأ نع ٌبيَهُو انَثّدح ٍدسأ نب نام اع 071

 الإ جلا يف ناكم ىلإ اهب يِوْهأ ال ريرَح نم ٌةقَرَس يدي يف َّنأك مانملا يف ُثيأر : لاق امهنع

 44٠١ 88611850111751 ۳۷٤١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «ًةصفَح ىَلَع اهتصصقف « هيلإ يب تّراط

 هللا دبع َّنِإ :لاق وأ < حلاص ٌلجر كاحأ نإ : لاقف لي عيبنلا ىلع ةصفَح اهتّضقف 5

 .[۳۷۳۹ ۰ ۱۱۰۷ ۰ ۱۱۲۲ :ثيدحلا رظنا] ..«حلاص ّلجر

 مانملا يف ديقلا باب 5
 نب دمحم انئّدح :لاق ًافوَع ُتعمس :لاق ُروتعم انثّدح حاَبَص نب هللا دبع انثّدح ۷

 نمؤملا ايؤُر دكت مل نامزلا برتقا اذإ : ب هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ عمس» هنأ نيريس

 بذكي ال هنإف ةّوبنلا نم ناك امو « ةّوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ٌءزج نمؤملا ايؤُرو ءٌبذكت

 فيوختو < سفنلا ثيدح :ثالث ايؤرلا :لاقي ناكو :لاق هذه لوقأ انأو :دمحم لاق

 :لاق . ٌلَصِيلف مقيَلو « دحأ ىلع هّصْقَي الف ههركي ًائيش ىأر نمف . هللا نم ئرشبو « ناطيشلا

 ةداتق ئورو «نيّدلا يف ٌتابث ُديَقلا : لاقيو ٠ ديقلا مهبجُي ناكو ٠ مونلا يف علا هک ناكو

 يف هلك مهضعب ُهَجَردأو ةا يبنلا نع ةريره يبأ نع َنيريس نبا نع لاله وبأو ٌماشهو ٌسنويو
 لاق .ديقلا يف يب يبنلا نع الإ هبسحأ ال : سنوي لاقو .نيبأ فوَع ثيدحو .ثيدحلا

 .[5984 :ثيدحلا رظنا] . قانعألا يف الإ لالغألا نوكت ال : هللا دبع وبأ

 مانملا يف ةيراجلا نيعلا باب- ۷
 تباث نب ديز نب ةجراخ نع ٌيرهزلا نع معَ انربخأ هللا دبع انربخآ ٌنادبَع انثّدح- 7⁄۰۸

 نوعظم نب ُنامثع انل راط : تلاق- كك هللا لوسر تعّياب مهئاسن نم ٌةأرما يهو - ءالعلا مأ نع

 « يفوت ىتح ُهانضّرمف « ىكتشاف « نيرجاهملا ىنكس ىلع ٌراصنألا تعرتقا َنيح ىنكُسلا يف
 « بئاسلا ابأ ٌكيلع هللا ةمحر : تلقف ل هلل هللا لوسر انيلع لخدف « هباوثأ يف ةانلعج مث

 دقف ّوه امأ :لاق .هللاو يردأ ال : تلق ؟كيردي امو :لاق . هللا كَمركأ دقل ٌكيلع يتّداهشف

 یب لعفُی ام - هللا لوسر انأو - يردأ ام هللاو 2 هللا ّنم َريخلا هل وجرأل ينإ « نيقيلا ةءاج

 انيَع مونلا يف نامثعل ُتيأرو :تلاق .ُهّدعب ًادحأ يكَرأ ال هللاوف : ءالعلا مآ تلاق . مكب الو

 . هل يرجي هلمع كاذ :لاقف « هل كلذ تركذف لك هللا لوسر تئجف ٠ يرجت

 | ۱۲٤۳ ‹ ۲۹۸۷ ۰ ۳۹۲۹ ۰ ۷۰۳ ۷۰۰٤] :ثيدحلا رظنا]



 ۳۹ رتا ناتكج 31

 ٌسانلا ىَوْرَي ئتح رئبلا َنم ءاملا عزن باب -

 . ءال يبنلا نع ةريره وبأ هاور

 نب رخص اننَّدح برح نب ُبيعش انثّدح ريثك نب ميهاربإ نب ر توقعي انثَّدح _2 ۹

 ىلع انآ انيب : الگ هللا لوسر لاق : لاق هن هثَّدح امهنع هللا يضر َرمع َنبا َّنأ» عفان انئَّدح ةيريوج

 هعزن يفو « نيبونذ وأ ًابونَذ عّرتف َولَّدلا ركب وبأ ذخأف « ٌرمعو ركب وبأ ينءاج ذإ اهنم ٌعزنأ رئب
 َرأ ملف « ًابْرَغ هدي يف تلاحتساف ركب يبأ ِدي نم باطخلا نبا اهذخأ مث . هل هللا َرفغف « ٌففعَض
 . 183415 ۲۹۷۲ 28588 :ثيدحلا رظنا] . «نطَعب سانلا برض ىتح هيف يِرْفَي سانلا نم ًايِرقبَع

 فعضضب رئبلا نم نيبونَّذلاو بونّدلا عزن باب 4

Veايؤُر نع هيبأ نعا ملاس نع سوم انئّدح يهز انئَّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح -  

 نييوتذ فأ ًابونذ َعّرتف ركب وبأ ماقف « اوعمتجا سانلا ٌتيَأَر :لاق رمعو ركب يبأ يف يي يبنلا

 سالا يف ساز امف « ًابْرَع تلاحتساف باطخلا نبا ماق مث . هل ُرفغَي هللاو ء فعض هعزن يفو

 EY 14 تلا للا CPT : ا «نطعب سانلا برضى تح هيزف يرفَي نم

 ينربخأ باهش نبا نع ليقع ينئّدح : كات لا قدسي بقل ب اا 71

 ولد اهيلعو بيلق ىلع يشير مٿ ان انأ انی : لاق كي ه هللا لوسر نأ هربخأ ةريره ابأ نأ» ٌديعس

 هعْزن يفو نيبونذ وأ آبونَذ اهنم عّرتف ةفاحق يبأ نبا اهّدخأ مث « هللا ءاش ام اهنم ٌتعّرتف

 سانلا نم ًايرقبَع َرأ ملف « باطخلا نب ُرمع اهّدخأف ًابرغ تلاحتسا مث . هل رفعي هللاو « فعض

 .[7575 : ثيدحلا رظنا] . «نطعب سانلا ترض 'ىتح باطخلا نب رمع عزن عزني

 مانملا يف ةحارتسالا باب

 عمس هنأ) مامَه نع ٍرمعَم نع قازرلا دبع انئّدح ميهاربإ نب قاحسإ انثّدح س ۲

 يقسأ ضوح ىلع ينأ ُتيأر مئان انأ اني : : كَم هللا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ

 هللاو ‹ فعض هعزب يفو نيبونذ عزنف « ينحيرُيل يدي نم َولدلا ذخأف ركب وبأ يناتأف « سانلا

 .«رجفتي ضوحلاو سانا ىَّلوت'ىتح عزني ْلزَي ملف هنم ذخأف باطخلا نبا ىتأف . هل رف
 ۷٠۲١[. "5515 :ثيدحلا رظنا]

 مانملا يف رصقلا باب ١

 ربخأ :لاق باهش نبا نع ٌليَقَع ينثدح ُثيللا ينئّدح ريفع نب ٌديعس انئّدح - 7١



 ريبعتلا باتك-١ | 1,5٠

 مئان انأ اني : لاق هب هللا لوسر دنع ثرسولج نحن انب : لاق ًةريره ابأ َّنأ» بّسملا نب ٌديعس

aنب ّرمعل : ا ردك ا تلق .  

 ۳۲٣۲ ‹ ۰۳۹۸۰ ٥۲۲۷[. :ثيدحلا رظنا] . ؟؟ُراغأ هللا لوسر ای یمأو تنأ ىبأب -

 نع رمع نب هللا ديّبع انثدح ٌناميلس نب متعم انئّدح لع نب وؤمع انئَّدح -- ٤
 رصقب انآ اذإف ةنجلا تلخد : ةا هللا لوسر لاق :لاقهللا دبع نب رباج نع» ردكنملا نب دمحم

 باطخلا َنباي هلخدأ نأ ينعم امف « شيرق نم لجرل :اولاقف ؟اذه نمل :تلقف « بهذ نم

 .[0777 275104 :ثيدحلا رظنا] . (؟هللا لوسر ايراغأ كيلعو :لاق « كتّريغ نم هملعأ امآلإ

 مانملا يف ءوضؤلا باب-۲

 نب ٌديعس ينربخأ باهش نبا نع ليقع نع ُثيللا انئَّدح ريكُب نب يحي ينئّدح- 6
 يف يف ينتيأر مئان انأ اني : لاق ال هلل هللا لور دنع ولج نحت اسست :لاق ًةريره ابأ َّنأ» بّيسملا

 ٌتركذف « َّرمعل :اولاقف ؟رصقلا اذه نمل : تلقف « ٍرصق بناج ىلإ أضوتت ةأرما اذإف « ةنجلا

 . «ٌراغأ هللا لوسر اي يمأو َتنأ يبأب  كيلع :لاقو ُرمع ىكبف .ًاربْدُم ثيلوف ةتريغ
 :ثيدحلا رظنا] ۳۲٤۲ ۳۹۸۰ ٥۲۲۷ . ۷۲۰۳] ۰ ْ

 مانملا يف ةبعكلاب فاوطلا باب

 نأ» َرمع نب هللا دبع نب ملاس ينربخأ ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح-77
 « ةبعكلاب ٌفوطأ ينتيأر مئان انأ نيب : اي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضررمع نب هللا دبع

 « ميرم نبا : اولاق ؟اذه نم : تلقف « ءام هسأر ٌفطنَي نيلجر نيب رعشلا طبس مدآ لجر اذإف
 « ةيفاط ةبنع هيَ أك ىنميلا نيعلا ٌروعأ سأرلا ٌدعَج ميسَج ُرمحأ لجر اذإف تفتلأ تبهذف

 ينب نم لجر نطق نباو « نطق نبا ًاهَبش هب سانلا ُبَرقأ « لاجدلا اذه : اولاق ؟اذه نم :تلق

 .[5449 09037 7441 2744٠ :ثيدحلا رظنا] . «ةعازخ نم قلطصملا

 مونلا يف هريغ ةلضف ىطعأ اذإ باب "4

 نب ةزمح ينربخأ باهش نبا نع ليَقَع نع ثيللا انثّدح ريكب نب ىبحي انئّدح- 7١
 هنم تبرشف نبل حّدقب تيت تیا كانانأ اني: لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق رمع نب هللا دبع

 .«ملعلا :لاق ؟هللا لوسر اي هتلوأ امف :اولاق . رمع ةلضف ُتيطعأ مث «يرجي ّيّرلا ىرأل ينإ ىتح

 ثيدحلا رظنا] : 2/11 ۳٦۸۱ ۰ ۷۰۰٦ ۷۰۰۷[.



 ۱۷٤۱ ریبعتلا باتك-

 مانملا يف عؤّرلا باهذو ٍنمألا باب- ۳٠٠

 انثّدح ةيريوج نب رخص انثّدح ملسم نب ٌناَفَع انّثَّدح ٍديعس نب هللا ٌديَبَع ينئّدح-6
 دهع ىلع ايؤُولا َنورَي اوناك ل هللا لوسر باحصأ نم ًالاجر َّنِإ :لاق رمع نبا َّنأ» عفان

 ثيدح ٌمالُغ انأو هللا ءاش ام ءا هللا لوسر اهيف لوقيف كك هللا لوسر ىلع اهنوصقيف هللا لوسر
 یری ام لثم تيأرل ريخ كيف ناك ول : يسفن يف تلقف < حكنآ نأ لبق دجسملا يتيبو َّنّسلا

 كلذك انأ امنيبف . ايؤر ينرأف ًاريخ يف ملعت تنك نإ مهلا : تلق ًةليل تعجطضا املف .ءالؤه

 امهنيب انأو منهج ىلإ يب ٍنالبقُي ديدح نم ٌةعمقم امهنم ٍدحاو لك دي يف ناكّلَم ينءاج ذإ

 نل لاقف ديدح نم ةعمقم هدي يف كلم ينيقّل ينارأ ّمث ٠ منهج نم كب ذوعأ ّمهللا : هللا وعدا

 اذإف « منهج ريفش ىلع يب اوفقَو يتح يب اوقّلطناف .ةالصلا رثكت ول تنأ لجرلا معن ؛ عارت
 « ديدح نم ٌةعمقم هِي كَلَم نيترق لک نيب « رثبلا نورقك نورق هل « « رئبلا ةوطك ٌةّيوطم يه
 ‹ شيرق نم ًالاجر اهيف تفرع مهلقسأ مهسوؤر « لسالسلاب نيقّلعم الاجر اهيف ىّرأو
 44١ .011951111 ۳۷۳۸ ۳۷٤۰ ۷۰۱١] : ثيدحلا رظنا] . «نيميلا تاذ نع يب اوفرصناف

 لاقف < كلي هللا لوسر ىلع ةصفح اهتصقف « ةصفَح ىلع اهتْصَصقف» - 714

 . «ةالصلا ريكي كلذ دعب لري مل : عفان لاقف . حلاص ٌلجر هللا دبع َّنِإ : يك هللا لوسر

 ثیدحلا رظنا] : ۱۱۲۲ ۰ ۱۱٣۷ ۰ ۳۷۳۹ ۰ ۷۰۱٦[.

 مونلا يف نيميلا ىلع ٍذخألا باب-١
 نع ٌيرهزلا نع ُرمْعَم انربخأ فسوي نب ماشه انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع ينثّدح - ن7”

 « ٍدجسملا يف ٌثيبأ ثنكو « يب ئبنلا دهع يف ًابّرَع ًاباش ًامالغ تنك : لاقّرمع نبا نع» ملاس

 ًامانم ينرأف ريخ - كَدنع يل ناك نإ مهلا : تلقف « هلي ئبنلا ىلع ُهّصق ًامانم ىأر نّم ناكو

 O لاقف رخآ كلم امهّيقلف يب اقلطناف ينايتأ نيكلم تيأرف تمن « ةي هلا لوسر يل هربعتي
 سان اهيف اذإو « رئبلا ٌيطك ةّيوطَم يه اذإف « رانلا ىلإ يب اقلطناف ٠ حلاص لجر كنإ « عارت

 . «ةصفحل كلذ تركذ ٌثحبصأ املف . نيميلا تاذ يب اذخأف « مهضعب تفرع دق

 VA] الل اال YT) ل165 11۲۱ 51٠ : ثيدحلا رظنا]

 ناك ول حلاص ٌلجر هللا َدبع َّنِإ :لاقف ب يبنلا ىلع اهتصق اهنأ ةصفح تمَعزف»-١
 .«ليللا نم ةالصلا رثكُي كلذ دعب هللا دبع ناكف : ٌيرهُزلا لاق . ليللا نم ةالصلا ُدِثكُي

 V+ (V1] ااا »110۷ )۹۲ : ثيدحلا رظنا]



 ريبعتلا باتك-5 1

 مونلا يف حّدقلا باب”

y۲هللا دبع نب ةزمح نع باهش نبا نع ليم نع ُثيللا انّثّدح ٍديعس نب ٌةبيِتق انئَّدح -  

 ُتيِنَأ ةئان انأ انی : لوقي ی هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نع»

 ؟هللا لوسر اي ُهَتِلَّوُأ امف :اولاق . باطخلا نب ٌرمع يلضف ٌثيطعأ مث « هنم ٌثبرشف نبل حّدقب

 .[۷۰۲۷ ۷۰۰۷ ۷۰۰٦۰۳٦۸۱ « ۸۲ :ثيدحلا رظنا] . «ملعلا : لاق

 مانملا يف ءيشلا راط اذإ باب

 يبأ انثَّدح ميهاربإ نب ُبوقعي انثَّدح يمرجلا هللا دبع وبأ ٍدمحم نب ٌديعس ينثدح ٣۳-
 سابع نب هللا دبع ُتلأس هللا دبع نب هللا ُديِبُع لاق» :لاق طيشت نب ةديبع نبا نع حلاص نع

 LEVA ب ETVT نال : ثيدحلا رظنا] . «ٌركذ يتلا ي هللا لوسر ايؤُر نع امهنع هللا يضر

 يف عضو هنأ ٌثيَأر مئان انأ انيب : لاق كي هللا لوسر نأ يل َركُذ : سابع نبا لاقفا 5
 ٍناباذك اهّئلَّوأف « اراطف امهتخفنف يل َنذأف ٠ امهتهركو امهتعطقف بهذ نم ناراوس يدي

 . ةمليَسُم رخآلاو « نميلا يف ٌزوريف هلتق يذلا ٌئسنَعلا امهذحأ : هللا ٌديِبُع لاقف . «ناجكخي

[EY « ETYoO (ETVT CTY! : [ثيدحلا رظنا 

 رحنت ًارقَي یر اذإ باب 9

 نعا ةدرُب يبأ هّدج نع ٍديَرُب نع ةماسأ وبأ انثّدح ءالعلا نب دمحم ينثّدح _-*ه

 « ٌلخن اهب ضرأ ىلإ ةكم نم ٌرجاهأ ينأ مانملا يف ُثيأر : لاق كك يبنلا نع اأ نشوم ا

 ؛ ريخ هللاو ًارقب اهيف ُثيأرو « ُبرثَي ةنيدملا يه اذإف « رّجَهلا و ةماميلا اهنأ ىلإ يلَهَو َبَهَّذ

 هب هللا اناتآ يذلا قدصلا باوثو ريخلا نم هب هللا ءاج ام ديخلا اذإو « خا موي دونمؤملا مه اذإف

 .[4 081 ۰۳۹۸۷ 277555 :ثيدحلا رظنا] . (ردب موي دعب

 ا لا

 . «نوقباسلا نورخآلا نحن TT لاق هڳنم

. [AAV <c TY 714527595454895 › ۸۷7 › ۲۳۸ : [ثيدحلا رظنا 

 na) َدَي يف عضوف « ضرألا َنئازخ ُتيتأ ذإ مئان انآ انيب : كك هللا لوسر لاقو» _ ۷



 1 ريبعتلا باتك-١

 انهت اف EES ميقا نأ نزلا تسر اف ASE E نازاوب

 . «ةماميلا بحاصو َءاعنص َبحاض::: امهنيب انأ نيذللا نيباذكلا

 :ثيدحلا رظنا] 75707 £ ٤۳۷ < ٤۳۷٥ < £۳۷۹ ‹ ۷۰۳٤] .

 َرخآ ًاعضوم هنكسأو ةوك نم ءيشلا ٌجرخأ هنأ ئأر اذإ باب ١

 نع لالب نب َناميلس نع ديمحلا ٌدبع ىخأ ىنئّدح هللا دبع نب ٌليعامسإ انئّدح -

 ةرئاث ًءادوس ةأرما َّنأك تيأر :لاق لي عيبنلا نأ هيبأ نع» هللا دبع نب ملاس نع ةبقع نب 'ىسوم

 . «اهيلإ لقن ةنيدملا ءابو نأ ٌتلّوأف «ةفحجلا يهو ةعّيهمب تماق ىتح ةنيدملا نم تّجرخ سأرلا

.[۷* E (V4: يف هافرط V۰ ٠۳۸ [ثيدحلا 

 ءادوسلا ةأرملا باب ۲

 نب ٌملاس انَّدَّدح ىسوم انثّدح َناميلس نب ليضف انئّدح يمّدقملا ركب وبأ انثدح- ۹
 ةأرما تيأر :ةنيدملا ىف لي ءئبنلا ايؤُر ىف امهنع هللا ئىضَر َرمع نب هللا دبع نع» هللا دبع

 سنا ل دم ا

 .[7018 :ثيدحلا رظنا] . «ةفحجلا يهو < ةَعَيِهَم

 سأرلا ةرئاثلا ةأرملا باب ۳

 نع ناميلس ينثّدح سيوا يبأ نب ركب وبأ ينئَّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انئَّدح - ٠
 تججرخ سأرلا ةرئاث ءادوس ةأرما ٌثيأر :لاق لك يبنلا نأ هيبأ نع » ملاس نع ةبقع نب ئسوم

 .«ةفحجلا يهو « ةعيهَم ىلإ َلقن ةنيدملا َءابو نأ تلوأف < ةعيومب تاق وقح ةنيدملا نم

 7١9[, ۰ ۷۰۳۸ :ثيدحلا رظنا]

 مانملا يف ًافيّس نه اذإ باب- ٤

 ٌهَدَج نع ةدرُب يبأ نب هللا دبع نب ديرب نع ةماسأ وبأ انثَّدح ءالعلا نب دمحم انثدح- ١

 عطقناف ًافيس ٌتْززه ينأ يايؤُر يف ٌثيأر : لاق 4 يبنلا نع ٌةارأ ئسوم يبأ نع» ةدرب يبأ

 اذإف «ناك ام ّنسحأ داعف ىرخأ ُةتْززه مث « ٍدُحُأ موي نينمؤملا نم بيصأ ام وه اذإف « ٌةردص

 ٤۰۸۱ ‹ ۷۰٣٣[. ۳۹۸۷ ۳۹۲۲ :ثيدحلا رظنا] .«نينمؤملا عامتجاو حتفلا نم هب هللا َءاج اموه

 هملځ يف ٍبّذك نم باب ٥

 نع سابع نبا نع» ًةمركع نع َبويأ نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثَّدح -



١ Vريبعتلا باتك- ٤ 

 عمتسا نمو . لَعفَي نلو ٠ نیتريوش نيب َدقعَي نأ فّلك هري ب مل ملحب مّلحت نم :لاق لك يبنلا
 ٌرَّوص نمو . . ةمايقلا موي كلا هنذأ يف بص هنم نوؤفَي وأ نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ

 : ةبيتق لاقو . ٌبويأ انل ةلصَو : ناف لاق «خفانب سيلو « اهيف حفني نأ فّلكو َبّذُع ةروص

 ةبعش لاقو . او ی نما“ ٌةلوق ةريره يبأ نع ًةمركع نع ةداتق نع َةناوع وبأ انئّدح

 نمو ملحت نمو ةروص رّوص نم : هلوق ةريره وبأ لاق» ةمركع تعمس : , يامرلا بتاع يبأ نع
 نمو عمتسا نم : لاق سابع نبا نع» ةمركع نع للاخ نع ٌدلاخ انئّدح ٌقاحسإ انئّدح . «عمتسا

 .هلوق . . . سابع نبا نع ةمركع نع ماشه ةَعبات . هوحنا.. .رّوَص نمو مّلحت

 .[09517 2 ۲۲۲۰ : ثيدحلا رظنا]

 ىلوم رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثّدح دمصلا ٌدبع انئّدح ملسم نب ولع انثّدح 4 1١
 . رت مل ام هتيَع َيِرُي نأ ىرفلا ىَرفأ نم : لاق هَ هللا لوسر نأ ّرمع نبا نع هيبأ نع رمع نبا

 اهزكذي الو اهب زبخي الف هّركت ام ىأر اذإ باب - 5

 ةملس انا تعما لاق ديعس نب هبر دبع نع ةبعش انئّدح عيبّرلا نب ٌديعس انئّدح - ,ى]'آذؤ

 ايؤذلا ىَرَأ ٌتنك انأو :لوقي ةداتق ابأ ٌتعمس ىتح ينضرْئُتف ايؤُولا ىرأ تنك دقل» :لوقي

 الف بحب ام مكدحأ ىأر اذإف « هللا نم ةنسحلا ايؤرلا : لوقي هلك ئيبنلا ُتعمس ىتح ينضرمت
 لفتيلو + ناطيشلا رش د نسو اهذش نم للاب ةؤوهتلف هزكيام یار اذإو بحي نم الإ هب ْثَّدحُي

 . «هّرضت نل اهنإف « ًادحأ اهب ثّدحُي الو ًاثالث

 .[ل0106 3595599625985 5985 ‹ 0۷٤۷ ‹ ۳۲۹۲ : ثيدحلا رظنا]

 نع ديزي نع ٌيدزّواردلاو مزاح يبأ نبا ينثّدح ةزمح نب ميهاربإ انئّدح 6

 مكدحأ ئأر اذإ : لوقي كَ هللا لوسر حمس هنأ ٌيردُخلا ٍديعس يبأ نع» ٍباَتَح نب هللا دبع

 امنإف هركي امم كلذ َريغ ىأر اذإو « اهب ْتِّدحُيلو اهيلع هللا دمحّيْلف « هللا نم اهنإف اهبحي ايؤرلا

 . (هتضت نل اهنإف « دحأل اهزكذي الو اهّرش * نم ذعَتسَيلف « ناطيشلا نم يه

 بصي مل اذإ رباع لّوأل ايؤُرلا َرِي مل نم باب - ۷

 نب هللا ديِبُع نع باهش نبا نع سنوي نع ُثيللا انئَّدح ريكُب نب ئىبحي انئّدح - ,ى]'ذ

 : لاقف كيلا لوسر تأ الجر نأ ُتّدحُي ناك امهنع هللا يضر سابع نباَنأ» ةبتُع نب هللا دبع

 :اهنم نوففكتي سانلا ىرأف « لسعلاو َنمسلا ٌفطنت ًةلظ مانملا يف ةليللا ثيأر ينإ

 . ٌتولعف هب ٌتذخأ كارأف « ءامسلا ىلإ ضرألا نم لصاو ٌببس اذإو « لقتسملاو رثكتسملاف



 125ه لاتا

 :رکب وبأ لاقف .لصُو مث : عطقناف ُرخآ لجر هب دخ مث ؛هب العف رخآ لجر هب ذخأ مث

 ةلّظلا امأ :لاق .اهربعا : وک ا ناھ ایمان رعت لار تنا ياب هللا ةلؤسر ان

 نم رٹکتسملاف ٠ ُفطنت هتوالح نآرقلاف نمسلاو لّسَّعلا نم فطني يذلا امأو « مالسإلاف

 هب ٌدخأت هيلع َتنأ يذلا قحلاف ضرألا ىلإ ءامسلا نم ٌلصاولا ُببسلا امأو . لقتسملاو نآرقلا

 ٌلجر هب ذخأي مث « هب ولعيف رخآ ٌلجر هب ٌذخأي مث « هب ولعيف ٌلجر هب ذخأي مث .هللا َكيلْعُيف
 لاق ؟تأطخأ مأ تبصأ  َتنأ يبأب هللا لوسر اي ينربخأف . هب ولعيف هل لصوي مث « هب عطقنيف

 . ثأطخأ يذلاب ىنثّدحُتل هللا لوسر اي هللاوف :لاق « ًاضعب ٌتأطخأو ًاضعب ٌتبصأ : ةي ئبنلا

 ۰ 7٠٠١[. ١ :ثيدحلا رظنا] . «مسقت ال : لاق

 حبّصلا ٍةالص دعب ايؤرلا ريبعت باب ۸
 انثّدح ٌفوع انئّدح ميهاربإ نب ليعامسإ انثَدح مشاه وبأ ماشه نب لمؤم انئّدح 1١

 نأ رثكي امم ينعي ا هللا لوسر ناك : ف بدنج نب ةَرُمَس انثّدح» ءاجر وبأ

 لاق هنإو . ّصقَي نأ هللا ءاش ام هيلع ٌّصقَيف : لاق ؟ايؤُر نم مكنم ٌدحأ ىأر له : هباحصأل لوقي

 ثقلطنا ينإو « قلطنا : : يل الاق امهنإو يناثعتبا امهنإو ناين ةليللا يناتأ هنإ : ةادغ ٌتاذ انل

 ةرخصلاب يوهي وه اذإو ٠ ةرخصب هيلع ٌمئاق ٌرخآ اذإو « عجطضُم لجر ىلع انيتأ انإو « امهعم
 ةسأر حص ىتح هيلإ ٌمجرَي الف ةذحأيف رجحلا ٌتيف ؛ انهاه رجحلا هّدَْدتيف ُهَسأر غلثيف هسأَرِل

 « هللا احبس : يا لاق . ىلوألا ةرملا هب َلَعَف ام ّلثم هب لعفيف هيلع وعي مث « ناك امك

 دخآ اذإو « ُهاَمَقِل قلتسم لجر ىلع انيتأف انقاطناف « قلطنا قلطنا : يل الاق :لاق ؟ناذه ام

 هرن « هافق ىلإ هقذش رشرشُيف ههجَو يقش دحأ ي يتأي وه اذإو ٠ ديدح نم بولكب هيلع ٌمئاق

 بناجلا ىلإ لوحتي مث :لاق . شيف : I هاو اقل ىلإ ا ا

 كلذ َّمِصَي ىتح بناجلا كلذ نم غُرفي امف « لّوألا بناجلاب لعف ام لثم هب لعفيف رخآلا

 هللا تاحبس :تلق :لاق . ىلوألا ةّرملا َلعف ام لثم لعفيف هيلع دوعي مث « ناك امك بناجلا
 هنأ ٌبِسحأو :لاق « روُثتلا لثم ىلع انيتأف انقلطناف « قلطنا قلطنا : يل الاق :لاق ؟ناذه ام

 مه اذإو « ةارع ءاسنو ٌلاجر هيف اذإف هيف انْعلطاف :لاق .تارصاو طل هنقاذإف :لوقي ناك

 ؟ءالؤه ام :امهل تلق : لاق اوضْوَض بهللا كلذ مهاتأ اذإف « مهنم لفسأ نم ّْبَهَل مهيتأي

 لثم رمحأ : لوقي ناك هنأ ٌتبسح رهن ىلع انيتأف انقاطناف :لاق . قلطنا قلطنا : يل الاق :لاق

 ةراجح هّدنع ٌعَمج دق لجر رهنلا طش ىلع اذإو « حبست ب ٌحباس لجر رهنلا يف اذإو < مدلا

 هل رغفيف ةراجحلا هّدنع عمج دق يذلا كلذ يتأي مث < حبسي ام ٌحبسي حباسلا كلذ اذإو ؛ةريثك



 . ريبعتلا باتك- 3 ١

 :لاق .ًارجح همقلأف ُهاف هل رف هيلإ عجَر املك « هيلإ عجري مث حبسي قلطنيف ًارجح ُهُمقليف هاف
 ةآرملا هيرك لجر ىلع انيتأف انقلطناف :لاق . قلطنا ٌقِلطنا : يل الاق :لاق ؟ناذه ام :امهل تلق
 131م امہ فلق ؛ لاق ار ی ر ت ران اوچ ار حتر وز كنا اهوزكأك

 « عيبرلا ِنوّل لك نم اهيف ةّمتعم ةضور ىلع انيتأف انفلطناف .ٌقِلطنا « قِلطنا : يل الاق :لاق
 نم لجرلا َلوَح اذإو « ءامسلا ىف ًالوط هسأر ىرأ داكأ ال ٌليوط ٌلجر ةضورلا يرهظ َنيِب اذإو
 « قِلطنا :يل الاق :لاق ؟ءالؤهام ءاذه ام :امهل تلق :لاق . طق مهتيأر ٍنادلو رثكأ
 الاق :لاق .ّنسحأ الو اهنم مظعأ طق ةضور َرأ مل ةميظع ةضور ىلإ انيهتناف انفلطناف . قلطنا
 ‹ ةضف ِنبلو بهذ يلب ةّيئبم ةنيدم ىلإ انّيهتناف اهيف انّيقتراف : لاق اهيف ٌتيقتراف « ّقْرا : يل

 ٍنسحأك مهقْلَح نم طش ٌلاجر اهيف اناقلتف اهانلخدف « انل حتفف انحتفكشاف ةئيدملا اب انيتاف

 :لاق « رهنلا كلذ يف اوعقف اوبهذا : مهل الاق :لاق « ءار نأ ام حبقأك ٌرطشو ءار َتنأ ام

 دق انيلإ اوعجر مث « هيف اوعقوف اوبهّذف ضايبلا نم ضحملا ٌهءام َّنأك يرجي ٌصضرتعم رهن اذإو

 ًاذهو ِنْدذَع ةنج هذه : يل الاق :لاق .ةروص ِنَسحأ يف اوراصف مهنع ٌُءوسلا كلذ َبَهَذ

 كاذه يل الاق :لاق « ءاضيبلا ةبابتلا لثم رصق اذإف « ًادعص يرصب امّسف :لاق « كلزنم

 َتنأو « الف نآلا امأ :الاق « هلخدأف ىَناَرَذ ء امكيف هللا كراب :امهل تلق :لاق . كلزنم
 : يل الاق :لاق ؟ُثيأر يذلا اذه امف « ًابِجَع ةليللا ذنم ُثيأر دق ينإف :امهل تلق لاق .هلحخاد
 نآرقلاب ذخأي لجرلا هنإف رجحلاب هسأر عَلي هيلع تيتأ | يذلا لوألا لجل ام و اإ اأ
 هرځنمو هافق ىلإ هقدش ُرشرشي ا ي هيلع َتيتأ يذلا لجرلا امأو . ةبوتكملا ةالصلا نع مانيو ةضفريف

 لاجرلا امأو . قافلا غلبت ةبذكلا ُبذكيف هتيب نم ودخَي لجرلا هنإف هافق ىلإ هنيعو هافق ىلإ

 ٌحبسي هيلع تيتأ يذلا ٌلجرلا امأو . يناوزلاو ةانّرلا مهف رونتلا ءانب لثم يف نيذلا ةارعلا ٌءاسنلاو

 اهّشحَي رانلا دنع يذلا ةآرملا ةيركلا لجرلا امأو « ابّرلا لكآ هنإف « ّرجحلا ٌمَقليو « رهنلا يف

 هنإف ةضورلا يف يذلا ٌليوطلا ٌلجرلا امأو .منهج ٌنزاخ كلام هنإف اهلوح ىعسّيو

 ٌضعب لاقف :لاق .ةرطفلا ىلع تام دولوم لكف ُهلوَح نيذلا ٌنادلولا امأو . لب ميهاربإ
 موقلا امأو . نيكرشملا دالوأو : ال هللا لوسر لاقف ؟نيكرشملا دالوأو هللا لوسر اي : ةيملسملا

 هللا ٌرّواجت ايس رخآو احلاص ًالمع اوطلَخ ٌموق مهنإف ًاحيبق رطشو ًانسح مهنم رطش اوناك نيذلا

 ]1041 VE «Fo 77755 ۲۷۹۱ 37140178511415 ‹ 856 :ثيدحلا رظنا] . (مهنع

 ا رة #



 18 نتفلا باتك- ۲

 نتفلا َنم ُرّذحُب ل يبنلا ناك امو

 نبا نع َرمع نب عفان انئَّدح َيرّسلا نب ُرشب انئّدح هللا دبع نب ٌحلع انثّدح _ ٨۸

 ذخؤيف « يلع دري نم ٌرظتنأ يضوَح ىلع انأ :لاق لكي يبنلا نع ءامسأ تلاق» :لاق ةكيلم يبأ

 نبا لاق .«ىَرهَقلا ىلع اوّشَم « يردت ال :لاقيف « يتّمأ :لوقأ « ينوُد نم سانب

 .[10891 :ثيدحلا رظنا] . . نتت وأ انباقعأ ىلع عجرن نأ كب ذوعن انإ مهلا : ةكيلم يأ

 لاق» :لاق لئاو يبأ نع ةريغُم نع ةناوَع وبأ انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - 44
 ُثيَوهأ اذإ ىتح مكنم ٌلاجر َيلإ نفي « ضوحلا ىلع مكطَرَف انأ : 25 يبنلا لاق : هللا دبع

 .«كدعب اوثدحأ ام يردت ال : لوقيف « يباحصأ « ٌبر يأ : لوقأف ينوُد اوجلتخا مهّلوانأل

 .[6ا/5 « ٠٥۷٠ : ثيدحلا رظنا]

 : لاق مزاح يبأ نع نمحرلا دبع نب ٌبوقعي انثّدح ريكي نب ىيحي انثدح - 7مل مع

 هَدرَو نم ضوحلا ىلع مكطَرف انآ : لوقي لَك يبنلا تعمس :لوقي دعس نب لهس ُثعمسا
 لاح مث « ينوفرعيو مهفرعأ م ماوقأ يلع َندريَل « ًادبأ هدعب امظي مل هنم برش نمو هنم برش

 اذكه : لاكن اذه مهتدعأ او شايع يبأ نب ٌنامعنلا ينعمسف : مزاح وبأ لاق . . ؟مهنيبو ينيب

 : لاق هيف ديزي هعمل يردخلا ٍديعس يبأ ىلع دهشأ انأو : لاق .معن : :ٌتلقف ؟ًالهس ٌتعمس

 . «يدعب لَّدب نمل ًاقحس ًاقحُس : لوقأف « َكَدعب اولد ام يردت ال َكنإ : لاقيف ؛ ينم مهنإ»

 ٦١۸٤[. : ثيدحلا رظنا][١01١7 : ثيدحلا] .[1047 : ثيدحلا رظنا ٠] ا

 «اهنوركنت ًارومأ يدعب َنورّتس» ءب يبنلا لوق باب - ۲
 . «ضوحلا ىلع ينوَقلَت ىتح اوربصا : كي ئبنلا لاق» : ديز نب هللا دبع لاقو



VAنتفلا باتك- ۲  

VoY¥لاق بْهَو نب يز انئّدح شمعألا انثدح ديعس نب ىيحي انثدح ٌدّدسم انئّدح- : 

 :اولاق . اک ر را ىدع وک : ال هللا لوسر انل لاق : لاق هللا دبع ٌثعمس»

 .[8508 :ثيدحلا رظنا] . «مكقح هلل هللا اولّسو ‹ مهّقح مهيلإ اوُذَأ :لاق ؟هللا لوسر ايانُرمأت امف

Vorنع سابع نبا ٍنع» ءاجر يبأ نع دعتجملا نع ثراولا دبع نع ٌدّدسم انئّدح-  

 هتيم تام ًاربش ناطلسلا نم ّجَرَخ نم هنإف « ربصيلف ًائيش هريمأ نم ةرك نم : لاق هيَ يبنلا

 .[71847 « 87004 : يف هافرط ۷٠١۳ ثيدحلا] . «ةيلهاج

Voءاجر وبأ ينثّدح َنامثع يبأ ٍدعَجلا نع ٍديز نب دامح انثَّدح نامعّتلا وبأ انئّدح -  

 ًائيش هريمأ نم ىأر نم : لاق اي يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا تعمسا : لاق ٌيدراطعلا

 . «ةيلهاج ٌةتيم تام الإ تامف ًاربش ًةعامجلا قراف نم هنإف « هيلع ربصيلف ههركي

.[Y ‘oY: : [ثيدحلا رظنا 

 نع ٍديعس نب ٍرسب نع ٍريكُب نع ورمع نع بهو نبا ي ىنثّدح ٌليعامسإ انئّدح - ىف نك

 ا كلا : ا م وهر تاسلا نب اغ نع اناخ دا :لاق ةيمأ يبأ نب ةدانج

 . «هانعيابف ةا ئئبنلا اناعد : لاق ٠ ةي :ىبنلا نم هّيعمس هب هللا كعفني ثيدحب ْتّدَح

 انرسٌعو انهَركَمو انطّشنم يف ةعاطلاو عمسلا ىلع انعّياب نأ انيلع ذخأ اميف لاقف»-١١٠۷ ٠
 .«ناهرُب هيف هللا نم مكدنع ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ ٠ هلهأ َرمألا عزان ال نأو انيلع ةرثأو انرسُيو

 77٠١[. : يف هفرط_ا/55١ ثيدحلا]

E ل Vo 

 ا كرا قدعب هوم ر مکنإ

 ءاهفس ةمليغأ يَدَي ىلع يتمأ ُكالَه لك يبنلا لوق باب- ۳
 ديعس نب ورمع نب ديعس نب ىيحي نب وُرمع انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انئثّدح - 7مم

 انعمو ةنيدملاب ةي يبنلا دجسم يف ةريره يبأ عم اسلاج ٌثنكا : لاق يدج ينربخأ :لاق

 نم ةملغ يَدَي ىلع يتمأ ٌةكله :لوقي قودصملا قداصلا ٌتعمس :ةريره ویا لاق < تاور

 ينب نالف ينب لوقأ نأ تئش شول : ةريره وبأ لاقف « ةملغ مهيلع هللا ةنعل : ناورم لاقف + شيرق

 ًاناملغ مهآر اذإف ماشلاب اوكلم َنيح َناورم ينب ىلإ يّدج عم جرخأ ثنكف . .«تلَعمَل نالف

 .[6508 ۳62 ةكينحلازظناذ . ملعأ تنأ :انلق « مهنم اونوكي نأ ءالؤه ىسع :انل لاق ًاثادحأ



 ۱۷۹ نتفلا باتك- ۲

 برتقا دق رش نم , بّرعلل ليو :ِةِلَك يبذلا لوق باب - ٤

 نع ةورُع نع ّيرهزلا عمس هنأ ًةنييع نبا انئّدح ليعامسإ نب , كلام انثّدح _2- 68

 طظقيتسا : لاق اهن ٌنهنع هلل يضر شحج ابا بيز نع ةيبح مأ نع ةملس مآ ب بنز

 م رش نم برعلل ليو « هللا الإ هلإ ال : لوقي وهو ههجو ار محم مونلا نم كك يبا

 انيفو كلهنأ : ليق- ةئم وأ َنيعست َنايِفُس دقعو هذه ّلثم جوجأمو جوجأي مْذَر نم مويلا َحتف

 .[70982.277457 :ثيدحلا رظنا] . «ثّبخلا ٌرثك اذإ « معن :لاق ؟نوحلاصلا

 انربخأ ٌدومحم ينثّدحو . .ح SMa انثَّدح معن وبأ انئّدحا 06

 فرا لاق امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع» ةورُع نع ّيرهزلا ٍنع مع انربخأ قازرلا دبع

 ىرأل ينإف :لاق .ال :اولاق ؟ىرأ ام نورت له : لاقف ةنيدملا ماطآ نم مطأ ىلع ال ئنلا

 . 150917 « ۲٤۹۷ ۰ ۱۸۷۸ :ثيدحلا رظنا] . «رطَقلا عقوك مكتويب لالخ عقت ڌ نتفلا

 نتفلا روهظ باب٥

 ريع نع يرهرلا نع *معم انثّدح ىلعألا دبع انربخأ ديلّولا نب نابع اتد ¥

 رهظتو « ّحّشلا ىقلُيو « لمعلا صقنيو « َنامزلا ُبّراقتي : لاق اب ئبنلا نعةريره يبأ نع»

 . «لتقلا ّلتقلا : لاق ؟وه اميأ « هللا لوسر اي :اولاق . جزهلا ٌرثكيو ْنتفلا

 ةريره يبأ نع ديمح نع ٌيرهزلا نع» : ٌيرهُّزلا يخأ نباو ثيللاو ٌسسنويو ٌبيعش لاقو
 . ل خوبنلا نع

 DAfo 0 جلل مومو وجعم °1 ۸°41 161۲ 1085 ۸0 :ثيدحلا رظنا]

 :لاق ٍقيقش نع شمعألا نع ىسوم نب هللا ُديَبْع انثدح ددسم انئّدح - فسر

 اهيف لري ًامايأل ةعاسلا يّدَي َنيب لإ : كك غربنلا لاق :الاقف ىسوم يبأو هللا دبع عم ثنك»

 .«لتقلا : جرهلاو . جْرهلا اهيف ٌرثكيو « ملعلا اهيف عفرُيو « لهجلا

 0 .17056 « 9/054 : يف هافرط_ا/57١ ثيدحلاو ۷۰٦٦ : يف هفرط_577١ ثيدحلا]

e V4وللا ذل  

 008 يلا و ا

 هللا دبع عم ٌسسلاجل ينإ» :لاق لئاو يبأ نع شمعألا نع ثيرج انئّدح ةبيتق انثدح- ٥9



 ج : ناسلب جرهلاَو . هلثم « . . يب عوبنلا ثعمس : ىسوم وبأ لاقف « امهنع هللا ىضر ىسوم ىبأو
 ۷٠١۳ « ۷٠٠٦٤[. :ثيدحلا رظنا] . لتقلا ةشبحلا

 نعال لئاو يآ نع لضاو نع ةعش اندخ ردنغ اقدح ناشي نب دیم اند -5
 اهيف رهظيو « ملعلا اهيف لوزي :جرهلا مايأ ةعاسلا يدي َنيب : لاق - هعفر هبسحأو - هللا دبع

 .[7037 :ثيدحلا رظنا] . «ةشبحلا ناسلب لتقلا : ٌجرهلاو : ىسوم وبأ لاق . لهجلا

 :لوقي ب ئبنلا ٌتعمس : دوعسم نبا لاقو .هّوحن . . . جرهلا مايأ كك عوبنلا ركذ يتلا مايألا

 .«ءايحأ مهو ةعاسلا ٌمهكردُت نم سانلا رارش نم

 هنم ّرش ةّدعب يذلا الإ نامز يتأي ال باب ٦

 نب َسنأ انيتأ» :لاق يدع نب ريبّزلا نع ٌنايفس انثّدح فسوي نب دمحم انثّدح -4
 الإ نامز مكيلع يتأي ال هنإف « اوربصا :لاقف « جاجحلا َّنم َنوقلَي ام هيلإ انوكشف كلام

 . اكو مكيبن نم هتعمس « مكبر اوقلت ىتح هنمُرشأ هدعب يذلاو

 يخأ ينئّدح ليعامسإ انثدحو .ح .ّيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح 4

 نأ» ةيسارفلا ثراحلا تنب ٍدنه نع باهش نبا نع قيتَع يبأ نب ٍدمحم نع ٍلالب نب ٌناميلس نع

 اذام ؛ هللا ناحبُس :لوقي اعرف ليل يي هللا لوسر قيتسا : تلاق ب ئبنلا جوز ةملس مأ

 يكل - هجاوزأ ديري - ةناركشلا اوم طف ف ا را نقلوا اذامو «نئازخلا ّنم هللا لزنأ

 .[5714 ء٤٤0۸ 10991175118 :ثيدحلا رظنا] . «ةرخآلا يف ةيراع اينّذلا يف ةّيساك بر ؟نيَّلصُي

 «انم سيلف حالّسلا انيلع َلَمَح نم» هلك ٌيبنلا لوق باب -

 هللا يضر َرمع نب هللا دبع نع» عفان نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انئّدح -
 .[38074 :ثيدحلا رظنا] . «أنم سيلف حالسلا انيلع لمح نم :لاق ةي هللا لوسر لأ |

 ىسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ نع ِديِرُب نع ةماسأ وبأ انثدح ءالعلا نب دمحم انئّدح 0١-
 . اتم سيلف حالسلا انيلع لمح نم :لاق ةا يبنلا نع

 CS ع رعت رع كاز رادع رجلا يح احم الدال

 هيدي يف غرني َناطيشلا لعل يردي ال هنإف « حالسلاب هيخأ ىلع مكٌدحأ ريشي ثب ال : لاق يم بلا

 . «رانلا نم ةَّرفح يف عقيف



 ۱۷0۱ نتفلا باتک- ۲

neg VVٌتعمس» دمحم ابأ اي نرمل تلق  

ê E 0-6 : لاق ٠ 8 
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VV4رم الجر نأ رباج نع» رانيد نب ورمَع نع ديز نب ةامح اده نالا ر اق  

 اهم خال كرفت اانا افا , اهلوصُن ادب دق مّهسأب دجسملا يف

 VV] 7 : ثيدحلا رظنا]

 ىسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ نع ديَرُي نع ةماسأ وبأ انئَّدح ءالّعلا نب دمحم انئّدح -ه

 اهلاصن ىلع كىيمُيف لي عمو - انقوُس يف وأ  اندجسم يف مكدحأ رم اذإ :لاق لكي يبنلا نع
 ٤٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ءيشب اهنم َنيملسملا ّنم ًادحأ َبيِصُي نأ هفكب ضيقيلف : لاق وأ -

 «ضعب باقر مكضعب ٌبِرْضَي اراك يدعب اوعجرت ال» :كُي يبنلا لوق باب - ۸

 لاق» : لاق قيقش انثّدح شمعألا انئّدح ,يبآ ينثّدح صفح نب ُرمع انثّدح ۰

 .[50 44 « ٤۸ :ثيدحلا رظنا ٠ «رفك هّلاتقو قوسُف ملسملا ُبابس : ايم ئبنلا لاق : هلل

 ا رولا اا سا ستوب

 .«ضعب باقر مکضعب ُبرضيًارافك يدعب نوعجرت ال : لوقي لب يبنلا

 ثيدحلا رظنا] : 211/57 5١7 ‹ 5064# «< 1111 ۰ 1۷۸٩ ۰ 1858[.

VAنمحرلا دبع نع نيريس نبا اقدح كلاخوب ف اخ یب اندح ددم اند  

 نب نمحرلا دبع نم يسفن يف لضفأ وه َرَخآ لجر نعو  ةركب يبأ نع» ةركَب يبأ نبا
 :اولاق ؟اذه موي يأ نوردت الأ : لاقف سالا بطخ هللا لوسر َّنأ  ةركب يبأ نع ًةركب يبأ

 یل : : انلق ؟رحّنلا مويب َسيلأ : لاقف- همسا ريغب هيّسُيس هنأ اًننظ ىتح :لاق  ملعأ هّلوسرو لل
 ناف :لاق « هللا لوسر اي ىلَب :انلق ؟مارحلا ةدلبلاب تسيلأ ؟اذه ٍدلب يأ :لاق « هللا لوسر اي
 + اذه مكرهش يف ۽ اذه مكموي ةنزحك مارح مكيلع مكراشبأو مكضارعأو نكلاومأو مكءامد

 هنإف « بئاغلا ٌدهاشلا غلبي ٠ دهشا مهللا :لاق « معن :انلق ؟ثغلَب له الأ .اذه مكدلَب يف
 مکضعب ُبرضي ًارافك يدعب اوعجرت ال : لاق . كلذك ناكف « هل ىعوأ وه نم غبي ّْلبم بر

 ىلع اوفرشأ : : لاق ةمادق نب ةيراج هقّرح َنيِح يمرضحلا نبا َقرُح موي ناك املف . ضعب باقر

 : لاق هنأ ةركب يبأ نع يمأ ينتثّدحف : نمحرلا دبع لاق . كاري ل اولاقف .ةركب يبأ

 .[0000 045337044057191 ٩۷ ١ل ۱۷٤۱ :ثيدحلا رظنا] . (ةبّصقب ت تشه ام ئلعاولخد ول



Voنتفلا باتک - ۲  

 نع١ ةمركع نع هيبأ أ نع ليَّضف نب دمحم انثّدح باكشإ نب ٌدمحأ انثّدح 22649

 باقر مكضعب ٌبرضَي ار افك يدعب اوُدتزت ال : كلي يتلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا
 .[۱۷۳۹ :ثيدحلا رظنا] . «ضعب

 CR عربا اعرب يب ناك توتي زر احا 00
 ٍتصنتسا :عادولا ةّجبح يف ةئ هللا لوسر يل لاق :لاق ريرّج هّدَج نع» ريرج نب ورمع
 .«ضعب باقر مكضعب ُبِرضي ًاراّمك يدعب اوعجرت ال :لاق مث .َسانلا

 :ثيدحلا رظنا] ٠١١ . ٤٤٠١٥ « 5859[.

 مئاقلا ّنم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف ٌنوكت باب - 4
 نب ةملسَم يبأ نع هيبأ نع ٍدعس نب ميهاربإ انئّدح هللا ديبُع نب دمحم انئّدح - ۷۰۸۱

 نع باهش نبا نع ناسيك نب حلاص ينئّدحو :ميهاربإ لاق « ةريره يبأ نع نمحرلا دبع
 نم يخ اهيف ٌدعاقلا نتف ٌنوكتس : ب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع» بيسملا نب ديعس
 اهل فّرْشَت نَم . يعاسلا نم ٌريخ اهيف يشاملاو ٠ يشاملا نم ٌريخ اهيف مئاقلاو « مئاقلا

 ۳٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . هب ذعَيلف ًاذاعم وأ أجلم اهنم َّدِجَو ّنمف < هفرشتست

 نمحرلا ٍدبع نب ٌةملَس وبأ ينربخأ ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - ىو

 نيم مئاقلاو + ا نم ريح اهيف ةعاقلا نك نركب : لَو هللا لوسر لاق : لاق ةريره ابأ َّنأ»

 وأ أجلم َدِجَو نمف « هفِرشَت رشتست اهل فّرشَت نَم ‹ يعاسلا َنم ريخ اهيف يشاملاو « يشاملا نم
 .[ل401 17551١ :ثيدحلا رظنا] ٠ لف ادا

 امهيفْيَسِب ناملسملا ىقتلا اذإ باب-١

 : لاق نسحلا نع همَسُي مل لجر نع ٌدامح انئّدح باهولا ٍدبع نب هللا دبع انئَّدح - 5 ۳

 نبا ةرصن ديرأ :ٌتلق ؟ٌديرت َنيأ :لاقف ًةركب وبأ ينابقتساف « ةنتفلا يلايل يحالسب ُتجرخ»

 لهأ نم امهالكف امهيقيسب ناملسملا ةّجاوت اذإ : ا هللا لوسر لاق : لاق « و هللا لوسر مع

 : ديز نب دامح لاق . «هبحاص ّلتق دارأ هنإ : لاق ؟لوتقملا لاب امف « لتاقلل اذهف :ليق .رانلا
 اذه ىّور امنإ :الاقف « هب يناثّدحُي نأ ٌديرأ انأو ٍديِبَع نب سنويو بويأل ثيدحلا اذه ثركذف
 لاو ادیب دامی ادع نايس ات دع . ةركب يبأ نع سيق نب ِبتحألا نع ْنسحلا ٌثيدحلا
 نع نسحلا نع دايز نب ىلعمو ٌماشهو ُسسنويو ُبويأ انَنَدح ديز نب ٌدامح اَنَّدح : :لمؤم

 نع زيزعلا دبع نب ٌراكَب اورو « بويأ نعٌرمْعَم اورو ٠ يب يبنلا نع ة ةركب يبأ نع فنحألا



 Vor نتفلا باتك- ۲

 نع ةركُب يبأ نع شارح نب يعبر نع روصنم نع ةبعش انئّدح :5دنغ لاقو . ةركب يبأ نع هيبأ

 .[541/6 « ۳۱ :ثيدحلا رظنا] .روصنم نع ٌنايفس هعفرَي ملو ٠ لَك يبنلا

 ؟ةعامج نكت مل اذإ رمآلا فيك باب-١

V۸ني رانا ي وا نبا اتاك علب نب ةيلولا ج ا نب هرعت اللحم  

 ناک اي م ينالوخلا َسيردإ | ابأ م عمس هنأ ميم رضحلا هللا ديبع

Iثلقف « ىنكردُي نأ ةفاخم ٌرشلا نع ُهلأسأ تا  : 

 رف یر ااه ا لوف ربا ور هللا باف رر :لهاج ىف انك انإ ا روا
 : لاق ؟هنخَد امو :ٌتلق . نَحَد هيفو معن :لاق ؟ريخ نم ٌرشلا كلذ دعب لهو :ُتلق . معن :لاق

 :لاق ؟رش نم ريخلا كلذ دعب لهف :تلق ,ركتُتو مهنم فرعت « ييدَّه ريغب َنودهي ٌموق
 مهفص « هللا لوسر اي :ٌتلق .اهيف هوفّذق اهيلإ مهباجأ نم « منهج باوبأ ىلع ةاعُد « معن
 :لاق ؟كلذ ينكردأ نإ ينرمأت امف : تلق .انتتسلأب نوملكتيو « انتدلج نم مه :لاق « انل

 كلت لزتعاف :لاق ؟مامإ الو ةعامج مهل ْنكي مل نإف : تلق « مهّمامإو نيملسملا ةعامج ٌمزلت

 . «كلذ ىلع تنأو ثوملا ٌكَكردُي ىتح ةرجش ٍلصأب ضعت نأ ولو « اهلك قَرفلا
 ۳٠١۷[. 057555 :ثيدحلا رظنا]

 ملظلاو نّدِفلا َداوّس رتي نأ ةرك نم باب- ١
 ثيللا لاقو .دوسألا وبأ انثّدح :لاق هريغو َةَوْيَح انئّدح ديزي نب هللا دبع انثّدح 16

 ‹ هتربخأف ةمركع ٌتيقلف « هيف ثبيتكاف ثعب ةنيدملا لهأ ىلع عطق 0 دوسألا يبأ نع

 0000 اوناك َنيملسملا نم ًاسانأ َّنأ سابع نبا ينربخأ» :لاق مث « يهنلا ّدشأ يناهنف

 وأ هلتقيف مهّدحأ مب ںی تلا راب ل ۵ لور يم[ رشا "ارح رک

 رو 2 سدس هع م

 .[1095 : ثيدحلا رظنا] . مشن ىيلاَط ةكيتكملا مهو يذلا # : ىلاعت هللا لزنأف «هلتقيف هّيرضَي

 سانلا نم ٍةلاثُح يف ّيقب اذإ باب- ۳

 انثدح» بهو نب ديز نع شمعألا انثّدح ُنايفس انّربخأ ريثك نب دمحم انثّدح -65

 ةنامألا َّنأ انَّدح : رخآلا ؛ظتنأ انأو امهدحأ ٌتيأر نيثيدح ةا هللا لوسر انثَّدح :لاق ةفيذح

 اهعفر نع انثّدحو « ةّنسلا نم اوملع مث نآرقلا نم اوملع مث « لاجرلا بولق رذَّج يف ثلزن
 ةمونلا ماني مث « تكولا رثأ لثم اهثأ ُلظيف هبلق نم ةنامألا ضبقتف ةمونلا لجرلا ماني :لاق



 نتفلا باتك- ۲ 20

 سيلو ًاربتنم ةارتف طفنف كلج ىلع هّتِجَرْحَد رمجك « لجملا رثأ لثم اهرثأ اهيف ىقبيف ضف
 الجر نالف ينب يف َّنِإ :لاقيف « ةرامألا يك وو دج داكير الق وعباس نيانلا عني و يرش هيف

 «ناميإ نم ٍلّدرَخ ةبح لاقثم هبلق يف امو هدلجأ امو هفرظأ امو ُهلقعأ ام : لجرلل لاقيو «ًانيمأ

 ناك نإو « مالسإلا يلع هدر آملسم ناك ْنْنَل  ُثعَياب مكيأ يلابأ الو نامز يلع ىتأ دقلو

 .[14917 :ثيدحلا رظنا] . «ًانالفو آنالف الإ ٌميابأ تنك امف ويلا امأو «٠ هيعاس َيلع هدر ًاينارصن

 ةنتفلا يف بّرعتلا باب- ٤١

 عود دا نب نع يبا نب ديزي نع مد نب هنأ عوكألا نب ةملس منعا ديّبُع ىبأ نب ديزي هعدتاح انثّدح ديعس نہ ةبيتق ان اح ۷

 ّنكلو ءال : لاق ؟َتب TE ENN :لاقف جاجحلا ىلع لخد

 جرخ نافع نب ٌنامثع لتق امل : :لاق ديبع يبأ نب ديزي نعو . (ودَبلا يف يل َنذأ 00

 تومي نأ لبق اهب لري ملف 3 ًادالوأ هل تدّلّوو َةأرما كانه جّوزتو ةذّبرلا ىلإ عوكألا نب

 . «ةنيدملا لزن < 0

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انئّدح _-- ۸
 : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىردُخلا ديعس ىبأ نع» هيبأ نع ةعصْعَص ىبأ

 قادر 1 1 E ا 1 ل عمل
 نم هنيدب ُرِفَي ‹ رطقلا عقاومو لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ٌريخ نوكي نأ كشوُي

 .«نتفلا

 نتفلا ّنم ذؤعتلا باب

 اولأس : لاق هنع للا يضر ٍسنأ نع» ةداتق نع ماشو انثّدح ةلاضف نب ذاعُم انثّدح - 7۸۹

 ءيش نع ينولأست ال : لاقف ٌرِبنملا موي تاذ هلك 5 يلا وصف « ةلأسملاب هؤفحأ ىتح لإ يبنلا

 ر ا لجر لك اذإف ًالامشو انيمي ٌرظنأ ٌتلعجف « مكل تيب الإ
 ُرمع أشنأ مث . ةفاذح كوبأ : ,لاقف ؟يبأ نم « هللا يبن اي : لاقف هيبأ ريغ ىلإ ىعدُي ىحال اذإ ناك

 افق < تقلا وين وملاك دوف“ الوسر ٍدمحمبو « ًانيد مالسإلابو « ابر للاب انيضر : :لاقف

 امهتيأر ىتح رانلاو ةنجلا يل تَروُص هنإ « طق مويلاك ٌرشلاو ٍريخلا يف ُثيأر ام : كك عيبنلا
 2 رس سس يد عش م چ

 َنعأولَسََش ا أوم اء تزل اهمأكي 9 ةيالا هذه دنع ثيدحلا اذه ركذُي : ةداتق لاق . «طئاحلا َنوُد
 ترا سوم و ہار 4

 ٩۳ < EAT TEA TY «£111 ۷64 › 0£] :ثيدحلا رظنا] . 4 گو دم نإ ءايشأ

 اننا َّنأ ةداتق انثدح ٌديعس انئدح عير نب ديزي انثّدح ”يسوتلا س ابع لاقو ن*دة م



 ١ نتفلا باتك 7

 هللاب اذئاع :لاقو « يكبي هبوث يف ُهَسأر فال ٍلجر ٌلك» لاقو « اذهب . . كك هللا عيبن نأ مهثَّدح

 .«نتفلا ىأّوَس نم هللاب ذوعأ : لاق وأ « نتفلا ءوس نم

[VA 2558525158 575175 £111 55ال 2854٠ 2 ٩۳ [ثيدحلا رظنا: 

 َّنأ» ةداتق نع هيبأ نع رمتعُمو ٌديعس انئّدح عيَرُر نب ديزي انئّدح :ٌةفيلخ يل لاقو -1 ۰۹۱

 . «نّئفلا رش نم هللاب ًاذئاع : لاقو اذهب كك ئبنلا نع مهثّدح ًاسنأ

[V4 (V°AQ TEA TEA «TTY «£1۲1 21/59405٩ ‹ ٠۳ [ثيدحلا رظنا: 

 «قرشملا ٍلَبَق نم ةنتفلا» لَك يبنلا لوق باب- ١5

 ملاس نع يرهّزلا نع رمْعَم نع ّفسوي نب ماشه انئّدح ٍدمحم نب وللا دبع ينثّدح - 7بو؟

 ثيح نم < انهاه ٌةنتفلا « انهاه ةنتفلا : لاقف ربنملا ٍبْنَج ىلإ ماق هنأ اب يبنلا نع هيبأ نع

 ۰۳۱۰٤ ۰۳۲۷۹ ۰۳۰۱۱ ٥۲۹٦[. : ثيدحلا رظنا] :«4نتسشلا ترف : لاق وأ . ناطيشلا ٌنرق علطي
 عمس هنأ امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع» عفان نع ُثيل انئّدح ٍديعس نب ةبيتق انئّدح 7١4 ع 0 و - 14 2 2

 . «ناطيشلا نرق علطي ثيح نم انهاه ةنتفلا نإ الأ :لوقي قرشملا ٌلبقتسم وهو ايب هللا لوسر

 :ثيدحلا رظنا] ۳۱۰٤ ‹ 51/4 ۳۵۱۱ (٥۲۹٦ ۰ ۷۰۹۲[.

 َرمع نبا نع» عفان نع ٍنوَع نبا نع ٍدعس نب ُرهزأ انثّدح هللا دبع نب ٌميلع انئّدح - ١٠4
 « هللا لوسر اي :اولاق « اننمي يف انل كراب كهللا « انماش يف انل كراب مهلا ةا ئبنلا ركذ :لاق

 يفو هللا لوسر اي :اولاق .اننمي يف انل كراب مهللا « انماش يف كراب مهللا :لاق « اندجن يفو

 . «ناطيشلا ٌنرق علطي اهبو نتفلاو لزالزلا كانه : ةثلاثلا يف لاق هنظأف « انرجن

 ۱١۳۷[. :ثيدحلا رظنا]

 نمحرلا دبع نب ةربَو نع نايب نع ٌدلاخ انثَّدح ٌئيطساولا نيهاش نب ٌقاحسإ انئّدح ١06
 لاق « ًانّسح ًاثيدح انئّدحُي نأ انوجّرف َرمع نب هللا دبع انيلع جرخ» :لاق ريبج نب ديعس نع

 مهول 9 :لوقي هللاو ةنتفلا يف لاتقلا نع انثّدح نمحرلا دبع ابأ اي : لاقف لجو هيلإ ارداف
 ٌلتاقي لإ دمحم ناك امنإ ؟كُمأ كئلكت ةنتفلا ام يردت له :لاقف 4 ةن دكت ال ىح
 .2كلُملا ىلع مكلاتقك سيلو ةنتف مهنيد يف لوخدلا ناكو « نيكرشملا

 ]101 10° 0 4ةه5١ E0۱ 2555 ۳۷۰ £ ۳1۹۸ ‹ °۱۳ :ثيدحلا رظنا]

 رحبلا جومك جومت يتلا ةنتفلا باب ١١

 « نّئفلا نع تايبألا هذهب اوُلّثمتَي نأ نوبحتسي اوناك بشوح نب ِفْلَخ نع : ةنييع نبا لاقو

 : سيقلا ؤّرما لاق



 نتفلا باتك 7 5/١

 ٍلوهَج لكل اهتنيزبئئىعست ةيتفنوكتام لوأ ٌبرسحلا

 ٍلِيلَح ِتاذ ريغ زوجع تلو امهمارض ٌبشو تلعتشا اذإ ىتح

 لاو ورک تر واول طف

 N ما د ل ل يع 07 0 ش

 د سل د د اولا

 اهنم كيلع سيل :لاقف . رحبلا جومك جومت يتلا نكلو « َكلأسأ اذه نع سيل : لاق .ركنملا

 :لاق ؟حتفُي مأ بابلا ُرَّسكيأ :ٌرمع لاق . ا ابان: ايكو كاذب ا هينا اند سآت

 بابلا ملعَي ٌرمع ناكأ : ةفيذحل انلق . لجأ :ٌّتلق .ًادبأ ٌقلغي ال ًاذإ :ُرمع لاق .رّسكُي لب ال

 ا الاب CSE ىلا كلور: اب رع ول نإ دي انك جل لق

 . مع : لاق ؟بابلا نم :لاقف « هلأسف ًاقورْسم انرمأف « بابلا نم ُهلأسن

 .["ةهرى5 ٥۲١ , ۱٤۳١ 2 1١888 :ثيدحلا رظنا]

 نع هللا دبع نب ِكيرش نع رفعَج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ نب ٌديعس انئّدح - 74۹۷

 ةنيدملا طئاوَح نم طئاح ىلإ كي ئبنلا جرخ : لاق ٌّيِرعشألا ىسوم يبأ نع بّيسملا نب ديعس

 َباَوَب مولا َننوكأل : : ٌتلقو وباب ىلع ٌتسلَج طئاحلا لحد املف « هرثإ يف ُتجرخو هتجاحل

 نع بفشكف رئبلا فق ىلع سلجو « ةتجاح ىضقو ل ئينلا بهذف . ينزمأي ملو كك يبنلا

 َنذأتسأ ىتح تن امك : ٹلقف َلْخديِل هيلع ٌنذأتسي ركب وبأ ءاجف «رثبلا يف امهألدو هيقاس

 هل نَّذئا :لاق . كيلع ٌنذأتسي ركب وبأ « هللا ئبن اي : ٌتلقف ةي ئبنلا ىلإ ٌتئجف . فقوف « كل

 ءاجف .رثبلا يف امهالدو هيقاس نع فشكف ف يبنلا نيمي نع ءاجف « لخاف . جلاب هْرشَيَو
 00 ةنجلاب هرشَو هل ْنذتا : لَك خيبنلا لاقف . كل َنذأتسأ ىتح تنأ امك : ٌتلقف « ؛مع

 مث سلجم هيف نكي ملف قل الّمماف « رثبلا يف امهالدف هيقاس نع فّشكف ل ينلا راسي

 0 : اك ئبنلا لاقف . كل َنذأتسا ىتح َتنأ امك : تلقف ٌنامثع

 تففشكف < « ِرئبلا ةفَش ىلع مهلباقم ءاج ىتح لّوحتف « اسلجم مهعم ذجي ملف لف « هببِصُي 2 هبيصتي

 نبا لاق .«يتأي نأ هللا وعذأو « يل ًاخأ ىنمتأ ٌتلعجف « رثبلا يف امهالد مث يقاس نع

 . «نامثع درفناو انهاه تعّمّتجا « مهّروبق كلذ ُتلّوأتف : نكسملا

 .[ 571١575986 , ۳۹۹۳ « "501/5 : ثيدحلا رظنا]



 ١/0١ نتفلا باتك- ۲

 ٍلئاو ابأ ٌتعمس َناميلس نع ةبعش نع رفعج نب دم انربخأ دلاخ نب ُرشب شب ينثّدح -

 « هحتفي نم لوأ نوكأ ًاباب حتفأ نأ نود ام ةتملك دق : :لاق ؟اذه ملكت الأ : ةماسأل ليق» : لاق

 نم ثعمس ام دعب ريخ تنأ :- نيلجر ىلع ًاريمأ وكي نأ دعب - لجرل لوقأ يذلاب انآ امو

 « ءاحَرب ٌرامحلا ٌنحطَي امك اهيف ُنحطَيف رانلا يف ٌحَرطْبف لجرب ُءاجُي :لوقي كي هللا لوسر
 ؟ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت تنك تسل « ُنالف يأ :نولوقيف رانلا ٌلهأ هب ٌفيطُيف

 .[895107 :ثيدحلا رظنا] . (هلعفأو ركنملا نع ىهنأو « هلعفأ الو فورعملاب ُرمآ تنك ينإ : لوقيف

 باي- ١6

 دقل :لاق ة ةركب يبأ نع» نسحلا نع ٌفوع انثّدح مئيهلا نب نامثع انئثّدح - - 4

 موق َحِلْفُي نل : لاق ىرسك َةنبا اوكّلَم اسراف َّنأ لكي يبنلا غلب امل ٠ ل مابآ ملكي هللا نمت
 ٤٤١١[. :ثيدحلا رظنا] . «ةأرما مهّرمأ او

 انئّدح نتابع نیرو انثّدح مدآ نب یب اننا دمحم ناي هللا دی انتالجاد 1۰۰

 ىلإ ةشئاعو ٌريبّرلاو ةحلط راس امل» : لاق ٌيدسألا دايز نب هللا ٌدبعميرم وبأ انئَّدح نيصح وبأ
 ناكف « َربنملا ادعصف ًةفوكلا انيلع امدقف ولع نب ّنسحو رساي نب رامع ىلع ثعب ةرصبلا

 ُتعمسف « هيلإ انعمتجاف نسحلا نم َلفسأ ٌرامع ماقو ٌءالعأ يف ربنملا ٌقوف يلع نب ٌنسحلا
 « ةرخآلاو ايندلا يف ايب مكتبن ةجوزل اهنإ لاو « ةرصبلا ىلإ تراس دق ةشئاع َّنِإ :لوقي ًارامع
 .[۳۷۷۲ :ثيدحلا رظنا]؟(«يه مأ َنوعيطت هايإ َملعَيل مكالتبا ىلاعتو كرابت هللا كلو

 ربنم ىلع ٌرامع ماق» لئاو يبأ نع مكَحلا نع ةينغ يبأ نبا انثّدح ميعُن وبأ انثّدح ١-

 اهنكلو « ةرخآلاو ايندلا يف ايب مكّيبن ةجوز اهنإ :لاقو اهّريسَم ركذو ةشئاع ركذف « ةفوكلا
 ۷٠٠١[. ۳۷۷۲ :ثيدحلا رظنا] . ؟متيلتبا امم

 ٌتعمس ٌورمع ينربخأ ةبعش انثّدح ٍربحملا نب ُلَدَي انثّدح 5-7٠١4-7٠

 ٍةفوكلا لهأ ىلإ يلع ُهئعَب ٌثيح ٍرامع ىلع دوعسم وبأو ىسوم وبأ لخد» :لوقي ٍلئاو ابأ
 .تملسا ُذنم رمألا اذه يف ٌكعارسإ نم اندنع ةّركأ ًارمأ َتيتأ كانيأر ام : الاقف « مهُدْفنَتِسَي
 .رمألا اذه نع امكئاطبإ نم يدنع هّركأ ًارمأ امتملسأ ذنم امكنم ثيأر ام :رامع لاقف

 هفرط 1٠١ ثيدحلا] ۷٠١١[. :يف هفرط ۷٠١١ ثيدحلا] . «دجسملا ىلإ اوحار مث « ٌةلُح امهاسكو

 .[١٠7ا/ :يف هفرط_ا/١٠١ ٤ ثيدحلا] ۷٠٠١[. : يف

 ةملس نب قيقش نع شمعألا نع ةزمح ىبأ نع ٌنادبع انثّدح 6-7١١7-1١١!-



 نتفلا باتك- ۲ 174

 ٌكباحصأ نم ام : :دوعسم وبأ لاقف « رامعو ىسوم يبأو دوعسم يبأ عم ًاسلاج تنك : لاق
 نم يدنع َبَيَعأ كي عبنلا تبحص نم ًائيش كنم ُتيأر امو « َكّريغ هيف ُثلقل 0

 انف اذن اص ف ر قس عبار اود رفق انآ اب : رامع لاق « رمألا اذه يف ٌكعارْسِتس
 ناكو  دوعسم وبأ لاقف E ل و

 هيف احور : :لاقو ًارامع ىرخألاو ىسوم ابأ امهادحإ ىطعأف « نيتّلح تاه مالغ اي :- ًارسوم

 ۷٠٠١[. :ثيدحلا رظنا][١١٠۷ :ثيدحلا] 7٠١١5[. :ثيدحلا رظنا][١١١٠7 :ثيدحلا] . «ةعمجلا ىلإ

 ۷٠١۷[. : ثيدحلا رظنا] ۷٠١[ 5 : ثيدحلا]

 ًاباذع موقب هللا َلزنأ اذإ باب 4

 2 يرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ َنامثع نب هللا دبع انثَّدح _- ۸

 | : لَك هللا لوسر لاق : اولا يظر رمق نا نس الرع نب هللا دبع نب ةزمح

 .«مهلامعأ ىلع اوثعُب مث « مهيف ناك نم ٌباذعلا َباصأ ًاباذع موقب هللا لزنأ

o 
 «نيملسملا نم نيتئف

 ءاج ةفوكلاب هتيقلو ىسوم وبأ ليئارسإ انئّدح نايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انئّدح- ۷⁄۰۹

 لاق . ٌلعفَي ملف هيلع ٌفاخ ةمئبش َنبا ّنأكف ٠ ‹ ةظعأف ىسيع ىلع ينلخدأ :لاقف ةمرْبَش نبا ىلإ

 لاق بئاتكلاب ةيواعم ىلإ امهنع هللا يضر يلع نب ُنسحلا راس املا :لاق ٌنسحلا انثّدح

 يرارذل نم : ةيواعم لاق . اهارخأ َربْدَ ىتح يوت ال ًةبيتك ىرأ : ةيواعمل صاعلا نب ورمع

 :هل لوقنف ةاقلت :ةرُمَس نب نمحرلا ٌدبعو رماع نب هللا دبع لاقف ءانأ :لاقف ؟نيملسملا

 لاقف « نسحلا ًءاج ٌبطخَي كب خوبنلا انيّب :لاق ةركب ابأ ٌتعمس دقلو :نسحلا لاق . حلّصلا
 . «نيملسملا نم نيتئف نيب هب َحلصُي نأ هللا لعلو « دّيس اذه ينبا : كي يبنلا

 .[؟ 7/15 ۰ ۳۹۲۹ 11/٠5 :ثيدحلا رظنا]

 نأ يلع نب دمحم ينربخأ ورمع لاق :لاق ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انئّدح - 11۰
 :لاقو يلع ىلإ ةماسأ ينلّسرأ» : لاق ةلمرح تيأر دقو : ورمع لاق ةربخأ ةماسأ ىلوم ةلمْزَح

 ٍلسألا قدش يف تنك ول : كل لوقي :هل لقف ؟ٌكَبحاص فّلخ ام :لوقف نالا كلاسيس هنإ

 نسح ىلإ ُثبهذف « ًائيش ينطعُي ملف .هَرَأ مل رم اذه ّنكلو « هيف َكعم نوكأ نأ تب ٌتبَبحأل

 ا نار نيكو



 10۹ نتفلا باتك- ۲

 هفالخب لاقف جرح مث ًائيش موق دنع لاق اذإ باب ١
O VNكد دانا رق  IE Eعفان نع بويا نع ٍديز نب رح نسب  

 5 يللا ثعمس ينإ :لاقف هدلوو ُةمَشَح رمع نبا عمج ةيواعم نب ديزي ةنيدملا لهآ علح

 « لاتقلا هل ُبِصْنَي مث هلوسرو هللا عيب ىلع لج عَيابُي نأ نم مظعأ ًارذغ ُملعأ ال ينإو

 . «هنيبو ينيب َلَصْيَملا تناك الإ رمألا اذه يف عياب الو هعَّلَخ مكنم ًادحأ ُملعأ ال ينإو

 .[5955 « 1۱۷۸ « 1۱1۷۷ 237184 : ثيدحلا رظنا]

 ٠ :لاق ٍلاهنملا يبأ نع ٍفوَع نع باهش وبأ انثدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح - 7111۲

I Eل  

 بصق نم هلة لِ يف لاج وهو وراد يف هيلع انلخد ىتح يمل الا زز بأ ىلإ يبأ

 ؟سانلا هيف عقَو ام ىرت الأ « ةزرّب ابأ اي : لاقف ثيدحلا هّمعطتسي يبأ أشنأف « هيلإ انْسلجف

 هيدر دابا E يأ لاكن تيا ىلإ: ا لا

 هللا َّنإو « ةلالضلاو ِةّلِغلاو ةلذلا نم متملع يذلا ٍلاحلا ىلع متنك برعلا َرّشعم اي مكنإ

 َّنإ .مكنيب تّدّسْفَأ يتلا ايندلا هذهو « نورت ام مكب ْغلَب ىتح ي ٍدمحمبو مالسإلاب مكذقنأ

 الإ َنولتاقُي نإ لاو مكر ُهظأ نيب نيذلا ءالؤه َّنإو « ايند ىلع الإ لاقي نإ هللاو ماشلاب يذلا كاذ
 ۷۲۷١[. :يف هفرط-_ا١١؟ ثيدحلا] . (اينّذلا ىلع الإ لتاقُي ْنِإ هللاو ةكمب يذلا كاذ إو « ايند ىلع

 راما TS انقل

 ها

 نع ء ءائْعَّشلا يبأ نع تباث يبأ نب بيبح نع ٌرعْسِم انثدح ىبحي نب ُدالخ انئّدح - 7

 .«ناميإلا دعب ٌرفكلا وه امنإف مويلا امأف < الب يبنلا ٍدهع ىلع قافنلا ناك امنإ» : لاق ةَفيَذُح

 روبقلا ّلهأ ًطَّبْغُي ىتح ةعاسلا موقت ال باب 1
 نع ًةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ي ىنثّدح ليعامسإ انثّدح 6-١

 . «هناكم ينتيل اي : لوقيف لجرلا ربقب لجرلا رمي ي ىتح ةعاسلا موقت :J لاق ي يبنلا

[V1 < TAT تسمح كحال cE TET TTA OFA CIENT لكك Ao [ثيدحلا رظنا: 



 ناثوألا دّبعُت ىتح نامزلا رّيغت باب 7

 ينربخآ» بّيسملا نب ديعس لاق : لاق يرهرلا نع ٌبيعش انّربخأ ناميلا وبأ انئّدح- الاأأك

 ِءاسن ٌثايلأ ٌبرَطضَت ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره وبأ

 . ةيلهاجلا يف نودبعي اوناك يتلا سود ةيغاط : ةصلخلا وذو .«ةصلخلا يذ ىلع سود

 نع» ِثيغلا يبأ نع روث نع ٌناميلس ينئّدح هللا دبع نب زيزعلا ُدبع انثّدح - ۷
Fhَسانلا قوسي ناطحق نم لجر َجْرخَي ىتح ةعاسلا موقت ال : لاق اب هللا لوسر نأ ةريره يبأ م 8 -. 2 2 ا 4 595 سه. لاا ىل ر  

 .[8811/ :ثيدحلا رظنا] . «هاصعب

 راثلا جورخ باب 4

 . «برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت ران ةعاسلا طارشأ لوأ : ايو ئبنلا لاق» :ٌنسسنأ لاقو

 ينربخأ» بّيسملا نب ٍديعس نع يرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح 764

 ٌءيضن زاجحلا ضرأ نم ران جْرْخت ىتح ٌةعاسلا موقت د ال : لاق نكي هللا لوسر نأ ةريره وبأ

 . «ىَرْضُيب ٍلبإلا قانعأ

 نع هللا ٌديَبَع انثّدح دلاخ نب ةبقع انثَّدح يدنكلا ديعس نب هللا دبع انثّدح - ۹
 ا ا ا ا ا

 ةبقع لاق .«ًائيش هنم ْذخأي الف ه هَرِضَح نمف « بهذ نم زنك نع َرِسحَي َ نأ ٌتارفلا كشوُي

 هنأ ال .«هلثم . .ِلَك يبنلا نع ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانرلا وبأ انئّدح هلا ديب انثّدحو

 . «بهآ نم لبج نع يحي : لاق

 باي 6

 بهو نب ةثراح ُثعمس : لاف ديك ا اع دعا نحب ا هذين اندم 77

 هتقدصب لجرلا يشمي ٌنامز سانلا ىلع يتأيسف ءاوقّدصَت : لوقي ءا هللا لوسر ٌثعمسا : لاق

 . هللا دبع وبأ هلاق .همأل رمع نب هللا ديبع وخأ ةثراح : دّدسم لاق . ايلي نم دجي الق

 :ثيدحلا رظنا] ١١٤١١١ ١4785[.

 ةريره يبأ نع» نمحرلا دبع نع دانزلا وبأ انثّدح ٌبيعش ش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح-١0

 ‹ ةميظع ٌةلتقم امهنيب وكت ناتميظع ٍناتئف َلِيَْقَت ىتح ةعاسلا موقت ڌ ال :لاق هِي هللا لوسر نأ



 1/2 نتفلا باتك- 7

 « هللا لوسر هنأ معزي مهلك نيثالث نم بيرق نوباذك َنولاجد تعبي ىتحو « ةدحاو امهتّوعَد

 وهو ّجْرَهلا رثكيو « ْنتفلا رهظتو « ُنامزلا ُبراقتيو ؛لزالّرلا َرئ چا ضَبَقُب ىتحو
 ُهَّضِرَعَي ىتحو « هّتقَدص لبقي نم لاملا ٌبر مهي ىتح َضیفیف لاملا مكيف ٌرثكي ىتحو « تقلا
 َرمَي ىتحو « ناينبلا يف ْسانلا لّواطتي ىتحو « هب يل َبَرأ ال :هيلع هضرعَي يذلا لوقيف

 اهآرو ْتّعلط اذإف « اهبرغَم نم ُنسممشلا علطت ىتحو ؛هناكم ينتيلاي :لوقيف لجرلا ربقي ٌلجرلا
 يف ْثبسَك وأ لبق نم ثنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفن ال َنيح كلذف ٠ ٌنوعمجأ اونمآ ٌسانلا

 نموتعلو او الو هناعياجت الث امهنيب امهيؤت ای كن د دقو ةعاسلا ّنموقتلو ًاريخ اهناميإ

 ةضوح طلق رهو ةعاسلا نموقتلو ؛ همعطَي الف هتحقل نّبلب لجرلا ٌفرصنا دقو ةعاسلا

 2486 :ثيدحلا رظنا] . «اهمعطي الف هيف ىلإ | ُهّتلكأ عفر دقو ةعاسلا ّنموقتلو < هيف يقسَي الف

CTاء ل17  CET ETOتمل حلال  CATOالمحل  [Yo 

 لاجدلا ٍركذ باب 5

 نب ةريغملا يل لاق» : : لاق سيق ب ىنئّدح ليعامسإ انئّدح ىيحي انثّدح ٌدَّدسم انثَّدح ۲

 :ٌتلق ؟هنم كّوِضي ام : يل لاق هنإو « هتلأس ام لاجدلا نع هل يبنلا دحأ لأس ام : ةبغش

 . «كلذ نم هللا ىلع ُنَوْهَأ وه لب : لاق « ءام ٌرهنو بخ لج عم نإ نولوقي مهنأل

 هار رمع نبا ٍنع» عفان نع ُبويأ انثّدح بيَهُو انثدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح ۔ فلفو

 . «ةيفاط ٌةبّنع اهنأك ىنميلا نيعلا ُرّوع ا لاق ةَ يبنلا نع

 V0] . 4483 ۳۳۹ ۳۳۳۷ ‹ ۳۰۷ : ثيدحلا رظنا]

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع ىيحي نع ُنابيش انئثّدح صفح نب دعس انثّدح كيل
 ةيحان يف لزني ىتح لاجدلا ءيجي : : لَك عيبنلا لاق :لاق كلام نب سنأ نعو ةحلط يبأ

 .[۱ :ثيدحلا رظنا] ٠ ؟قفانمو رفاك لك هيلإ ٌحُرْخَيف تافجر ثالث ةنيدملا فجرت مث « ةنيدملا

 نع» هج نع هيبأ نع دعس نب ٌميهاربإ انئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح كل

 ةعبس لئموي اهلو « لاجدلا حيسملا بعز ةنيدملا ٌلخدي ال : لاق ءا يبنلا نع ع ةركب يبأ

 .[141/4 :ثيدحلا رظنا] ٠ . «ناكَلم باب لك ىلع باوبأ
V1نسب دعس اشٹدح دَعْسِم انئّدح رشب نب دمحم انثدح هللا دبع نسب يلع انّدح ۔  

 ذشموي اهل < ‹ حيسملا ٌبعُر ًةنيدملا لخدي ال : لاق ايي يبنلا نع ةركب يبأ نع» هيبأ نع َميهاربإ

 هيبأ نع ميهاربإ نب حلاص نع : قاحسإ نبا لاقو :لاق .«ناكلم باب لک ىلع باوبأ ةعبس

 .[7176 2 141/9 :ثيدحلا رظنا] . «اذهب لكي بنا تعمسلا : ةركب وبا يل لاقف ةرصنلا تق لاق
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 نع باهش نبا نع حلاص نع ُميهاربإ انثدح هللا ٍدبع ْنب زيزعلا ٌدبع انثّدح - ۷

 سانلا يف اب هللا لوسر ماق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نأ» هللا دبع نب ملاس

 دقو الإ يبن نم امو « ٌةومكُرذنأل ينإ :لاقف لاجدلا َركذ مث « ُهلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف
 . هًرَوْعَأب سيل هللا إو ٌروعأ هنإ « هموقل عيبن ُهلقَي مل ًالوق هيف مكل ُلوقأس ينكلو « هموق ُهَرذنَأ

[VY «1V0 211817 ۳٤۳۹ [لال « ۰0۷ : ثيدحلا رظنا 

V11۸نع» ملاس نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح ريكب نب ىبحي انئّدح  

 رعشلا طبس ٌمدآ لجر اذإف ةبعكلاب ٌفوطأ مئان انأ انيب : لاق ل هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع

 لجر اذإف ُثفتلأ ُتبهذ مث « ميرم نبا :اولاق ؟اذه نم :ٌُتلق « ًءام هسأر - قاره وأد طي

Sagسانلا ٌبَرقأ « لاجدلا اذه : اولاق « ةيفاط ٌةَبَتِعُهَنيَع نأك نيعلا ٌروعأ س  

 ۳٤٤۰ ۲۲٤٤۱ 0۹۰۲ 1۹4۹٩ ۷۰۲٦۰[. :ثيدحلا رظنا] < «ةعازُش نم لجر نطق نبا اهب

 ECE ملل 714

 ةنتف نم هتالص يف ٌذيِعَتسي لي هللا لوسر ٌتعمس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» ةورغ نع

 تالا CVT Yo e TTA « 4Y «AFF » ^1۲ :ثيدحلا رظنا] . «لاجدلا

 نع ةفيذح نع» وعبر نع كلملا دبع نع ةبعش نع ىبأ ينربخأ ٌنادبَع انثّدح _- ٠

 نإ ةةوعسم نيا لاق ات ةؤامو دزابءام ةراتف اراز ءام دعم نإ" <لاجّتلا يف لاق ا يذلا

 845٠[. :ثيدحلا رظنا] . لكي هللا لوسر نم ةتعمس

 لاق :لاق هنع هللا يضر سن نعا ةداتق نع ةبعش انئَدح برح نب ناميلس انئَدح- 71۳۱
 نيب َّنِإو « رّوعأب سيل مكر َّنِإو ٌروعأ هنإ الأ « باّذكلا ٌروعألا هتمأ َرَذنأ الإ ئبن ثعُب ام ةي يبنلا

 .[7 508 : يف هفرط-١۷۱۳ ثيدحلا] . لَو يبنلا نع سابع نباو ةريره الا تر

 ةنيدملا ٌلاجدلا ٌلُْخدَي ال باب ۷

 نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انثّدح _ ۲
 ناكف « لاجدلا نع ٌليوط ًاثيدح ًاموي ةي هللا لوسر انثّدح :لاق ٍديعس ابأ َّنأ» دوعسم نب ةبتع

 ّضعب لزنيف - ةنيدملا باق لخدَّي نأ هيلع ٌمّرحم وهو  ُلاجَّدلا يتأي : لاق هنأ هب انثّدحي اميف
 :لوقيف - سانلا رايخ نم وأ - سانلا ريخ وه ٌلجر ذئموي هيلإ جّرخيف « ةنيدملا يلت يتلا خابّسلا

 ّمث اذه ُتلتق نإ متيأرأ : لاجدلا لوقيف « هثيدح ةه هللا لوسر انثَّدح يذلا ُلاَجدلا كنأ ٌدهشأ
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 ّدشأ كيف تنك ام هللاو : لوقيف « هييحُي مث هلتقيف ؛ال :نولوقيف ؟رمألا يف نوكشت له هتييحأ

 .[1847 :ثيدحلا رظنا] . «هيلع طَّلسي الف هلت نأ ٌلاجدلا ٌديريف « مويلا ينم ةريصت

V1ةريره يبأ نع» رمجملا هللا دبع نب ميَعن نع كلام نع ًةملسم نب هللا دبع انئّدح -  

 .«لاجّدلا الو ٌنوعاطلا اهّلخدي ال ٌةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع : ال هللا لوسر لاق : لاق

[oV 1A۸ : [ثيدحلا رظنا 

 نعا ةداتق نع ةبعش انربخأ وراه نب ٌديِزَي انثّدح ىسوم نب ىيحي ينئّدح _- ٤

 اهبّرقَي َي الف اهنوسُرحي ةكئالملا جيف لاجدلا اهيتأي ةنيدملا : لاق لَ يبنلا نع كلام نب سنأ

 ۷٠١١[. 21841 :ثيدحلا رظنا] . (هللا ءاش نإ ُنوعاطلا الو لاجدلا

 جوجامو جوجأي باب

 يخأ ينثّدح ليعامسإ انثَّدحو . ح . يرهولا نع ٌبيَعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح --8
 الس يبأ نا بنيزنأ لا نب ةدرع نع باهش نب نع يتع يآ نب دمحم نع اميلس نع

 ل م ل ل ل

 ا لوس ايتن 0 ا

 .[/009 ۳٣۹۸ 07755 : ثيدحلا رظنا] . (ُثبَحلا ٌرثك اذإ « معن :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنفأ

 نع» هيبأ نع سوؤؤاط نبا انئَّدح ٌبيهُو انثدح ليعامسإ نب ىسوم انئثّدح .-205

 ٌبيهو َدَقعو «هذه لثم  جوجأمو جوجأي مدر  مدّلا ُحَتْفي : لاق لَك يبنلا نع ةريره يبأ

 ۳۳٤١[. :ثيدحلا رظنا] . نيعست



aEماكحألا باتك 4  

 ماكحألا باتك-۳

 کنم لآ وأو دوسرا ومی هل اوغیأ  :یلاعت هللا لوق باب ۱

 نب ةملس وبأ ىنربخأ ٌّيرهزلا نع سنوي نع هللا دبع انربخأ نادبع انئّدح ا ۷

 دقف ينعاطأ نم : لاق لكي هللا لوسر لإ :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ حمس» هنأ نمحرلا دبع

 .[7461/ : ثيدحلا رظنا] . (یناصع

 رمع نب هللا دبع نع» رانيد نب هللا دبع نع كلام ىنئّدج ليعامسإ انثدح - 4
 مامإلاف هتبعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك الأ : لاق ي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 وهو هتيب لهآ ىلع عار لجرلاو 2 هتيعر نع لوؤسم وهو عار سانلا ىلع يذلا مظعألا

 ٌدبعو « مهنع ةلوؤسم يهو هدلوو اهجوز تيب ٍلهأ ىلع ٌةيعار ةأرملاو « هتيعر نع لوؤسم

 رب كورس مكاو RE N درا

[ots CONAA كولو هه Yoo YE CAY : [ثيدحلا رظنا 

 شيرق نم ءارمألا باب۲

 معطم نب ريبج نب دمحم ناک : لاق يرهزلا نع بيعش انربخأ ناميلا وبأ انثَّدح -۷۳۹

 هنأ ثدحي ورمع نب هللا دبع َّنأ - شيرق نم ُدفَو يف ٌهدنع مهو - ةيواعم غلب» هنأ ُثّدحُي

 ينغلَ هنإف دعب امأ : لاق مث هلهأ وه امہ وللا ىلع ىنثأف ماقف بضخف « ناطحق نم كلم نوكيس
 ٌكئلوأو « ذكي هللا لوسر نع رۇت الو ‹ هللا باتك يف تسيل ٌثيداحأ َنوئدحُي مكنم الاجر نأ

 رمألا اذه َّنِإ : لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس ينإف ٠ اهلهأ ٌلضت يتلا َينامألاو مكايإف ٠ مكلاهج

 .«نيدلا اوماقأ ام ههجَو ىلع رانلا يف هللا هّيك الإ ٌّدحأ مهيداعي ال شيرق يف

 ٠ :ثيدحلا رظنا] . ريبج نب دمحم نع يرهزلا نع ٍرمعَم نع كرابملا نبا نع ميعن هعبات ۳٠۰۰[.
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 َرمع نبا لاق» :لوقي يبأ تعمس دمحم نب ٌمصاع انثّدح سنوي نب دمحأ انثّدح -

 .[001 :ثيدحلا رظنا] . «نانثا مهنم يقب ام شيرق يفّرمألا اذه لازي ال : كك هللا لوسر لاق

 ةمكحلاب ىضق نم رجأ باب -

 4 توتا مه کیا هلآ درن آمب مک رل نَمَو »ل :ىلاعت هلوقل
 ن ن نع ليعافس] نع ج نإ يقارب انثَّدح داّبع نب ٌُباهش انثّدح 0١

 هتكلَه ىلع ُهَطّلسف الام هللا هانآ لجر : نيتنثا يف الإ دّسَح ال : كي هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع

 ]4 ٠٩ ۷۳ :ثيدحلا رظنا] . «اهملعيو اهب يضقَي وهف ةمكح هللا ةاتآرخآو « قحلا يف

 ٤ - ةيصعم نكت ملام « مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب |
 كلام نب سنأ نع» حايتلا يبأ نع ةبعش نع ديعس نب ىيحي انئّدح دّدسم انثدح-۲

 ّنأك ٌيشبح دبع مكيلع لمعتسا نإو اوعيطأو اوعمسا : ةي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 ثيدحلا رظنا] كن هسأر : 597 2 595[.

 سابع نبا نع» ءاجر يبأ نع ٍدعجلا نع دامح انئّدح برح نب ناميلس انئّدح - فاتن

 قرات ٌدحأ نبيل هنإف + ديصيلف هرکی ایش هریمآ نم ىأز نم : ل ىبنلا لاق : لاق هيوري

 .[7 ١04 7008 :ثيدحلا رظنا] : «ةيلهاج ٌةتيم تام الإ توميفًاربش ةعامجلا

 هللا دبع نع» عفان ينثّدح هللا ٍديبع نع ديعس نب ىيحي انئّدح ٌدَّدسم انئّدح ٤-

 مل ام « هركو بحأ اميف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر

 .[7904 :ثيدحلا رظنا] . «ةعاط الو عمس الف ةيصعمب َرِمَأ اذإف ‹ ةيصعمب زمؤي

 ةديبع نب دعس انئّدح شمعألا انثّدح يبأ انئّدح ثايغ نب صفح نب ُرمع انئّدح - 7”

 نم الجر مهيلع رمو ةيرس كي ئبنلا تعب < :لاق هنع هللا يضر يلع نع» نمحرلا دبع يبأ نع
 : اولاق ؟ينوعيطت نأ ايب ئبنلا َرمأ دق سيلأ :لاقو مهيلع ٌبضغف «هوعيطُي نأ مهرمأو راصنألا

 اودقوأف ًابطح اوعمجف . اهيف متلخد مث ؛اران متدقوأو ًابَطَح متعمج امل مكيلع تمزع دق : لاق ىلب

 لكي يبنلا انعبت امنإ : مهضعب لاقف ضعب ىلإ مهضعب ظني اوماقف لوخدلاب اوه املف ءًران

 : لاقف كلي يبنلل ركذف هْيضَغ يكسو ٌرانلا ٍتدَمَح ذإ كلذك مه امنيبف ؟اهلُشدنفأ رانلا نم ًارارف

 474٠[. :ثيدحلا رظنا] .«فورعملا يف ةعاطلا امنإ « ًادبأ اهنم اوجرَح ام اهولَخد ول

 اهيلع هللا ةناعأ ةرامإلا لأسُي مل نم بابه

 نب نمحرلا دبع نع» نسحلا نع مزاح نب ريرج انثّدح ٍلاهنم نب جاجح انئّدح -5
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 نع اهتيطعأ نإ كنإف « ةرامإلا لأست ال « نمحرلا دبع اي : ايک يبنلا يل لاق :لاق ةرّمَس

 تيارف نیمی ىلع تفلح اذإو ٠ اهيلع َتنعُأ ةلأسم ريغ نم اهتيطعأ نإو « اهيلإ تلو ةلآسم

 ٦۷۲١[. 0557357 :ثيدحلا رظنا] . «ريخ وه يذلا ت تئاو ٌكنيِمَي نع مكف اهنم ًاريخ اهّريغ

 اهيلإ لو ةرامإلا ّلأس نم باب- 5
 ينثدح» :لاق نسحلا نع سنوي انثّدح ِثراولا ٌدبع انئّدح رمعَم وبأ انئّدح _ ۷

 لأست ال 0 : هلك هللا لوسر يل لاق :لاق َةَرُمَس نب نمحرلا دبع
 اذإو . اهيلط تن نا بيريع نم اهيطسأ نإو » اهبلإ تدكو ةلاتم نم اهتلعأ ناين« ةرامإلا

 .[لا 15 ٦۷۲١ 2551775 :ثيدحلا رظنا]

 ةرامإلا ىلع صرحلا نم هركي ام باب

 نع ًةريره ىبأ نع» يربقملا ديعس نع بئذ ىبأ نبا انثدح سنوي نب ٌدمحأ انثدح--۸

 ةعضرملا َمُعِنَف « ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو « ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ : لاق لك يبنلا

 نب ديمحلا دبع انثدح َنارمح نب هللا دبع انئّدح راشب نب دمحم لاقو .«ةمطافلا ٍتّسئبو

 .هلوق . .ةريره يبأ نع مكحلا نب رمع نع ٌيربقملا ٍديعس نع ٍرفعج

 ىسوم يبأ نعا ةدرُب يبأ نع ةديرُب نع ةماسأ وبأ انثّدح ءالعلا نب دمحم انئَّدح -4

 انْرَمَأ :نيلجرلا دحأ لاقف « ىموق نم ٍنالجرو انأ ةي ءوبنلا ىلع ٌتلخد : لاق هنع هللا يضر

 . هيلع صرح نم الو لاس نه اذه یو آل انإ لاق هلثم رخالا لاقو « هللا لوسر اي

[AYY cE ETE «ETE « EF £۱ 27785551ثيدحلا رظنا] ١: 

 حصني ملف ةيعر يعزتسا نم باب-۸
 داع دايز َّنب هللا َديبُع َّنأ» نسحلا نع « بهشألا وبأ انثّدح ميعُن وبأ انثّدح _- ٠١

 نم ةتعمس ًاثيدح كثدحُم م ىنا ينإ :ٌلَقعَم هل لاقف « هيف تام يذلا هضرم يف راسي نب لقعم

 yT لوقي ب ئبنلا ثعمس < كي هللا لوسر

 لا ةت زدت

 نع ماشه ُةَركذ :ةدئاز لاق ٌيفعجلا ٌنيسح انربخأ روصنم نب ٌقاحسإ انثّدح - ١“
 ًائيدح كئّدحأ : i ae ت

e 
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2 
n 9 -هيلع هللا قش قاش نم باب 

 :لاق ةميمت يبأ ٍفيرط نع ٌيريرجلا نع ٌدلاخ انئّدح موطساولا ٌقاحسإ انئّدح -.

 ؟ائيش ي هللا لوسر نم تعمس له :اولاقف مهيصوي وهو ٌهباحصأو ًابدنجو َناوفص تدهش
 موي هيلع هللا قَقش قاش نمو :لاق « ةمايقلا موي هب هللا عّمس عّمس نم :لوقي ةتعمس :لاق

 الإ لكأي ال نأ عاطتسا نمف «هنطب ٍناسنإلا نم ُنتني ام لوأ َّنِإ :لاقف ءانصوأ :اولاقف . ةمايقلا
 .«لعفتلف ُهقاَرْهَأ مد نم فك ءلمب ةّنجلا نيبو هنيب َلاحُي ال نأ عاطتسا نمو « لعفيلف ًآبّيط
 . بّدنج معن : لاق ؟ٌبَدنج كي هللا لوسر ُثعمس» :لوقي نم : هللا دبع يبأل تلق

 .[5499 :ثيدحلا رظنا]

 قيرطلا يف ايتفلاو ءاضقلا باب_- ٠

 . هراد باب ىلع ٌموبعشلا ىضقو « قيرطلا يف َرمعَي نب ىيحي ىضقو
 ٍدعجلا يبأ نب ملاس نع روصنم نع ريرج انئّدح ةبيش يبأ نب ٌنامثع انثّدح 16

 لجر انيقلف دجسملا نم ناجراخ ةي ٌئبنلاو انأ امنيب : لاق هنع هللا ىضر كلام نب ُنسنأ انئَّدح»

 نأكف ؟اهل َتْدَدعأ ام :ِلكي ىبنلا لاقف ؟ةعاسلا ىتم هللا لوسر اي :لاقف دجسملا ةّدّس دنع
 ةة الو ةذلض الو مايص ديك اهل دعا ام هللا وسر اي لاقل < داكا لجنرلا
 .[131737 031317 ۳۹۸۸ :ثيدحلا رظنا] . «تئَبحأ نم عم تنأ :لاق . هلوسرو هللا ٌبحأ نكلو

 باو هل نكي مل ويک ّيبنلا نأ َركُّذ ام باب ١-

 نعا ٌئرنانبلا ثباث انثدح ةبعش انثَّدح دمصلا دبع انربخأ روصنم نب ٌقاحسإ انئَّدح-4
 اهب رم لكي يبنلا كإف :لاق « معن :ثلاق ؟ةنالف َنيفرعت :هلهأ نم ةأرمال لوقي ِكلام نب سنأ
 « يتبيصُم نم ٌولخ كنإف « ينع كيلإ : تلاقف «يربصاو هللا يقتا :لاقف «ربق دنع يكبت يهو

 :لاق « هتفرع ام :تلاق ؟ ب هللا لوسر كل لاق ام :لاقف ٌلجر اهب رمف . ىضمو اهّرَواجف :لاق

 هللاو « هللا لوسر اي :تلاقف ًاباوب هيلع دجت ملف هباب ىلإ تءاجف :لاق < ي هللا لوسرل نإ
 .[107 21788 ۰۱۲۰۲ :ثيدحلا رظنا] . «ةمْدَص ٍلوأ دنع َربصلا نإ : كك ئيبنلا لاقف « كتفرع ام

 هّقوف يذلا مامإلا َّنوُد هيلع بَّجو نم ىلع لتقلاب مّكحَي ٌمكاحلا باب ١
 ينثدح :لاق ٌييراصنألا هللا دبع نب دمحم انثّدح موللا ٍدلاخ نب دمحم انثّدحح ٥

 ةلزنمب ةي يبنلا يدي نيب نوكي ناك ٍدعس نب سيق نإ :لاق كلام نب سنأ نع» ةمامث نع يبأ

 .«ريمألا نم ةطرشلا بحاص
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 لاله نب ٌديَمَح ىنثدح ٍدلاخ نب ةرق نع- ُناطقلا وه  ىيحي انثدح ٌددسم انئَّدح ۔۷۹

 . ذاعمب هعبتأو هّنعَبِِكَي ىبنلا نأ ىسوم ىبأ نع» ةدرُب وبأ انئّدح

.] 7115 5572575 1"14 ETE « E٤1 984 › ۲۲71 : [ثيدحلا رظنا 

V\0۷نب ٍديمح نع ٌدلاخ انثدح نسحلا نب ٌبوبحم انئّدح حائصلا نب هللا دبع ينثّدح -  

 دنع وهو - ل نب دام هاتان + دوهت مث علسأ الجر نأ قسوم يبأ نعا ةدر“ يبأ نع لالغ

 هللا ءاضق هلأ تح يلجأ ال لاق ءدوهت مث ملسأ : لاق ؟اذهل اه::لاقف  ىسوم يآ
 .[(م١ة5ء مالا 1:52 557505175 115 1 للا ل لكك :ثيدحلا رظنا] . ٤هی هلوسرو

 ؟نابضغ وهو يتفُي وأ يضاقلا يضقُي له باب ٣
 e دع كميل ريمع نع قلجلا ورع هندج ينك فرج مدا 7

 تنو نينثا َنيِب يب يضقت ال ناب ناتسچسپ ناكو - هنبا ىلإ ةركب وبأ بتك» :لاق ةركب يبأ

 نیغ وهو نينا ن کک یت أل ارق هلك يدل تیمم إف < ةايطف

 نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ انربخأ هللا ٌدبع انربخأ لتاقم نب ٌدمحم انئَّدح -۹

 « هللا لوسر اي :لاقف كي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق ٌيراصنألا دوعسم يبأ نع» مزاح يبأ

 طق ل يبنلا ُتيأر امف : لاق :اهيف انب ليطُي امم نالف لجأ نم ةادّعلا ةالص نع ُرخأتأل هللاو ينإ
 سانلاب یلص ام مكيأف « نيرفنم مكنم َّنإ «ُمانلا اهيأ اي : لاق مث «ذئموي هنم ةظعوم يف ًابضغ ٌدشأ

 .[5 ١ VEY 50 :ثيدحلا رظنا] . «ةجاحلا اذو َفيعضلاو َريبكلا مهيف نإف « ُرِجوُيَلف

 لاق سنوي انئَّدح ميهاربإ نب ٌناسح انثّدح ٌينامركلا بوقعي يبأ نب دمحم انثّدح -
 رمع ٌركّذف ‹ ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ ٌةربخأ ٌرمع نب هللا دبع َّنأ» ملاس ينربخأ دمحم

 ضيحت مث « رھطت ىتح اهكسمُي مث « اهعجاريل : لاق مث كي هللا لوسر هيف ظيغتف «٠ ‹ لكك يبنلل
 . «اهقلطيلف اهَقلْطُي نأ هل ادب نإف ؛رهطتف

 oY] صه »0۲74 2 010۸. 0۲0۳ « 0۲0۲ « 010۱ 2 19١08 : ثيدحلا رظنا]

 ةمهتلاو ّنونظلا ٍفْخَي مل اذإ سانلا رمأ يف هملعب َّمكحَي نأ يضاقلل ىأر نم باب- 4

 .ًاروهشَمًارمأ ناك اذإ كلذو .«فورعملاب كدلّوو كيفك ام يذخ» : دنهل ةي ئبنلا لاق امك

 هللا يضر ةشئاعنأ» ةورع ىنثدح ٌيرِهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح -
 رهظ ىلع ناك ام هللاو « هللا لوسر اي :تلاقف ةعيبر نب ةبتع ٌتنب دنه تءاج :تلاق اهنع
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 لهأ ضرألا رهظ ىلع مويلا حبصأ امو « َكئابخ لهآ نم اولِذَي نأ لإ بحأ ءابخ ٌلهأ ضرألا

 نم يلع لهف « كيّسِم لجر نايس ابأ لإ : تلاق مث . كئابخ لهأ نم اوز نأ ّيلإ ٌّبحأ ءابخ

 .«فورعم نم ْئهيِوعطُت نأ كيلع َجَرَحال : اهل لاق ؟انلايع هل يذلا نم ٌمعطأ نأ ٍحَرَح

[TEN و ا YET YT : [ثيدحلا رظنا: ٠ 

 باتكو هيلع ٌقيضي امو كلذ نم ٌروجي امو « موتخملا طخلا ىلع ةداهشلا باب - ٠١
 يضاقلا ىلإ يضاقلاو ‹ لامع ىلإ مكاحلا

 ٌرئاج وهف ًاطخ تقلا ناک نإ : لاق مث دودحلا يف الإ ئاج مكاحلا ٌباتك : اا لار

 تک دقو هاو ولار الاف لا تلا أ دعب الامر ام انتز وو هنعغزب لام انهانآل

 باتك : ميهاربإ لاقو « تّرسك نس يف زيزعلا دبع نب ٌرمع ّبتكو .دودحلا يف ِهلماع ىلإ مع
 موتخملا باتكلا ُريِجُي يبعشلا ناكو « َمتاخْلاو باتكلا فرع اذإ زئاج يضاقلا ىلإ يضاقلل
 تدهش يفقثلا ميركلا دبع نب ةيواعُم لاقو .هّوحن رمع نبا نع ىورُيو ٠ يضاقلا نم هيف امب

 لالبو سنأ نب هللا دبع نب ةمامثو ّنسحلاو ةيواعُم نب سايإو ةرصبلا ىضاق ىلعَي نب كلملا دبع

 ةاضقلا َبّتك نوزيجي روصنم نب داّبعو ةدبع نب ٌرماعو َيملسألا ةديّرُب نب هللا دبعو ةدرُب يبأ نب

 بهذا : هل ليق ٌروز هنإ : باتكلاب هيلع ءيج يذلا ىضاقلا لاق نإف < دوهشلا ّنم رضحم ريغب

 . هللا دبع نب ٌراَوَّسو ىليل يبأ نبا ةنّيبلا باتك ىلع لأس نم لوأو « كلذ نم جّرخملا سوتلاف

 ةرصبلا يضاق سنأ نب ىسوم نم باتكب ٌتئج :زرحم نب هللا ٌديبع انثّدح : ميعُت وبأ انل لاقو

 نمحرلا دبع نب مساقلا هب ٌتئجو ةفوكلاب وهو اذكو اذك ِنالف دنع يل َّنأ ةنّيبلا دنع ٌتمقأو

 هع ا يو ودا صم ولا

 لاقو .برحب اونذؤت نأ امإو مكبحاص اوُدت نأ امإ : َربيخ لهأ ىلإ كك يبنلا بتك دقو .ًار

TTدهشت الف اهفرعت الإو « ذهشاف اهتفرع نإ : . 

 نب سنأ نعال ةداتق تحمس : لاق ةبعش انئّدح رَدْنغ انئَّدح راشب نب دمحم ينثّدح-7
 ‹ ًاموتخم الإ ًاباتك َنوؤرقُي ال مهنإ :اولاق مورلا ىلإ بتكي نأ ةَ خيبنلا دارأ امل : لاق كلام

 . «هللا لوسر دمحم : هشقنو « هصيبو ىلإ ٌرظنأ ينأك ةضف نم ًامتاخ يب يبنلا ٌدختاف
 .[ةرىالال » هاله , OAV ,هزالا » °0۸۷ 79748256 : ثيدحلا رظنا]

 ؟ءاضقلا لجرلا ٌبجوتسي ىتم باب ١5
 ماكحلا ىَلَع هللا دخأ :نسحلا لاقو

 سالا اوشا و ‹ ىّرهلا اوعي ال نأ
 اورتشيالو



 وهل عّيَتاَلَو قلاب سالان محک ضال ف قيل < كلج اندو
 :أرقو . اتلانت ديدش ادع مهل لا یس نع

 َنوُبَبَرلاو اودا نبذل اوما يدل تولا ا مکن دوو ىَدُه اہ رولا الرا اإ >
 a لَو نوكحأو سال اوسخ ءا هش لع فاَكَوهنأ يک نما ا الا

 : اطنْخشَسأ امي ط دکن مه كيلو ا لر آمي ہک ھل نسو ایک امت کاک اورتن
 د رو کتا لل نوت نومك ١ ا رقو « ةيآلا هللا باتك نم اوعدوُتسا
 نامل ديحف ایر اكشن اناء الگو لملم ایون ا دیش د ورك اڪ و رولا
 اذه ىلع ىنثأ هنإف « اوكلَم ةاضقلا َّنأ َتَرَل نيّده رمأ نم هللا ركذ ام الولو « دواد ملي ملو

 اا ا يزعلا دغ نب ةمعاتل لاق: َرَقُز نب حجازم لاقو . هداهتجاب اذه ٌرَّذعو هملعب

 . ًاملاع « ًابيلص «ًافيفع « ًاميلَح < ًامھف نوكي نأ :ةمصَو هيف تناك ةطخ ّنهنم يضاقلا

 . ملعلا نع ًالوؤَس

 ًارجأ ءاضقلا ىلع ٌدخأي يضاقلا ٌحيَرش ناكو .اهيلع نيلماعلاو مكاحلا قزر باب- ١١

 .رمعو ركب وبأ لكأو « هِتلامع رْدَقِب وصولا لكأي : ةشئاع تلاقو

 تأ ُنبا ديزي نب ُبئاسلا ينربخأ ٌيرهزلا نع بيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - 7

 يف رمع ىلع مق هنأ َُربخأ ّيدعشلا نب هللا دبع نأ» هربخأ ىّرعلا دبع نب َبطيَوُ نأ رمت

 ةلامعلا تيطعأ اذإف « ًالامعأ سانلا لامعأ نم يلت َكنأ ثّدحأ ملأ :ُرمع هل لاقف هتفالخ

 « ريخب انأو ًادثعأو ًاسارف يل نإ : تلق ؟كلذ ىلإ ٌديرت ام رع لاقف ب ىلب ٌثلقف ؟اهتهرك

 يذلا تدرأ تنك ينإف « لعفت ال : مع لاق . نيملسملا ىلع ةق ًةقدَص يتلامع نوكت نأ ديرأو

 ةَّرم يناطعأ ىتح « ينم هيلإ َرقفأ هطعأ : لوقأف ًءاطعلا ينيطعُي يئ هللا لوسر ناكف « تدرأ

 اذه نم َكءاجامف « هب قدصتو ةلومتف ُهَذُخ : لكي يبنلا لاقف ٠ ينم هيلإ رقفآ هطعأ : ٌتلقف الام

 .[187/# :ثيدحلا رظنا] . (كسفن هعبتت تت الف الإو « هّذخف - لئاس الو فرشم ريغ َتنأو -لاملا

 :لاق َرمع نب هللا دبع نأ E نب ملاس ينثدح :لاق ٌيرهزلا نعو - ٤“

 ىتح « ينم هيلإ َرقفأ هطعأ :لوقأف ءاطعلا ينيطعُي ةي ٌءيِبنلا ناك :لوقي رمع تعمسا١
 ٌقدصتو هلومتف هذخ : ايب ىبنلا لاقف « ىنم هيلإ رقفأ وه نم هطعأ : تلقف الام ةرم يناطعأ
 .2«كّسفن هعبتت الف ال امو « هذخف- لئاس الو ٍفرشم ريغ تنأو -لاملا اذه نم َكءاج امف «هب

 ثيدحلا رظنا] : ۱٤١۳ « ۷١١۳[.



 ۱۷۷۱ ماكحألا باتكک- ۳

 ٍدجسملا يف َنَعالو ىضق نم باب- ۸

 .ٍدجسملا يف َرمعَي نب ىيحيو عيبعشلاو ٌحيَرش ىضقو ب يبنلا ربل دنع ُرمع َنَعالو

 نايضقت فوآ نب ةرارزو خلا ناكر ولا دنع نام تنا ابر ىلع داور ىضقو

 .دجسملا نم ًاجراخ ةبحولا ىف

 ا دس قب ل غا : يرهزلا لاق نايفس انثّدح هللا دبع نب يلع انثّدح -7
 . «امهنيب قّرفو ةنس ةرشع سمح نبا انأو نينعالتملا تدهش

.[1A0 € 0۳°۹0 ۳°۹۸ 2 0۲0۹ 2 2۷٤7 2 2۷٤0 › ٤۲۳ : [ثيدحلا رظنا 

 لهس» نع باهش نبا ينربخأ جيرج نبا انربخأ قاڙرلا دبع انئّدح ىبحي انئّلح - ۷1٦

 هتأرم | عم ّدجو ًالجر َتيأرأ :لاقف كي ئبنلا ىلإ ءاج راصنألا نم ًالجر نأ ةدعاس ينب يخأ

 ۰ . «دهاش انأو دجسملا ىف انعالتف ؟ةلتقيأ الجر

 .[الا”6 °A0 c04 (O» »)010۹ 2 5/55 2۷20 ‹ 577” : ثيدحلا رظنا]

 َماقيف دجسملا نم ٌجرخي نأ رمأ َّدَح ىلع ىتأ اذإ ىتح ‹ ٍدجسملا يف مكح نم باب

 ظ . هؤحن مولع نع ركذُيو « هبرضو دجسملا نم هاجرخأ :ٌرمع لاقو

 ةملس يبأ نع باهش نبا نع ليقع نع يللا انئّدح ريكب نب ىيحي انئّدح - ۷

 ةادانف دجسملا يف وهو يب هللا لوسر لجر ىتأ :لاق ةريره يبأ نع» بيسملا نب ديعسو

 ؟نونج كب :لاق ًاعبرأ هِسفن ىلع َدِهَش املف .هنع ضرعأف تير يّنِإ « هللا لوسر اي :لاقف

 .[14370 23416 , هالالا :ثيدحلا رظنا] . (هومجراف هب اوبهذا : لاق . ال : لاق

 ةمجر نميف تنك : لاق هللا دبع نب ٌرباج ٌعمس نم ينربخأف» : باهش نبا لاق - 74

 لَو يدلا نع رباج نع ةملس يبأ نع ٌيرهزلا نع جيرج نباو ٌرمعمو سنوي هاور . «ىّلصملاب
 ]14۲1 - 141۰ 58415058415 ‹ 0۲۷۲ ‹ 0۲۷۰ : ثيدحلا رظنا] . مجّرلا يف

 موصخلل مامإلا ةظعوم باب ٠

 ةملس يبأ ةنبا بنيز نع هيبأ نع ماشه نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انئَّدح -48
 لعلو «َيلإ نومصتخت مكنإو «ثشبانأ امنإ : لاق ها هلل | لوسر َّنأ اهنعُهللا يضر ةملس ّمَأ نع»

 یخ هل تضف مق )2 عمسأ ام وحن ىلع ىضقأف « ضعب نم هتجحب ّنحْلأ لوکی نأ مكضعب

 758٠ 1۹٩۷[. ۰ 7402 :ثيدحلا رظنا] . «رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف < هذخأي الف ًائيش هيخأ



VYماكحألا باتك 4  

E EE N + 1كلذ لبق  pa 

 :ةمركع لاقو « كل دهشأ ىتح ريمألا ٍتئا : لاقف ةداهشلا ٌناسنإ ةلأسو «يضاقلا ٌحيَرش لاقو

 :لاقف « ةيمأ َتنأو - ٍةقِرَس وأ ىنز  ٌدح ىلع الجر تيأر ول: و نب نمسكرلا غلا

 يف ُرمع داز ُسانلا لوقي نأ الول : دمع لاقو . ٌتقدص : لاق سليما م خر دايت دا

 َّنأ زكذُ ملو « ِهِِجَرب َرمأف ًاعبرأ ىنرلاب كي يبلا دنع عام َرقأو . يديب مجّرلا ةيآ ُثبتكل هللا باتك

 .ًاعبرأ : مكحلا لاقو . مُر مكاحلا دنع ٌةَرمّرقأ اذإ :داّكح لاقو . ُهرَضَح نم دهشأ الب يبنلا

 ىلوم ٍدمحم يبأ نع ٍريثك نب رمع نب ىيحي نع دعس نب ثيللا انَدح ةبينق انئّدح - ١412

  ِهَبَلَس هلف هلتق ليتق ىلع ةن هل نم : نينح موي كي هللا لوسر لاق : لاق ةداتق ابأ َّنأ» ةداتق يبأ

 ىلإ ُةَرمأ ٌتزركذف يل ادب مث . تسلجف « يل ٌدهشَي هب ًادحأ َرأ ملف يليتق ىلع ةن ةنّيب سميتلأل ثمقف

 هضرأف : لاق ٠ يدنع ٌركذَي يذلا ليتقلا اذه حالس : هئاسلج نم لجر لاقف « ی هللا لوسر

 هللا نع ٌلتاقي هللا ِدْسُأ نم ًادَسأ عَدَيو شيرق نم ْعِبيَصَأ ه هطعُي ال « الك :ركب وبأ لاق « هنم

 . «هتلثأت لام لوأ ناكف « ًافارخ هنم ثيرتشاف « ىلإ ُهاذأف ب هللا لوسر َماقف :لاق « هلوسرو

 يضقي ال مكاحلا :زاجحلا له لاقو .«ئلإ هاّدأف ايب عربنلا ماقف» ثيللا نع هللا دبع لاق

 ءاضقلا سلجم يف ّقحب رخآل ةَدنع مصخ ّرقأ ولو « اهّلبق وأ هتيالو يف كلذب دهش < هيلع
 ٍلهأ ضعب لاقو . هّرارقإ امهَرِضحُيف نيّدهاشب وعدي ىتح مهضعب لوق يف هيلع يضقي ال هنإف

 نيدهاشب الإ ضقي هي مل هريغ يف ناك امو « هب ىضق ءاضقلا سلجم يف هآر وأ عمس ام : قارعلا

 ةفرعم ةداهشلا نم ُدارُي ةنأو « نمتؤم هنأل هب يضقي لب : مهنم ٌنورخآ لاقو . هزارقإ امه رضحت

 يف يضقي الو ‹ لاومألا يف هملعب يضقي يقي لانو . ةداهشلا نم ذثكأ ةملعف نحلا

 ُةّملع نأ عم « هريغ ملع َنود هملعب ًءاضق يضفي ر ةي نأ مكاحلل يغبني ال :مساقلا لاقو .اهريغ

 « نونّظلا يف مهل اعاقيإو « نيملسملا دنع هسفن ِةمهّل اضع هيف ّنكلو «وريغ ةداهش نم ُرثكأ

 ۳۱٤١ ٤۳۲۱ ١ ٤٣۲۲[. ۲۱۰۰ :ثيدحلا رظنا] . (ةّيفص هذه امنإ» : لاقف ّنظلا ةا ئيبنلا ةرك دقو

gE ¥1۷۱تاه نبا نع اعني نب (يهارب اقدح ردوا هلل يع  

 هب ٌرمف « اهعم قلطنا تعجر املف « عيب ُثنب ةّيفَص ةّيفَص هنأ لَك ييبنلا نأ نيسح نب يلع نع»
 َناطيشلا لإ :لاق « هللا َناحبس :الاق . ةيفَص يه امنإ .:لاقف امهاعدف « راصنألا نم نالجر
 نع ىيحي نب ٌقاحسإو ٍقيتْع يبأ نباو رفاسُم ُنباو بيعش هاور «مدلا رجم مدآ نبا نم يرجي

 . لكك يبنلا نع ةيفص نع- نيسح َنبا ينعي يلع نع ٌيرهزلا
 .55١19[. ۳۲۸۱ ۳۱۰۱ , ۲۹۳۹ 7"ىل 5١76 :ثيدحلا رظنا]



 YY ماكحألا باتک۔ ۳

 ايّصاعتَي الو اعّواطتي نأ عضوم ىلإ نيّريمأ ةجو اذإ يلاولا رمأ باب ١
VYلاق ةدرُب يأ نب ٍليعس نع ةبعش انثّدح ّيِدَقَلا انئّدح ٍراشب نب دمحم انئّدح : 

 « ارّسعُت الو ارّسَي :لاقف نميلا ىلإ َلبج نب ًداعمو يبأ ةي ئيبنلا تعب :لاق يبأ ٌتعمس»
 ركسُم لك :لاقف « ٌعْنبلا انضرأ يف عتصُي هنإ :ىسوم وبأ هل لاقف « اعّواطتو ارفتت الو ارّشبو

 نع ةدرب يبأ نب ديعس نع ةبعش نع < عيكوو وراه نب ٌديزيو دواد وبأو ُرِضّنلا لاقو .«مارح

 . ايک يبنلا نع هّدج نع هيبأ
 القاب لاو دوو OEE EEE SEE حاول كاكا تيتا سلا

 ةبعش نب ةريغملل ًادبع نافع نب ٌنامثع باجأ دقو .ةوعدلا مكاحلا ةباجإ باب 7

 نع» لئاو يبأ نع روصنم ينثّدح نايفس نع ديعس نب ىيحي انئّدح دّدسم انئّدح لاا

 .«يعادلا اوبيجأو « يناعلا اوكف : لاق كي ئبنلا نع ىسوم يبأ

 ثيدحلا رظنا] : 27٠45 0۱۷٤ ٥۳۷۳ . 5549[.

 لامٌعلااياده ب اب- 54
 ٍديَمُح وبأ انربخأ» ةورع عمس هنأ يرهُزلا نع ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب ٌعولع انئّدح 7

 مق املف « ٍةقَدص ىلع ةيبتألا نبا هل لاقي دس ينب نم الجر ةا عيبنلا لمعتسا : لاق ئِدعاسلا

 - ربنملا وصف :ًاضيأ ٌكايفس لاق - ربنملا ىلع ايب ئيبنلا ماقف . يل يده اذهو مكل اذه : لاق
 الهف < يل اذهو كل اذه : لوقيف يتأيف ةثعبن لماعلا لاب ام :لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دوحف

 موي هب ءاج الإ ءيشب يتأي ال هديب يسفن يذلاو ؟ال مآ هل ىهي ُظنيف همأو دیبا تيب يف سلج

 هيدي عفر مث - - رعيت ةاش وأ راوُخ اهل ةرقب وأ « ءاغُر هل ًاريعب ناك نإ « هتبقر ىلع هلمحي ةمايقلا

 ٌماشه دازو « ُيرِهّزلا انيلع ُهَّصق :ٌنايفس لاق «اثالث ؟ُتْغّلَب له الأ  هيطبإ يترفع انيأر ىتح

 ةعمس هنإف ٍتباث نب َديز اولسو « ينيع هٽرصبأو يانْذأ عمس :لاق ديمُح يبأ نع» هيبأ نع

 .ةرقبلا توصك نورأجت نم :راؤجلاو «توص :راوُخ .«ينذأ عمس» ُيرِهُّزلا لقي ملو «يعم

 .[1۹۷۹ 25575 « ۲٣۹۷ « ۱۰۰۰ 29170 :ثيدحلا رظنا]

 مهلامعتساو يلاوملا ءاضقتسا باب 65
 ةربخأ ًاعفان َّنأ جيَرَج نبا ينربخأ بهو نب هللا دبع انثَّدح حلاص نب ٌنامثع انثَّدح -6

 نيِلّوألا نيرجاهملا موي َةَفيَدُح يبأ ىلوم ملاس ناك : لاق هّربخأ امهنع هللا يضر َرمع َنبا نأ

 .«ةعيبر نب ٌرماعو ٌديزو ةملس وبأو ٌرمعو ركب وبأ مهيف « ءابق لجسم يف ةي ئبنلا باحصأو

 ْ .[597 :ثيدحلا رظنا]



 ماكحألا باتك ۳ 1۷۷٤

 سانلل ءافّرُعلا باب - 5

 هّمع نع ميهاربإ نب ٌليعامسإ ينئّدح سيو يبأ نب ؛ ليعامسإ انثّدح 7١7/75

 نب ٌَرَّوْسِملاو مكحلا نب َناورم نأ» ريبزلا نب ةورع ينثّدح : باهش ْنبا لاق « ةبقع نب ىسوم
 ينإ لاقف َنزاوَه يبس يقتنع يف َنوملسملا مهل نأ يح لاق ه6 هللا لوس نأ ءاربخأ ةمرخم

 ان | عجرف مكرمأ مكؤافرُع انيلإ | َعَقرَي ىتح اوعجراف « نّدأي مل نمم مكيف َنِذَأ نم يردأ ال

 . «اونذأو اوبّيَط دق سانلا َّنأ ةوربخأف كي هللا لوسر ىلإ اوعجّرف « مهؤافرع مهملكف

 .[1:"اخ ۳۱۳۱ إل ‹ ۲0۸ £ ‹ ۲0۳۹ ‹ ۲۳۰۷ : ثيدحلا رظنا][2/1075 : ثيدحلا]

 ]۳۱۹ ۳۱۳۲ ۲۹۰۸ ۲۸۳ « ۲۰۲۰ ع ۲۳۰۸ :ثیدحلا رظنا][۷۱۷۷ : ثيدحلا]

 كلذ َريغ لاق جرح اذإو , ناطلسلا ءاذت نم ُهَركُي ام باب- ۷

 لاق» هيبأ نع َرمع نب هللا دبع نب ديز نب ٍدمحم نب ٌمصاع انئّدح ميَعُن وبأ انثدح-۸
 « مهدنع نم انجرخ اذإ ُملكتن ام ٌفالخب مهل لوقنف انناطلس ىلع ٌلخدن اَنِإ :ّرمع نبال ٌسانأ
 . «ًاقافن اهدعن انك :لاق

"Aaهنأ ةريره يبأ نع» ِكارع نع بيبح يبأ نب د ديزي نع ُثيللا انثّدح ةبيتق انثّدح -  

 . «هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه يتأي يذلا نيهجَولا وذ سانلا رش لإ : لوقي وَ هللا لوسر عمس

 .[5068 2 7494 :ثيدحلا رظنا]

 بئاغلا ىلع ءاضقلا باب 6

 اهنع ُهللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثّدح--۰٠
 : لكي لاق « هلام نم دخآ نأ جاتحأف « حيحش لجر َنايفس ابأ َّنِإ : ب ئبنلل تلاق ًادنه نأ

 .«فورعملاب كَدلَّوو ِكيفكي ام يذخ

[VI o TEY «OV هالك »00۹ مكه › ۲٤7۰0 › ۲۲۱۱ [ثيدحلا رظنا: 

 £ هه

 هذخأی الف هيخأ ٌّقحب هل ّيضُق نم باب - <"

 ًالالَح مّرَحُي الو ًامارح لحُي ال مكاحلا ءاضق َّنإف

 ٍباهش نبا نع حلاص نع ٍدعس نب ميهاربإ انئَّدح هللا دبع نب زيزعلا ٌدبع انئّدح - 71۸1

 اهتربخ أكو يبنلأ جوز ةملس مآ نأ هتربخأ ةملس يبأ ةنبا بنيز نأ ريبزلا نب ةورُع ينربخأ : لاق

 ينيتأي ُهنإو ربان امنإ :لاقف مهيلإ جرخف « هترجح بابب ةموصخ حمس هنأ لكي هللا ٍلوسر نع



 ۷0 ماكحألا باتك ۳

 le ١ زق حا هوك GS رعت حلا نمف كلذ: هل: ىضقاف قداص هنأ بتسخاف: ضعي نم غلبأ نوكي نأ كضعب لعلف ةصخلا
 .[ال159 1۹٩۷ « ۲۹۸۰ 2. ؟ 508 : ثيدحلا رظنا]

 نع» ريبزلا نب ب ةورغ نع باهش نبا نع كلام ينئّدح :لاق ٌليعامسإ انثّذدح -2-

 َّنأ صاقو يبأ نب دعس هيخأ ىلإ دهع صاقو يبأ نب ٌةبتُع ناك . تلاق اهنأ كت يبنلا جوز ةشئاع

 ناك دق « يخأ نبا :لاقف دعس ٌهَّذخأ حتفلا ماع ناك املف « كيلإ ةضبقاف ينم َةعمّر ةديلو َنبا
 اقّواستف « هشارف ىلع دلو يبأ ةديلَو نباو يخأ .لاقف ةعمز نب دبع هيلإ ماقف « هيف ىلإ دهع

 نب دبع لاقو « هيف ىلإ هع ناك « يخأ نبا « هللا لوسر اي :ٌدعس لاقف « ةي هللا لوسر ىلإ

 مث ٠ .ةعمز نب دبع اي كل وه : لكي هللا لوسر لاقف « هشارف ىلع دلو يبأ ةديلَو ْنباو يخأ ةعمز

 يبجتحا م ةد ول لاق مث .رجحلا رهاعللو ¢ شارفلل دلولا : ال هلل هللا لوسر لاق

 . (ىلاعت هللا ىقل ىتح اهآر امف « ةبتعب ههبش نم ىأر امل « هنم

[AV ءتالكه cE «ETF «VE 0 «Yo « ۲ £۲۱ 77514 › °5۳ : [ثيدحلا رظنا 

 اهوحنو رثبلا يف مكحلا باب-١

eS 1۸۳ررر  

 :E ا ا ل

 .«ةياآلا «ايِلق

[IVT < 110۹  :45 <Y *“175ا <1۹ < IT «010 £17 0 : [ثيدحلا رظنا 

 « رثب يف هتمصاخ لجر يفو تلزن يف : لاقف ٍمِهْندحُي هللا دبعو ثعشألا ءاجف» - ك8:

 ا َندَلأ نإ  تلزنف « ٌفِلحَيًاذإ : تلف فلاح لاق ل لف فلا : الك ئبنلا لاقف

 . «ةيآلا لنآ ا يع دهب ورتي £ 0

NTال >  (YO Tcاتا  ° cT Eo CTV CTVاتالال ]. 

 هليلقو ٍلاملا ريثك يف ءاضقلا باب_ ١"

 و 7 و 1

 . ءاوس هريثكو ٍلاملا ليلق يف ءاضقلا : ةمربش نبا نع ةنييع نبا لاقو

 تنب بيز ذآ ببّزلا ن نب ةورُع ينربخأ ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ نامّيلا وبأ انئّدح - ۷۱۸9
 لإ جرخف « وباب دنع ماصخ ةبلَج ل يبنلا حمس : تلاق ةملس مأ اهمأ نع» هتربخأ ةملس يبأ



 ماكحألا باتك 919 ۱۷۷٦

 هل يضقأ ضعب نم غلبأ وكي نأ ًاضعب َلعلف مصخلا ينيتأي هنإو « رشب انأ امنإ :مهل لاقف

 وأ اهدخأيلف « رانلا نم ةعطق يه امنإف ملسم قحب هل تيضق نمف ؛ قداص هنأ ٌُبسحأو كلذب
 .[۷۱۸۱ ۰ ۷۱۹۹ ‹ 1۹7۷ ‹ ۲۹۸۰ ‹ ۲٤١۸ :ثيدحلا رظنا] . «(اهعّدَيل

 ميعابضو مهلاوقأ سانلا ىلع خامزلا ا٢ ۰
 ماَحّنلا نب ميت نم ًاربَم ال يبنلا عاب دقو

 نع ليهك نب ةملس انثّدح ٌليعامسإ انثَّدح رشي نب دمحم انئّدح ريمن نبا انئّدح - ١7

 مل رّبُذ نع هل ًامالُغ قتعأ هباحصأ نم الجر لآ كي ئبنلا غلب :لاقوللا دبع نب رباج نع» ءاطع

 . «هيلإ هنمثب لسرأ مث مهرد ةئمنامثب هعابف « هريغ لام هل نكي
[AV تالا «Yo E «£10 ۲ 2+. ۲۲۳۱ › ۲۲۰ › 1٤1 [ثيدحلا رظنا: 

 ًاثيدح ءارمألا يف ُملعَي ال نم نعطب ثرتكَي مل نم باب
 رانيد نب هللا دبع انثّدح ملسم نب زيزعلا دبع انثّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - "7

 نب ةماسأ مهيلع َرّمأو ًاثعب اب هللا لوسر ٌثعَب :لوقي امهنع هللا يضر َرمع نبأ ثتعمسا :لاق

 . هلبق نم هيبأ ةرامإ يف نونعطت متنك دقف هترامإ يف اونعطت نإ :لاقف « هترامإ يف َنعطف ٍديز
 سانلا بحأ نمل اذه َّنإو « َيلإ سانلا بحأ نمل ناك نإو « ةرمإلاب اقيلخل ناك نإ هللا ميأو
 .[44794:/1571 44348 5376٠ ‹ ۳۷۳۰ : ثيدحلا رظنا] . «هّدعب لإ

 ةموصخلا يف ٌمئادلا وهو , مصخلا دلألا باب "4

 . جوعا : لآ اجو : اذ »

 ثدحُي ةكيلم يبأ نبا ٌتعمس جيَرُج نبا نع ديعس نب ىيحي انثدح ٌدَّدسم انئّدح-7١
 و م ع

 . «مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ : كي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع»

 ۲٤٥۷ , ٤٥۲۳[. ١ : ثيدحلا رظنا] .

 دَر وهف ملعلا لهأ فالخ وأ رْؤَجِب مكاحلا ىضق اذإ باب 0
 نع١ ملاس نع يرهرلا نع ٌرمعم انربخأ قازرلا دبع انثّدح ٌدومحم انثّدح - ۹

 انربخأ هللا دبع انربخأ دامح نب ميعُت هللا دبع وبأ ينثّدحو . ح .ًادلاخ كي ئبنلا ٌثعَب :رمع نبا

 . ةميذج ينب ىلإ ٍديلولا نب َدلاخ لي يبنلا تعب :لاق هيبأ نع» ملاس نع يرهزلا ٍنع رمعم
 ىلإ عفدو « ُرسأيو لتقي دلاخ لعجف «انأبص انأَبَص» :اولاقف «انملسأ :اولوقي نأ اونسحُي ملف

 « يريسأ لتقأ ال هللاو :ُتلقف .هّريسأ لتقي نأ انم لجر لك رمأف « هَريسأ انم لجر لك



 امم كيلإ أَربأ ينإ مهللا :لاقف ةي يبنلل كلذ انركذف «٠ هّريسأ يباحصأ نم لجر لتقي الو

 .[14779:ثيدحلا رظنا] . «نيتّرم . ديلولا نب ب دلاخ عنص

 مهنيب حلصُيف ًاموق يتأي مامإلا باب

 ٍدعس نب لهس نع» ينيدملا مزاح وبأ انثّدح دامح انئَّدح نامعنلا وبأ انثّدح -

 ٌحلصُي مهاتأ مث رهظلا ىلصف « ايب ئبنلا غلبف « ورمع ينب نيب لاتق ناك :لاق يدعاسلا
 للك يبنلا ءاجو « مّدقتف ركب ابأ رمأو « َماقأو لالب َنَذأف رصعلا ةالص تّرّضح املف « مهنيب
 لاق « ِهيلَي يذلا فصلا يف مّدقتف ركب يبأ فلخ ماق ىتح سانلا شف ةالصلا يف ركب وبأو
 حيفصتلا ىأر املف « عرفي ىتح ثفتلَي مل ةالصلا يف لخد اذإ ركب وبأ ناكو « ٌموقلا صفصو

 هديب ًاموأو  هضمأ نأ ءاي يبنلا هيلإ أموأف « هقلخ للي عوبنلا ىأرف تفتلا هيلع ُكسمي ال

 ىأر املف . ىرّقْهَقلا ىشم مث ل يبنلا لوق ىلع هللا دمحف ةه که ركب وبأ ٌثِبَلو  اذكه

 ذإ ٌكعنم ام « ركب ابأ اي :لاق هتالص ىضق املف . سانلاب لكي يبنلا ىلصف مّدقت كلذ لب يبنلا

 لاقو . يب ئبنلا موي نأ ةفاحق يبأ نبال نكي مل : لاق ؟َتيضَم نوكت ال نأ ٌكيلإ تأموأ

 . ؟ءاسنلا حفصيلو لاجرلا حْبسُيلف رمأ مكبان اذإ :موقلل

 .[1 972155940 ل84 )1۲۱۸ 1۲° ١75١1585 :ثيدحلا رظنا]

 القاع انيمأ نوكي نأ بتاكلل بحتسُي باب -
 نع باهش نبا نع ٍدعس نب ميهاربإ انثّدح تباث وب هللا ديبع نب دمحم انثّدح 0١

 , رمع هّدنعو ةماميلا لهأ لتقمل ركب وبأ ّيلإ ٌثعَب :لاق تباث نب ديز نع» قاّبسلا نب ديبع

 نأ ىشخأ يّنِإو نآرقلا ءارقب ةماميلا موي َرحتسا دق لتقلا نإ :لاقف يناتأ رمع نإ : ركب وبأ لاقف

 .نآرقلا عمجب رمأت نأ ىرأ ينإو « ريثك نآرق بهذيف اهلك نطاوملا يف نآرقلا ءارّقب لتقلا رحتسي

 رال يل ريخ هللاو وه : رمع لاقف ؟كي هللا لوسر هلعفَي ملائيش لعفأ فيك . تلق

 لاق . .رمع ىأر يذلا كلذ يف ُثيأرو رمع ٌردص هل حرش يذلل يردص هلل حرش ىتح كلذ يف

 ‹ ي هللا لوسرل يحولا ٌبتكت تنك دق « كَمهَّتن ال لقاع باش ٌلجر كنإو ركب وبأ لاق :ديز
 ينفلك امم يلع لقثأب ناك ام لابجلا نم لبج لقن ينفلك ول هللاوف :ديز لاق . هغمجاف نآرقلا عتتف
 لاو وه :ركب وبأ لاق ؟هكي هللا ٌلوسر ٌةلعفي مل ًائيش ِنالعِفَت فيك :ُتِلق .نآرقلا عمج نم
 ءرمعو ركب يبأ ّردص هل هللا حرش يذلل يردص هللا حرش ىتح يتعجارم ٌثحي لزي ملف .ريخ

 رودصو فاخللاو عاقرلاو بسلا نم ٌهعمجأ َنآرقلا ُثعبتتف .ايأر يذلا كلذ يف ُتيأرو

 عم اهرخآ ىلإ € كرش نو كنور حس دق ةبوتلا ةروس رخآ ثدجوف «لاجرلا



 ماكحألا باتك_- ۴۳ ۷۸

 هللا هافوت ىتح هتايح ركب ىبأ دنع فحصلا تناكو .اهتروس يف اهتقحلأف- ةميزخ يبأ وأ - ةميرخ

 : هللا ديبع نب دمحم لاق . «رمع تنب ةصفح دنع مث «هللا هاّفوت ىتح ةتايح َرمع دنع مث .لجو زع
 ۷۸٤£ 4945 1۹۸۸ ٤۹۸۹[. 431/9 4049 378017 :ثيدحلا رظنا] . فزخلا : ينعي فاخللا

 هئانمأ ىلإ يضاقلاو « ِهلامُع ىلإ مكاحلا باتك باب
 ليعامسإ انثَّدحو .ح .ىليل يبأ نع كلام انربخأ فسوي ْنب هللا دبع انثّدح - ۲

 هنأ َةمْثَح يبأ نب لهس نع لهس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىليل يبأ نع كلام ينئّدح
 ٍدِهَج نم ربيخ ىلإ اجرخ ةصيحمو يلهس نب هللا دبع نأ" موق ءاربك نم اجرو وه ُةَربخأ

 هللاو متنأ :لاقف دوهي ىتأف - ٍنيَع وأ - ريقف يف حطو لقوا دبع نأ ةصيحم ريخأت « مهباصأ

 ةصّيَوُح ٌةوخأو وه لبقأف مهل ٌركذف هموق ىلع َمِدَق ىتح لبقأ مث .للاو ُهانلتق ام :اولاق .هومّتلتق
 لاقف  َربيخب ناك يذلا وهو  ملكتيل بهذف < ٍلهس نب نمحرلا دبعو - هنم ربكأ وهو -

 لاقف .ةصّيحم ملكت مث « ةصّيَوح ملكتف .ّنسلا ديري زبك زيك :ةصّيحمل لب ئيبنلا

 مهيلإ لكك هللا لوسر َبتكف « بحب اونذؤُي نأ امإو « مكبحاص اوُدَي نأ امإ :ِ هللا لوسر
 نوفلحتأ :نمحرلا دبعو ةصيحمو ةصيّوحل ةي هللا لوسر لاقف « هانلتق ام :بتكف « هب
 ةادّوف . نيملسمب اوسيل : اولاق ؟دوهي مكل فلحتفأ : لاق .ال : اولاق ؟مكيحاص مد نوقحتستو

 . «ٌةقان اهنم ينتضكرف :لهس لاق . رادلا تلخدأ ىتح ةقان ةئم هدنع نم ةا هللا لوسر

 .[۹۸ #51١5 ۰ ۳۱۷۳ « ۲۷۰۲ : ثيدحلا رظنا]

 ؟رومألا يف رظنلل ُهَدحو الجر َتعِبَي نأ مكاحلل زوجي له باب 4
 هللا دبع نب هللا ديبع نع ُيرهّزلا انثّدح بئذ يبأ نبا انثَّدح ُمدآ انئّدح - ۳-۷۱۹٤

 اننيب ضقا « هللا لوسر اي :لاقف عيبارعأ ءاج :الاق ينهُجلا دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع
 ناك ينبا نإ :عيبارعألا لاقف . هللا باتكب اننيب ضقاف قدص :لاقف همصخ ماقف « هللا باتكب

Eمّنْعلا نم ٍةئمب هنم ينبا ُثيدفف 2 ٌمجرلا كنبا ىلع : يل اولاقف 5  

 : داب يبنلا لاقف . ماع ُبيرغتو ِئم ُدْلَج َكنبا ىلع امنإ : اولاقف ملعلا َلهأ ُتلأس مث .ةديلوو

 بيرغنو ةنم دل كيا ىلعو « كيلع رف منغلاو ةديلولا ام « هلل باتكي امكني نال

 . «اهمجّرف سينأ اهيلع ادغف . اهْمجراف اذه ةأرما ىلع ٌدغاف لجرل- سينأ اي تنأ امأو .ماع

¢ TAEY تمام «ATTY «AYY «TTT [۷۱۹۳ : ثيدحلا] [كالا: ل596 ‹ 7716 :ثيدحلا رظنا 

ATI TATA «TT £ «۲Y ۲° «۲1۹7 › 11٤۹ › 1٤ [ثيدحلا رظنا: ]۷۱۹٤ : 4ثیدحلا] .م 

A1كلمكدت كلتا ]. 
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 ؟دحاو نامجرت زوجي لهو « ماكُحلا ةمجرت باب- ٠١
 َباتك ملعتي نأ ُهَرمأ ةي يبنلا َّنأ تباث نب ٍديز نع» تباث نب ديز نب ةجراخ لاقو ١48

 يلع هدنعو  ٌرمع لاقو .«هيلإ اوبتك اذإ مهبتك ُهتأرقأو « ُهبتك كي ئبنلل ثبتك ىتح « دوهيلا
 ةلؤيخت تلقف: :بطاخ نب :نمحرلا دبع لاق. ؟ هذه لوقت اذام ٠ :- ٌنامثعو نمحرلا ٌدبعو
 ش . «اهب عنص يذلا اهبحاصب

 دب ال :سانلا ضعب لاقو .«سانلا نيبو سابع نبا نيب ٌمجرتأ ٌتنك» :ةزمح وبأ لاقو

 . نْيَمِجَْبُم نم مكاحلل

 َّنأ هللا دبع نب هللا ديبُع ينربخأ ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثَّدح - ۹٦
 نم بكر يف هيل ! لسرأ لقره نأ هّربخأ برح نب نايس ابأ نأ» هربخأ سابع نب هللا دبع

 - ثيدحلا ٌركذف  هوبّدكف ينبذك نإف « اذه ٌلئاس ينإ : مهل لق :هنامجرتل لاق مث « شيّرق

 . ؟نيتاه َيمَّدق عضوَم كلميسف ًاقح لوقت د ام ناك نإ : هل لق :نامجرتلل لاقف

 .[1150 5940. 50407 > "1۷ £. ۲4YA 17594175804 27541 010۷ :ثيدحلا رظنا]

 هلامغ مامإلا ةيساحم باب- ١

 ّيدعاسلا ديَّمُح يبأ نع» هيبأ نع ةورع نب ماشه انثّدح ةدبع انربخأ دمحم انئَّدح -۷
 هبساحو ةي هللا لوسر ىلإ ءاج املف « ميلس ينب تاقّدص ىلع ةيبتللا نبا لمعتسا كب َيبنلا َّنأ

 ِتيب يف َتسلج الهف» : لَو هللا لوسر لاقف « يل ثيِدهأ ةيده هذهو « مكل يذلا اذه :لاق

 َسانلا بطخف هلي هلل هللا لوسر ماق مث ؟اقداص تنك نإ كتيده كيتأت ىتح كمآ ٍتيبو كيبأ

 « هللا ينالو امم رومأ ىلع مكنم الاجر لمعتسأ ينإف دعب امأ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا ديحو

 ىتح همأ تيبو هيبأ تيب يف َسلج الهف < « يل تيدهأ ةيده هذهو مكل اذه : لوقيف مكدحأ يتأيف

 هللا ءاج الإ هقح ريغب : ماشه لاق اعيش اهنم مكدحأ ڈخأی ال هللاوف ؟اقداص ناك نإ هتيده ُهيِتأت
Eٍةاش وأ « راوخ اهل ةرقبب وأ « ءاغُر هل ريعبب لجر هلا ءاج ام نفرعألف الأ .  

 . «؟تغّلب له الأ - هْيَطِبِإ ضايب ُتيأر ىتح هيدي عفر مث - رعیت 0

 ۷۱۷٤[. ۰ 14۷۹ , 11۳1( ۲0۹۷ ‹ ۱۰۰۰ ‹ 970 : ثيدحلا رظنا]

 ءالخدلا :ةناطبلا .هتروشم لهأو مامإلا ةناطب باب ۲

 نعا ةملّس يبأ نع باهش نبا نع ُسنوي ينربخأ بهو نبا انربخأ َْبْصأ انئّدح -4
 هل تناك الإ ٍةفيلخ نم َفّلختسا الو عيبن نم هللا تعب ام :لاق لي ئبنلا نع يردخلا ٍديعس يبأ



 . ماكحألا باتك_ ۳ 00

 موصعملاف « هيلع ُهّضحت ةو رشلاب ٌةرمأت ةناطبو « هيلع ةضحتو فورعملاب ُهرمأت ةناطب : ناتتاطب

 قيتع يبا نبا نعو .اذهب باهش نبا ينربخأ : ىيحي نع ٌناميلس لاقو .«ىلاعت هللا مصَع نم
 . .ٍديعس يبأ نع ةملس وبأ ينثّدح :ٌيرهزلا نع ٌبيعش لاقو .هلثم باهش نبا نع ىسومو
 نع ةريره يبأ نع ةملس وبأ ينثَّدح ٌيرهزلا ينثّدح : ِمالَّس نب ةيواعمو ٌميعازوألا لاقو . هلوق

 لاا . ٍديعس يبأ نع ةملس يبأ نع دايز نب ٌديعسو نيسح يبأ نبا لاقو . الب عيبنلا
 . لک يبنلا ثعمس : لاق بويأ يبأ نع ةملس يبأ نع ٌناوْفَص ينثّدح : : رفعج يبأ نب هللا دبع

 ٦١١١[. :ثيدحلا رظنا]

 سانلا ٌمامإلا ٌعياِبُي فيك باب- ۳
 ديلولا نب ةدابَع ينربخأ : لاق ٍديعس نب ىيحي نع كلام ينثّدح ليعامسإ انئّدح .-49
 طشنملا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ةي هللا لوسر انعياب : ا ا ا را

 .؟هركملاو
 فاح لور اک اميين جلاب لوقت وأ - موقن نأو « هلهأ رمألا عزان ال نأو» 522

 'ّ ۷٠٠٠[. :ثيدحلا رظنا] . «مئال ةمول هللا يف

 هللا يضر سنأ نعا ٌديِمَح انئَّدح ثراحلا نب ٌدلاخ انئّدح يلع نب وُرمع انئَّدح ١-

 :لاقف ٌقدنَخلا نورفحَي راصنألاو نورجاهملاو « ةدراب ةادَغ يف يب يبنلا جرخ :لاق هنع

 . ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخآلا ريخ ريخلا َّنإ مهللا

 00 :اوباجأف

 ادابأانيقبام داهجلا ىلع ادمحماوعياب نيذلا نحن

 EY «E1] 2044 ۳۷47 الالام ‹ ۲۹11 ‹ ۲4 ‹ ۲۸۴ : ثيدحلا رظنا]

 مع نب هللا دبع نع» رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ فسوي نب للا دبع انئّدح -۲
 . (متعطتسا اميف :انل لوقي ةعاطلاو عمسلا ىلع لكي هللا لوسر انعّياب اذإ انك : لاق امهنع هللا يضر

V۳َّرمع نبا تدهش : : لاق ٌرانيد نب هللا ٌدبع انثّدح َنايفس نع ىبحي انئّدح ٌدّدسم انئّدح  

 كلملا دبع هللا ٍدبعل ةعاطلاو عمسلاب وق ينإ : بتك :لاق كلملا ٍدبع ىلع ُسانلا عمتجا ٌثيح

 . «كلذ لثمب اوؤقأ دق ئنب َّنِإو « ٌتعطتسا ام هلوسر ةَّنسو هللا َةَّنس ىلع نينمؤملا ريمأ

 .[۷۲۷۲ , ۷۲۰٣ :ىف ہافرط ۷۲۰۳ ثيدحلا]

 نعا ئيبعشلا نع ٌراَيَس انربخأ ميشه انئَّدح ميهاربإ نب ٌبوقعي انثّدح --84
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 « ثعطتسا اميف : يننقلف « ةعاطلاو عمسلا ىلع ةئ يبنلا ثعياب :لاق هللا دبع نب ريرج

 ۔[١۲۷۱ 31014 ۲۱۵۷ ۰۱٤۰۱ 014 ۰ هال :ثيدحلا رظنا] . ؟ملسم لكل حصُنلاو

 : لاق رانيد نب هللا دبع ينئّدح :لاق َنايفس نع ىيحي انثّدح ئلع نب ورمع انثدح -

 ريمأ كلملا دبع هللا ٍدبع ىلإ :رمع نب هللا دبع هيلإ بتك كلملا دبع ُنمانلا عّياب امل»
 ةّنسو هللا ِةنس ىلع نينمؤملا ريمأ كلملا دبع هللا ٍدبعل ةعاطلاو عمسلاب ُرقأ ينإ « نينمؤملا

 .[7707 :ثيدحلا رظنا] . «كلذب اوُرقأ دق ينب إو « ٌثعطتسا اميف هلوسر

 : ةملسل تلق» :لاق ديبُع يبأ نب ديزي نع متاح انثّدح ةّملسُم نب هللا بع انئَّدح -5
 .[4119 ۲۹۱۰ :ثيدحلا رظنا] . «توملا ىلع :لاق ؟ةيبيدحلا موي كك يبنلا ٌمتعياب ءيش يأ ىلع

 نأ يرهُزلا نع كلام نع ةيريوُج انئّدح ءامسأ نب دمحم نب هللا دبع انئّدح - 1۰۷
 رمع مهالو نيذلا طهرلا نأ : ةربخأ ةمرخَم نب َروسملا نأ» هربخأ نمحرلا دبع نب َديمح

 مكنكلو « رمألا اذه ىلع مكسفانأ يذلاب تسل : نمحرلا ٌدبع مهل لاقف « اورواشتف اوعمتجا

 مهّرمأ ّنمحرلا دبع اولو املف « نمحرلا دبغ ىلإ كلذ اولعجف < مكنم مكل ترتخا متئش ئش نإ

 أطي الو طهّرلا كئلوأ عبتي سانلا ّنم ًادحأ ىرأ ام ىتح « نمحرلا ٍدبع ىلع ُسمانلا لامف

 يتلا ةليللا تناك اذإ ىتح « يلايللا كلت ةنورواشُي « نمحرلا دبع ىلع ُنمانلا لامو « هبقع

 بّرضف « ليللا نم عجم دعب نمحرلا دبع ينقرط  رّوْسِملا لاق  َنامثع انعيابف اهنم انحبصأ

 قلطنا .مون ريثكب ثالثلا هذه تلحتكا ام هللاوف « ًامئان كارأ :لاقف تظقيتسا ىتح بابلا

 ل ند رع و ل ا ا

 نمحرلا دبع ناك دقو «٠ عمط ىلع وهو هدنع نم مولع ماق مث ..ليللا ٌراهبا ىتح هاجانف
 صاب ةذؤملا مهني قرف تح اجا « وعدن مشع يلدا: لاق مث . ًائيش مولع نم

 نم ًارضاح ناك نم ىلإ لسرأف « ربنملا دنع طهرلا كئلوأ عمتجاو َحِبصلا سانلل ىّلص املف

 املف رمع عم ةجحلا كلت اوفاو اوناكو  دانجألا ءارمأ ىلإ َلسرأو « راصنألاو نيرجاهملا

 E :لاق مث نمحرلا دبع َدّهِشَت اوعمتجا

 هلوسر ةّتسو وللا س ىلع كميانأ لاف اس كف لع لت لف + ةامكعب نولوعي
 دانجألا ارم راصنألاو نورجاهملا : سانلا ةعيابو نمحرلا دبع هعيابف :هدعب نم نيتفيلخلاو

 ٤۸۸۸[. ۳۷۰۰ ۳۱۹۲ ۰ ۳۰۵۲ ۰ ۱۳۹۲ :ثیدحلا رظنا] . (نوملسملاو

 نيتّرم عاب نم باي- ٤

 تحت ئ يبنلا انغياب : لاق ةملس نع ديبغ يبأ نب ب ديزي نع مصاع وبأ انئّدح -



 هاكحألا باتك ۳ 1۸۲
۲ 

 يفو :لاق « لوألا يف ُثعياب دق هللا لوسر اي :ُتلق ؟عيابت الأ ةملَس اي : يل لاقف « ةرجشلا

 .[7705 ٤۱۹۹ ۰ ۲۹۱۰ :ثيدحلا رظنا] . «يناثلا

 بارعألا ةعيب باب ٥

V4هللا دبع نب رباج نع» ردكنملا نب ٍدمحم نع ِكلام نع ةملسم نب هللا دبع انئّدح -  

 ينو : لاقف « ٌّكعَو ةباصأف مالسإلا ىلع يك هللا لوسر ياب ًايبارعأ َّنأ امهنع هللا يضر

 ةنيدملا : لك هللا لوسر لاقف « جرخف « ىبأف ع يتعب ينلقأ : لاقف هءاج مث « ىبأف ح١ يتعب

 .[۱۸۸۳ :ثيدحلا رظنا] . «اهبيط عّصنتو « اهّتَبَح يفنت « ريكلاك

 ريغصلا ةعيب باب - 1

 : لاق بويأ يبأ ْنبا وه ٌديعس انثدح ديزي نب هللا دبع انثّدح وللا دبع نب ٌعيلَع انثذح - فضح

 هب ثبهذو لي يلا كردأ دق ناكو ماشه نب هلل لبع دج نع  دبْعَم نب ةرهُز ليقع بأ ينئّدح

 ‹ ريغص وه : ةي ئبنلا لاقف « ُهعياب هللا لوسر اي : تلاقف لكي هللا لوسر ىلإ ٍديمُح ٌةنبا ٌبنيز همأ

 .[1001 :ثيدحلا رظنا] . ؟هلهأ عيمج نع ةدحاولا ةاشلاب يحضُي ناكو « هل اعدو هّسأر حسمف

 ةعيبلا لاقتسا َّمث َعباب نم باب ۷

 هللا دبع نب رباج نع» ردكنملا نب دمحم نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثدح--١
 ئيبارعألا ىتأف « ةنيدملاب ٌكعَو يبارعألا باصأف مالسإلا ىلع ةي هللا لوسر حياب ايبارعأ نأ

 ينلقأ :لاقف ءاج مث . ني هللا لوسر ىبأف « يتعيب ينلقَأ هللا لوسر اي : لاقف ل هللا لوسر ىلإ

 : لكي هللا لوسر لاقف ؛ٌئيبارعألا جرخف .ىبأف « يتعيب ينلقأ :لاقف هءاج مث . ىبأف « يتعيب

 .[7705 21847 :ثيدحلا رظنا] . ؛اًهَبيط عصنتو « اهئَبَح يفنت ريكلاك ةنيدملا امنإ

 اينّدلل الإ ٌةعيابُي ال الجر َعياب نم- ۸
 لاق :لاق ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انثدح-- ۲

 ٍلضَف ىلع جر : ميلأ ٌباذع مهلو مهكزُ الو ةمايقلا موي هللا ةهملكُي ال ةثالث :ِه هللا لوسر
 ىّنو ديري ام ءاطعأ نإ « هاينُدل الإ ةعيابُ ال آمامإ عياب ٌلجرو . ليبسلا نبا هنم عنمي قيرطلاب ءام

 اذك اهب يطعأ دقل هللاب فلحف « رصعلا دعب ٍةعلِسب الجر عياب ٌلجرو . .هل فَي مل الإو « هل
 .[75177 « ۲۳۹۹ ۰ ۲۳۰۸ :ثيدحلا رظنا] . «اهب طعُي ملو < اهداف ةة دف ؛اذكو

 اي يبنلا نع سابع نبا هاور ٠ ءاسنلا ةعيب باب, 8

 نع سنوي ينثدح :ثيللا لاقو .ح . ٌيرهُّزلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح 17



 ۱A1 ماكحألا باتك- ۳

 انل لاق :لوقي تماصلا نب َةدابَع عمس» هنأ ينالوخلا سيردإ وبأ ينربخأ باهش نبا

 . اوقرست الو « ًائيش هللاب اوكرشت ال نأ ىلع ينوعيابت :- سلجم يف نحنو - هِي هللا لوسر
 ‹« مكلجرأو مكيديأ َنيب هنورتفت ناتهبب اوتأت الو < مكدالوأ اولتقت الو «اونزتالو

 َبقوعف ًائيش كلذ نم باصأ نمو « هللا ىلع ٌةُرجأف مكنم ىفو نمف . فورعم يف اوصعت الو

 نإو هبقاع ءاش نإ : هللا ىلإ هكمأف هللا هرتسف ًاعيش كلذ نم باصأ نمو « هل ةرافك وهف ايندلا ىف

 كلذ ىلع اياق عاف اش
 ةشئاع نع» ةورع نع ٌيرهُّزلا نع دّمعَم انربخأ قازرلا ٌدبع انثَّدح ٌدومحم انثّدح -64

 4 بَ لاب كري ال ) ةيآلا هذهب مالكلاب ءاسنلا عيابي ةا ئبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر
 . «اهكلمي ةأرما الإ ةأرما دي ب هللا لوسر دي ثم امو :تلاق

 ثيدحلا رظنا] : ۲۷۱۳ , ”51/7 ۱۸۲ ٠ ۸۹۱ ۰ ٥۲۸۸][.

 د

 انعياب :تلاق ةيطع مأ نع» ةصفح نع َبويأ نع ثراولا دبع انثّدح دّدسم انئَّدح -6
 اهدي انم ةأرما تضبقف « ةحاينلا نع اناهنو © ايس هاي كرن اأ نأ 8 انيلع أرقف لك جيبنلا
 تلو اهنا تحت تعدل هالك لكي ملل: ‹ اهيزجأ نأ ٌديرأ انأو ينتدعسأ ٌةنالف : تلاقف

 :فاعم ةأرماو ةربس نبأ ةنبانوأ + داعم ةأرتا ريس يأ ةنباو العلا ٌهآو عيل مآ الإ ةأرما

Eقوق هلأ دی هللا تويا امَّنِإ كتوم لا َّنإ :یلاعت هلوقو يح  

 4اَميِظَعأرَجَ ويوم هَل هَ هلع ام قوا نمو و لع کاما تک نم ويدي
 ءاج a د انثّدح -5

 دخلا ءاج مث .مالسإلا ىلع هعيابف « مالسإلا ىلع ينعيأب :لاقف يب ئبنلا ىلإ ئبارعأ

 . «اهبيط عّصنتو اهثبخ يفت ريكلاك ةنيدملا : لاق یٌلو املف ذ . ىبأف « ينلقأ : لاق < امومحتم

 ۷۲١١[. « ۷۲۰۹ ۰ ۱۸۸۳ : ثيدحلا رظنا]

  فالختسالا باب۱
 ٌتعمس : لاق ديعس نب ىيحي نع ِلالب نب ٌناميلس انربخأ ىيحي نب ىيحي انثَّدح -7

 ول كاذ : هيك ها لوسر لان ازار اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق» :لاق دمحم نب مساقلا

 ‹ يتوم بحت َكّتظأل هللاو « هايلكثاو : ةشئاع تلاقف .ِكل وعدأو كل رفغتسأف يح انأو ناك

 « هاسأراو انأ لب : يب خيبنلا لاقف . كجاوزأ ضعبب آسّرعم كموي رخآ َتللظل كلذ ناك ولو

 « نوُتمتملا ىنمتي وأ نولئاقلا لوقي نأ دهعاف هنباو ركب يأ ىلإ لسرأ نأ - ٌتدرأ وأ تمم دقل

 .[0377 :ثيدحلا رظنا] . «نونمؤملا ىبأيو هللا عفدي وأ « نونمؤملا عفديو هللا ىبأي : تلق مث



۱Aماكحألا باتك ۴۳ ٤ 

 نب هللا دبع نع» هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ فسوي نب ٌدمح انثدح- ۸
 ّوه نم فلختسا دقف فلختسأ نإ :لاق ؟فلختست الأ َرمعل ليق : لاق امهنع هللا يضر َرمع

 بغار :لاقف هيلع اوتئأف» كي هللا لوسر ينم ريخ وه نم كرت دقف كرتأ نإو « ركب وبأ ينم ريخ
 امو ااا ل ئلع الو ئل ال افافک اهنم توّجن ينأ تددو « بهارو

 نب ُسنأ ينربخأ» ٌيرهُزلا نع ٍرمعم نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب ٌميهاربإ انثّدح- 4
 موي نم دخلا كلذو - ربنملا ىلع لج َنيح ةرخألا رمع ةيطخ حمس هنأ هنع هللا يضر كلام

 ال هللا لوسر شيعي نأ وجرأ تنك : لاق ملكتي ال تماص ركب وبأو ّدهشتف لَك عوبنلا يفوت

 SG ا يي

 يناث ايب هللا لوسر ٌبحاص ركب ابأ نإو « ا ادمحم هللا ىده امب هب نودتهت ًارون مكر هظأ نيب
 و هوعيابف اوموقف « مكرومأب سانلا ىلوأ هنإف « نينثا

 ٌتعمس : كلام نب سنأ نع ٌيَرِهُّزلا لاق .ربنملا ىلع ةماعلا ةعيب تناكو «ةدعاس ينب ةفيقٌس

 . «ةماع سانلا ةعّيابف ربنملا ًدعص ىتح هب ْلّزي ملف .ربنملا ٍدَعصا :ذئموي ركب يبأل لوقي رمع
 .[۷۲۹۹ : يف هفرط ۷۲۱۹ ثيدحلا]

 نب دمحم نع هيبأ نع ٍدعس نب ُميهاربإ انثّدح هللا ٍدبع نب زيزعلا دبع انئّدح- .*

 « هيلإ عجرت نأ اهّرمأف « ءيش يف هنَملكف ةأرما اب عيبنلا ِتتأ : لاق هيبأ نع» معطُم نب ریبج

 ينيدجت مل نإ :لاق - توملا ديرت اهنأك - كذجأ ملو ثئج نإ تيأرأ هللا لوسر اي :تلاق

 . «ركب ابأ يتت

VYباهش نب قراط نع ملسم نب سيق ينثّدح َنايفُّس نع ىيحي انّثَّدح دّدسم انئّدح-  

 الب هّتبن ةفيلخ هللا يري ىتح لبإلا بانذأ نوعبتت : ةخازُب ٍدفَول لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع

 .«هب مكنورذعَيًارمأ ّنيرجاهملاو

 كلملا دبع نع ةبعش انثّدح ردن انثدح ىنئملا نب دمحم انئثّدح- باب -1/775-65
 مل ةملك لاقف - ًاريمأ رشع انثا نوكي :لوقي كي يبنلا تعمس :لاق ةرّمَس نب ٌرباج تعمس»
 .«شيرق نم مهلك لاق هنإ : يبأ لاقف اهعمسأ

 ةفرعملا دعب ِتويبلا نم بيرلا لهأو موصُخلا جارخإ باب 5
 تحان نيح ركب يبأ تخأ زمع جرخأ دقو

 هللا يضر ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثدح ٌليعامسإ انئَّدح 7 5



 ۸80 ماكحألا باتك 41

 َرمآ مث 2 بطتحُي بطحب َرمآ نأ ٌثممَه دقل 2 هديب يسفن يذلاو : لاق ا هللا لوسر نأ هنع

 مهتويب مهيلع ٌقّرَحأَف ٍلاجر ىلإ فلاخأ مث « َسانلا ٌمؤيف الجر َرمآ مث « اهل َنْدؤيف ةالصلاب

 لاق «ءاشعلا َدِهْشَل نيتنسح نيتامرم وأ انيمس ًاقْرَع ٌدجي هنأ مهدحأ ُملعَيول ‹ هديب يسفن يذلاو

 فلظ نيب :ةامرم : هللا دبع وبأ لاق :َناميلّس نب دمحم لاق :ٌسنوي لاق :تفسوي نب دمحم

 ٩٤٤ ۰ ٦٥۷ ۰ 741١[. :ثيدحلا رظنا] . ةضوفخم ميملا « ةاضيمو ةاسنم : لثم « محللا نم ةاشلا

 نيمرجملا َعنمي نأ مامإلل له باي ۴۳
 هوحنو ةرايزلاو هعم مالكلا نم ةيصعملا لهأو

 نب نمحرلا دبع نع باهش نبا نع ليَقَع نع ثيللا انئَّدح ٍريكُب نب ىبحي انئّدح -6
 - يمع َنيح هينب نم بعك داق ناكو - كلام نب بعك نب هللا دبع نأ كلام نب بعك نب هللا دبع
 ةد كو ةو ىف: هلك هللا لوسر نع بخت اك لاف كلام نب تفك دس لاق
 ًنَذآو « ةليل نيسمح كلذ ىلع انف ؛انمالك نع نيملسملا ل هللا وسر ىهنو .:- هثيدح
 ۳۰۸۸ ۰۲۹۰۰ ۰۲۹٤۷ ۰۲۹٤۸ ۰۲۹٤۹ ۰۲۷۵۷ :ثيدحلا رظنا] . «انيلع هللا ةبوتب ةا هللا لوسر

  EEIA (F401 TAA «T00قحكالك كالا"  CETVA CETVVYكامهم 114۰] .



 ينمتلا باتك ۱۷۸٦ ٤

 ينمتلا باتك- ٤

 ةداهشلا ىَّنمت نمو « ىِنمَّتلا يف ءاج ام باب- ١

 باهش نبا نع دلاخ نب نمحرلا دبع ينئّدح ُثيللا ينثًدح ريقع نب ديعس انئّدح-5
 يذلاو : لوقي لك هل هللا لوسر ُتعمس :لاق ًةريره ابأ َّنأ» بيسملا نب ٍديعسو ةملّس يبأ نع

 « ُتفّلختام مهلمحأ ام ُدجأ الو يدعب اوفلختي نأ نوهّركي الاجر َّنأ الول « هديب يسفن

 . «لتقأ مثايحأ مث < لتقأ مث ايحأ مث « لتقأ مث اينحأ هٿ « هللا ليبس يف لق ي ىنأ ٌتددّول

 .[؟7١71“ كوالا ,االؤال « ۲۷۸۷ 275 : ثيدحلا رظنا]

V۷ةريره يبأ نع» جرعألا نع ِدانّزلا يبأ نع كلام انربخأ تفسوي نب هللا بع انئّدح-  

 مث ايحآ مث « لتقأف هللا ليبس يف لتاقأ ينأ تددو « هديب يسفن يذلاو : لاق ةي هللا لوسر نأ
 .«هللاب ٌدهشأ « ثالث ّنهلوقي ةريره وبأ ناكف « لتقأ مث ايحأ مث < لتقأ

 .[الا 7571717 ء ۲۹۷۲ االول ‹ ۲۷۸۷ ‹ 7 : ثيدحلا رظنا]

 «ًابهذ ّدُحَأ يل ناك ول» :ّْلي ّيبنلا لوقو « ريخلا يّنمت باب - "
 ةريره ابأ عمس» ٍمامَه نع ٍرمْعم نع قازرلا دبع انئّدح رصن نب قاحسإ ينثّدح - 8

 « ٌدانيد هنم يدنعو ثالث يلع يتأي ال نأ ُثببحأل بهذ ٌدُحَأ يدنع ناک ول : لاق وي ييبنلا نع

 ٠٤٤١[. , ۲۳۸۹ :ثيدحلا رظنا] . (هلَبقَي نم ٌدجأ َعولع نيد ىف ٌةَدصرأ ءىش سیل

 «ٌتريدتسا ام يرمأ نم ٌتلبقتسا ول» :هلِلَج يبذلا لوق باب۳

y۹ا نع لت نع تال د ربع ني ىلع ام  SE 
 عم للحل « ّيْدّهِلا تمس س ام تربدتسا ام يرمأ نم ٌتلبقتسا ول : كي هللا لوسر لاق : تلاق

 ‹ ۱007101۸ 10۱1, ۳۲۸ ۳۱۹ 211/1586 1794 :ثيدحلا رظنا] ارل ن نئاثلا

IVY° < 1۷°4 (110° CIITA IO cO! (01°كالا"  cCIVOV1 كاكا  VAT cIVVY «< VY « 

 كالمك EFO 1794152596175 «1YAA « YAY  0004 oo0LA OFT EEA 11١1١لاة5١(|.



 ١1 ينمتلا باتك -4

Vfهللا دبع نب رباج نع» ِءاطع نع بيبح نع ديزي انثّدح ّرمع نب ُنسحلا انئّدح -  

 انرمأف «٠ ةجحلا يذ نم َنوُلَخ عبرأل ةكم انمِدَقو جحلاب انيبلف لي هللا لوسر عم انك : لاق

 ةعم ناك نم الإ « ّلحّتلو « ةرمع اهلعجن نأو ةورملاو افّصلاو تيبلاب فوطن نأ اي ئيبنلا
 ةعم نميلا نم ٌئيلع َءاجو .ةحلطو ةي يبنلا ريغ ٌيْدَه انم ٍدحأ عم نكي ملو :لاق .ٌيَذَه |

 ؟رطقَي اندحأ كذو ىنم ىلإ قلطننأ :اولاقف ٠ ةي هللا لوسر هب َلهأ امب ٌتللهأ :لاقف يدهلا
 ّيدّهلا يعم نأ الولو ؛تيّدهأ ام ُترّيدَتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول ينإ : لَك هللا لوسر لاق

 : لاق ؟ةصاخ هذه انلأ هللا لوسر اي :لاقف ةبقعلا ةرمَج يمري وهو ةقارس ةيقلو :لاق . ٌتللحل
 E ىو كس ديس ديول هيام تاكو لا دبأل لب ءال

 ةشئاع تلاق َء ءاحطبلا اولّزَت املف « رهت ىتح يلصت الو فوطت ال اهن ريغ اهلك كسانملا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع َرمأ مث :لاق ؟ةّبحب قلطنأو ةرمعو ِةّبحب َنوقلَطنتَأ « هللا لوسر اي
 د ر اا قيدصلا

 .[ة”"ه7 ۲۵۰٦ ۰ ۱۷۸0 ۱10۱ ‹ ۱0۷۰ ‹ 101۸ « ۱00۷ : ثيدحلا رظنا]

 «اذكو اذك تيل» : هلوق باب ٤

 ٌتعمس ديعس نب ىيحي ينثّدح لالب نب ٌناميلس انثَّدح دلخَم نب ٌدلاخ انئّدح -۱
 جر تيل :لاقف ةليل تاذ ل يبنلا قرأ :ةشئاع-تلاق» :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا ةبع
 :ٌدعس لاق ؟اذه نم ةلاق + السلا توبه انعيسال] ؛ةليللا ينسْرحَي يباحصأ نم ًاحلاص

 تلاقو» : هللا دبع وبأ لاق . «هطيطغ انعوس ىتح ةي خيبنلا مانف ٠ ٌكّسُرحأ ثئج هللا لوسر اي
 : لالب لاق : ةشئاع

 ليلجو زخذإ يلو داوب ةليل نتيبأ له يرعش تيل الأ
 ۲۸۸١[. :ثيدحلا رظنا] . لب ئبنلا تربخأف

 ملعلاو نآرقلا ينمت باب_ه

 ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع شمعألا نع ةيرج انثّدح ةبيش يبأ نب ٌلامثع انثّدح
 ليلا ءانآ ءولتي وهف « نآرقلا هللا انآ لر : نيتنثا يف الإ دّساحت ال . كك هللا لوسر لاق : لاق
 هقح يف ُهَقَنُي الام هللا هانآ لرو . لقفي امك لحفل اذه قوأ ام له تيتو ول لوقي راهنلاو

 ا انوع اقدح «لعفي امك ُتلعفل اذه يتوأ ام َلثم ثيتوأ ول . لوقيف

 .[0:75 : ثيدحلا رظنا]



 ينمتلا باتك - 4 84

 بيصد بيَت لاجل نب لع َمُكَصَحَب يملأ لصق امو وتمت الو ينمتلا نم ُهّركُي ام باب - 5

 6 هد لک تاڪ هكا نع

 :لاق سنأ نب رضّنلا نع مصاع نع صّوخألا وبأ انئّدح عيبّرلا نب ْنسَحلا انئدح 0#

 .«تينمتل توملا اوّنمت ال :لوقي للك ئبنلا ٌتعمس ينأ الول : هنع هللا يضر ٌسنأ لاق»
 .[ 11701 2 :٥٦۷١٠ ثيدحلا رظنا]

 ّتَرألا نب َبابَح انيتأ» :لاق سيق نع ٍدلاخ يبأ نبا نع ةدبَع انثَّدح دمحم انئّدح - 4
 .«هب ٌتوعَدَل توملاب وعد نأ اناهّن 5 هللا لوسر َّنأ الول :لاقف ًاعبس ىوتكا دقو ٌةدوعن

 .[ 51731 54379: 503759 2251/7 : ثيدحلا رظنا]

VYYoنع ٌيرهزلا نع ْدِمْعَم انربخأ فسوي نب ماشه انئّدح ٍدمحم ْنِب هللا دبع انئّدح -  

 ىنمتي ال» : لاق ةا هللا لوسر نأ  ٌرهزأ نب نمحرلا دبع ىلوم ديبع نب ٌدعس ةمسا ديبُع يبأ
 (بَتْعَتْسَي هلعلف ًائيِسُم امإو « دادزي ُهلعلف ًانسحُم امإ َتوملا مكدحأ

 «انيدتها ام هللا الول» لُجرلا لوق باب -
 :لاق بزاع نب ِءاربلا نعا قاحسإ وبأ اد عش نع يبأ ينربخأ ُنادْبَع انئّدح 5

 :لوقي طب يضاب تارا ىو أر دقلو ؛ بازحألا موي بارا نعم نق بنا ناك

 ! :لاق امبرو  ىلألا َّنإ « انيلع ًةنيكس ْنلْزنأف « انيَلص الو انقّدصت الو انيّدتها ام ٌتنأ الول

 .(هتوص اهب عفري انّيبأ انيبأ ةنتف اودارأ اذإ « انيلع اوغَي دق_ الملا

 Yc 41١5643١84] )° £ 2 75831 ‹ ۲۸۳7 : ثيدحلا رظنا]

 هلك ّيبنلا نع ةريره يبأ نع ٌجرعألا هاورو .ودعلا ٍءاقِل ينمت ةيهارك باب-۸

 نب ىسوم نع ٌقاحسإ وبأ انْئَّدح ورمع نب ةيواعم انثَّدح دمحم نب هللا دبع انئّدح -۷

 نب هللا دبع هيلإ بتك» :لاق هل آبتاك ناكو هللا دبع نب ّرمع ىلوم رضَتلا يبأ ملاس نع ةبقع
 . «ةيفاعلا هللا اولّسو ّودعلا َءاقل اوّنمتت نال: لاق فلكي هللا لوسر لإ : هيف اذإف هتم َرقف ىفوأ يبأ

[TYE oT مل YATA : [ثيدحلا رظنا 

 ےل ےس ےس

 4ة كب ل ناو لاق » :ىلاعت هلوقو « وللا نم ٌروجي ام باب 4

 : لاق دمحم نب مساقلا نع دانّزلا وبأ انثدح ٌنايفس انثّدح هللا دبع نب مولع انثّدح - ففي

 اجار نك ول الب هللا لوسر لاق يتلا يهأ :دادش نب هللا ٌدبع لاقف نْيئِعالتُملا سابع نبا ركذا
 .[5805 5446 0715 ۰٥۳۱۰ :ثيدحلا رظنا] . «تّتلعأ ةأرما كلت « 2 و ريق نم ءارما



 ٤ ينمتلا باتك 3⁄۸۹

 « ءاشعلاب كي ئيبنلا َمَتْغَأ» : لاق ٌءاطع انثّدح ورمع نع نايفس انثّدح ولع انثدح-۹
 لوقي ُرطَقَي ةسأرو حرخف « نايبصلاو ءاسنلا دَر « هللا لوسر اي ةالصلا :لاقف ٌرمع جرخف
 ةالصلاب مهترمأل  يتتّمأ ىلع :ًاضيأ ٌنايفس لاقو . سانلا ىلع وأ  يتمأ ىلع قشأ نأ الول
 ءاجف « ةالصلا هذه كب ٌميِبنلا َرَّخَأ سابع نبا نع» ءاطع نع جيرج نبا لاقو .«ةعاسلا هذه
 هنإ : ا ا و ل :لاقف ُرمع

 امأ سابع نبا هيف سيل ٌءاطع انئَّدح :ٌورمع لاقو .«. . . يتمأ ىلع قش ذأ نأ الول . تقولل

 نأ الول» :ٌورمع لاقو . , هقش نع ءاملا حمي جيرج نبا لاقو . (رطقَي ةسأر» 0

 لاقو .«يتمأ ىلع شا نأ الول . تقولل هنإ» : جيرج نبا لاقو .«يتمأ ىلع قش

 سابع نبا نع ءاطع نع ورمع نع ملسم نب دمحم ينثّدح نعم انئّدح 1
 01/٠١[. :ثيدحلا رظنا] . م ةوبنلا نع

 تعمس ١ نمحرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج نع ثيللا انثّدح ريكُب نب ىيحي انئَّدح -

 مهترمأل يتمأ ىلع ّقشأ نأ الول :لاق يب هللا لوسر نإ :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ
 .[۸۸۷ :ثيدحلا رظنا] . «كاوسلاب

 سنأ نع» باث نع ٌديَمَح انثَّدح ىلعألا ٌدبع انثّدح ديلّولا نب شايع انئَّدح 0١-
 لَك يبنلا غلبف « سانلا نم ٌسانأ لصاوو رهشلا رخآ ايب ئبنلا لصاو :لاق هنع هللا يضر
 لظأ ينإ ٠ مكلثم تسل ينإ « مهقمَحَت ٌنوقمعتملا ٌعَدَي الاصو تلصاول ُرهشلا يب دم ول :لاقف

 . اي ئبنلا نع سن نع ِتباث نع ةريغملا نب ناميلس ةعبات . «ينيقْسَيو يبر ينمعطُي اا 1 3 “5 و 7 هوم

 1951١[. :ثيدحلا رظنا]

 ينثّدح :ثيللا لاقو .ح .ٌّيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ نامّيلا وبأ انئَّدح
 ىهن :لاق ةريره ابأ نأ» هربخأ بّيسملا نب َديعس َّنأ باهش نبا نع دلاخ نب نمحرلا دبع

 يبر ينمعطُي ُثيِبأ ينإ ؟يلثم مكيأ :لاق ‹ لصاوت كنإف :اولاق « لاصولا نع ةي هللا لوسر
 . مكتدزل رخأت ول : لاقف لالهلا اًوأر مث موي مث آموي مهب َلّصاو اوهَتنَي نأ اوبأ املف . . نيقسيو

 1۸٩9۱[. 195551956 :ثيدحلا رظنا] . «مهل اًكنملاك

 ةشئاع نع» َديزي نب دوسألا نع ٌثعشأ انئَّدح صوحألا وبأ انثّدح ٌدَّدسم انئّدح - 7157

 يف هولجخدُب مل مهلاب امف : تلق . معن :لاق ؟وه ِتيبلا ّنمأ ٍرّذجلا نع ةي يبنلا ٌتلأس :تلاق

 كموق كاذ لعف : لاق ؟اعفترُم هباب ٌَنأش امف :ٌتلق . ةقفنلا مهب ترصق كموق نإ :لاق ؟تيبلا



 ينمتلا باتك 1۹۰ ۰ ٤

 ركنث نأ ٌفاخأف ةيلهاجلاب ٍدِهع ثيدح ِكموق نأ الولو اوؤاش نم اوعتميو اوؤاش نم اولخدُيل

 .«ضرألا يف هباب ّقصلأ نأو تيبلا يف ردجلا َلِخدَأ نأ مهبولق

 .[(:ة ل[ CTTTIA c« (OAT « OA «\OAE هرم علا: : ثيدحلا رظنا]

 :لاق ةريره يبأ نع» جرعألا نع ِدانّزلا وبأ انئّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئّدح - ك5

 تکو ايفاو نسانلا الو را ا م ًارما ٌتنكل ةرجهلا الول : لكي هللا لوسر لاق

 . «راصنألا َبعش وأ ¢ راصنألا يداو ٌتكلّسل ًابعش وأ -ًايداو ٌراصنألا

VYنب هلل دبع» نع ميمت نب داَبَع نع ىيحي نب ورمع نع ٌبيهُو انّثَّدح ىسوم انئّدح  

 ay ًارما تنكل ةرجهلا الول : لاق ةي ءبنلا نع ديز

 . بعشلا يف ةي ئبنلا نع سنأ نع حايتلا وبأ ةعبات «اهبعشو راصنألا يداو ثكلسل

 ٤١١١[. : ثيدحلا رظنا]

 چ د +



 ٥ داحآلا رابخأ باتك ۹۱

 داحآلا رايخأ باتك- 6

 ضئارفلاو موصلاو ةالصلاو ناذألا يف قودصلا دحاولا ربخ ٍةزاجإ يف ءاج ام باب - ١

 اوُرَسلو نأ يف اوفي ةا مَع ةَ لک نمر الو :ىلاعت هللا لوقو .ماكحألاو
 نط نإَو ط :ىلاعت هلوقل ةفئاط لجرلا ىمسُيو .«تروُرَدَحي ممل حيل أَوْعَجَ اذل مهمو
 كا نإ :ىلاعت هلوقو ا م ا م

 در مهنم ٌدحأ اهّس نإف دحاو دعب ًادحاو هءارمأ يَ يبنلا كعب فيكو . . ًاونيبتف

 ةَّنّسلا ىلإ

 اوا

Vfانئَّدح» ةبالق يبأ نع ٌبويأ انثدح باهولا ٌدبع انثدح ىنثملا نب دمحم انئّدح  

 ةة ةيوقع ةديع افاق + اةويراقم اش * نحنو ةي يلا انيتأ : لاق ثريّوحلا نب كلام
 انكرت نمع اتلأس - انقتشا دق وأ - انّلهأ انيهتشا ٍدق انأ نظ املف « ًاقيقر ب هللا لوسر ناكو
 اهظَمحأ ءايشأ ركذو - مهوُرمو مهوملعو مهيف اوميقأف مكيلْهَأ ىلإ اوعجرا : لاق ةانريخ ا فاد
 «مكذحأ مكل َنّذَوُيَلف ةالصلا ٍتَرَّضح اذإف « يلصأ ي وسار امك و اهظفحأ الو

 ]1۰۸ ۲۸٤۸ 415 344 082581 037+ 334 :ثيدحلا رظنا] . ؟مكربكأ مكمؤيلو

 لاق :لاق دوعسم نبا نع» َنامثع يبأ نع ْيَمِيَتلا نع ىيحي نع ٌدَّدسم انئَّدح _-_- ۷

 ليلب  يداني :لاق وأ  َنْدُي هنإف هروحس نم ٍلالب ناذأ مكدبحأ ّنعنمي ال لک هللا لوسر
 :لوقي ىتح همك یحی عمجو اذكه :لوقي نأ رجفلا سیلو « مكمئان هبنُيو مكمئاق عجريل
 ٦۲۱ « ٥۲۹۸[. :ثيدحلا رظنا] ٠ «نيتباّبَسلا هيعبصإ ىيحي دمو < اذكه

 رانيد نب هللا دبع انئَّدح ملسم نب زيزعلا دبع انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح -
 اولكف ليلب يدانُي الالب َّنِإ : لاق ةا ئبنلا نع امهنع هللا يضر َرمع نب هللا دبع ٌثعمس» :لاق
 ٩1۷ ۰ 35١ ٩۲۲ ۰۱۹۱۸ ۲۹۵٩[. :ثيدحلا رظنا] . ؟موتکم ّمأ نبا يداني ىتح اوبرشاو
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 هللا دبع نعا ةمقلَع نع ميهاربإ نع مكحلا نع ةبعش انثّدح َرمع نب صفح انثّدح ١8

 تيلص :اولاق ؟كاذ امو :لاق ؟ةالصلا يف ديزأ : ليقف ًاسمخ َرهظلا ةي عوبنلا انب ىلص : لاق

 .[5311 1175.404 2 40١ :ثيدحلا رظنا] . ؟ملس ام دعب نيتدجس ٌدجسف « ًاسمخ

 نأ ةريره يبأ نع» ٍدمحم نع َبويأ نع كلام ىنثّدح ليعامسإ انثدح _ ۰

 مأ هللا لوسر اي ةالصلا تَرصقأ :نيديلا وذ هل ناب «نيتنثا نم فرصنا ةا هللا لوسر

 نيتعكر ىلصف يب هللا لوسر ماقف « معن :ٌنمانلا لاقف ؟نيديلا وذ قدصأ :لاقف ؟تيسن

 مث هدوجس لثم دجسف رک مث عفر مث لوطأ وأ هدوجس لثم جس مث رثك مث « ملس مث نييّرخأ
 1١[. 50 ۰۱۲۲۹۰۱۲۲۸۰ ۱۲۲۷ 01/18 ال4١ , 485 :ثيدحلا رظنا] . ؟عفر

 اني :لاق ّرمع نب هللا دبعنع» رانيد نب هللا دبع نع كلام ينثّدح ليعامسإ انئّدح ١-

 نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق لي هللا لوسر لإ :لاقف ت مهءاج ذإ حبصلا ةالص يف ءابقب ٌسانلا

 . (ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجُو تناكو < اهوليقتساف ةبعكلا لبقتسي نأ َرمأ دقو

 ثيدحلا رظنا] : ”5٠7 « £6۸۸ 55990 1555:455745595١(.

 مق امل : لاق ءاربلا ِنع» قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع حيك انئّدح ىبحي انئّدح _-۲

 ا حل STL تيب ردن ىلع نيا 4 هللا لوسر

 «اهصَر ق تسلل لَمَسلأ ىف كوم قت ىر ذم » ىلاعت هللا لزنأف « ةبعكلا ىلإ هوُ
 E لنا عرز ناغازوت عر مكرصملا كر دقي اكوا ينك و هنا

 ةالص يف عوكُر مهو اوفّرحناف .ةبعكلا ىلإ هجو دق هنأو الب ييبنلا عم ىلص هنأ ُدّهشَي

 .[ 1:5”: 4525 +2 ثيدحلا رظنا] "«رضعلا

 نع» ةحلط يبأ نب هللا دبع نب ٌقاحسإ نع كلام ينثّدح ةعّرق نب ىيحي ينثّدح 70
 ا ابأو ٌيراصنألا ةحلط ا يقسأ ُتنُك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 ةحلط وبأ لاقف . تمرح دق َرمْخلا َّنِ ا

 0 سارهم ىلإ ثمقف :ٌسنأ لاق .اهزِسكاف رارجلا هذه ىلإ مق « ٌسنأ اي

 ل

 ل ل ا ل 74

 ٌباحصأ اهل فرشّتساف « نيمأ ّقح ًانيمأ الجر مكيلإ ّنشعبأل :ٌنارجن ٍلهأل لاق ايب يبنلا
 و 2 00

 ۰۳۷٤١ ٤۳۸۰ 2 ٤۳۸۱[. :ثيدحلا رظنا] . «ةديبع ابأ ثعبف « داي ىبنلا
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VYo0هللا يضر سنأ نعا ةبالق يبأ نع ٍدلاخ نع ةبعش انثّدح برح نب ٌناميلس انئّدح-  

 :LEFAY PVE :ثيدحلا رظنا] . (ةديبع وبأ ةمألا هذه ْنيمأو « ٌنيمأ ةمأ لكل : ب عربنلا لاق هنع

 نب ديبع نع ٍديعس نب ىيحي نع ليز نب دامح انئَّدح برح نب ٌناميلس انئَّدح 57
 نع باغ اذإ راصنألا نم لجر ناكو : لاق مهنع هللا يضر رمع نعال سابع نبا نع نيسح

 دهشو اي هللا لوسر نع تبغ اذإو ٠ ةي هللا لوسر نم نوكي امب هتيتأ هتدهشو ةه هللا لوسر
 : ا6 ا لوضر نم ن رکی اهب ىناثآ

 .[ه زك" »0140141 641° 4914. 493 ۲٤1۸ مك :ثيدحلا رظنا]

 نع ةديبع نب دعس نع ديز نع ةعبق اد لدغ ات ات راغب نب دمك انكذدح ۷

 َدقوأف « الجر مهيلع َرمأو ًاشيج ثعب يي ئبنلا َّنأ هنع هللا يضر يلع نع» نمحرلا دبع يبأ
 اوركذف « اهنم انْرَرْف امنإ :نورخآ لاقو « اهولخدي نأ اودارأف « اهولخدا :لاقو ًاران

 لاقو . ةمايقلا موي ىلإ اهيف اولازي مل اهولخد ول :اهولخدي نأ اودارأ نيذلل لاقف « ب يبنلل

 ٤١٤١ « ۷٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] .«فورعملا يف ةعاطلا امنإ « ةيصعملا يف ةعاط ال :نيرخالل

 حلاص نع يبأ انثّدح ميهاربإ نب ٌبوقعي انثّدح برح نب ُريهز انئّدح ۷۲۹۹-۸

 نيلجر َّنأ هاربخأ دلاخ نب َديزو ةريره ابأ َّنأ» هربخأ هللا دبع نب هللا َديبُع َّنأ باهش نبا نع

 ۰۲۳۱١ ۲۹۹۵ ۲۷۲١ ٦۳۳ :ثيدحلا رظنا] [/؟058 :ثيدحلا] .؟. . .ةِْلَي ىبنلا ىلإ امصتخا

e «TAT AY25559 ۰ ۲۳۱۲١ :ثيدحلا رظنا] ]۷۲۰۹۹ :ثيدحلا .[]۷۳ ,. 5805 855  

[Y4 TAT? TAET CTATT « TAT! «TATA <TC «O TVY O C۹ 

 نب هللا دبع نب هللا ٌديبع ينربخأ ّيرهرلا نع ٌبيعش انربخأ ٍناميلا وبأ انئّدح
 تارغألا نم لر ماق إب هللا لومو دنع نحن امني : لاق ةريره ابأ َّنأ» دوعسم نب ةبتع

 هل ضقا « هللا لوسر اي َقدَص : لاقف ةمصخ ماقف « هللا باتكب يل ضقا هللا لوسر اي :لاقف

 ُفيسعلاو - اذه ىلع افيِسَع ناك ينبا ّنإ : اقف نك : لكي ئبنلا هل لاقف « يل ناو هللا باتكب

 ٠ .ةديلوو منغلا نم ةئمب هنم ٌتيَدتفاف « مجرلا ينبا ىلع نأ ينوربتخأف « هتأرماب ىنزف - ريجألا
 بيرغتو ةئم دلج ينبا ىلع امنإو « مجرلا هتأرما ىلع نأ ينوربخأف « ملعلا لهأ تلأس مث

 امأو < اهوُدُرف منغلاو ةديلَولا امأ 2 هللا باتكب امكنيب ًنيضقأل هديب يسفن يذلاو : لاقف « ماع

Eاذه ةأرما ىلع ٌدغاف- ملسأ نم ٍلجرل - سينا اي َتنأ امأو . ماع يره  » 

 237596 37716 :ثيدحلا رظنا] .«اهمجّرف « تقرتعاف يأ اهيلع ادغف . اهْمِجراف تفّرتعا نإف

«YYد تيا“ تلال تل  c TATكلغ”  .[VYoA «V14 <c TA04 
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 هّدحو ةعيلط َريِبْزلا ب يبنلا تعب باب- ۲
 نب َرباج ٌتعمس :لاق» ردكنملا نبا انثدح ٌنايفس انثدح هللا دبع نب مولع انثّدح -0

 « ُديبّزلا بدتناف مهَبَدَن مث « ديزل َبَدَتناف « قدنخلا موي سانلا ةا ئيبنلا َبَدَن : لاق هللا دبع
 نم هتظفح :ُنايفس لاق .ُديِبَزلا ٌيراوَحو ٌيِراوَح يبن لكل :لاقف « ريبُزلا بّدتناف مهدت مث
 نع مهثّدحت نأ مهبجعُي موقلا نإف ؛ رباج نع مهُنّدح ركب ابأ اي :بويأ هل لاقو ردكنملا نبا
 تلق .ًارباج تعمس :ٌتيداحأ نيب حباتتف « ًارباج تعمس :سلجملا كلذ يف لاقف « رباج
 موي» ٌنملاج كنأ امك هنم هتظفح اذك :لاقف « «ةظيرق موي» :لوقي ّيروثلا ٌّنإف :نايفسل

 . «نايفس مسبتو « ٌدحاو ٌموي وه :ٌنايفس لاق .«قدنخلا

 1١١7[. ۳۷۱۹۹ , ۲۹۹۷ 78417 58457 : ثيدحلا رظنا]

 زاج ٌدحاو هل َنِذأ اذإف «مُكَل توب تأ هَل يبل توبي أولت ال )ف :ىلاعت هللا لوق باب -7

 نع» َنامثع يبأ نع تبويأ نع ديز نب دامح انثدح برخ نب ٌناميلس انثّدح _292 ۲

 هل ُنّدئا : لاقف نأتي ٌلجر ءاجف « بابلا ظفحب ينرمأو أطئاح لحد كي يبنلا ّنأ ىسوم يبأ

 :لاقف نامثع ءاج مث .ةنجلاب ةو هل نذكا : لاقف ٌرمع ءاج مث .ركب وبأ اذإف ةّنجلاب هب

0 

 E ور رس لا

 520 ا ل تلقف « ةجردلا سأر ىلع وسأل هللا لؤسرل

 . Vo (OAT «011۸0014۱1 45١8025451١52] 241۳ 20175548 289 : ثيدحلا رظنا]

 :سابع نبا لاقو .دحاو دعب ًادحاو ٍلسرلاو ءارمألا ّنم هَ ٌيبنلا تعبي ناك ام باب - ٤

 ار ار ع حي الا

 ينربخ أ :لاق هنأ باهش نبا نع سنوي نع ثيللا ينثّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح - 55

 ىلإ هباتكب ثعب ةي هلل هللا لوسر نأ ُهَربخأ سابع نب هللا دبع َّنأ» ةبتغ نب هللا دبع نب هللا ٌليِبع

 واد ۲ ىرشك ىلإ برا مام يا« نيزجسلا ميغا قدرنا ا كرس

 ,[4474 27974 54 : ثيدحلا رظنا] . 2قَّزمُم
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 َّنأ عّوكألا نب ةملس انثدح» ٍديِبُع يبأ ديزي نع ىيحي انئّدح ٌدَّدسم انثّدح _ ٥
 صا ع e 55 03 ا 5 8# ۶ س اا لٹ

 لكأ نم نأ ءاروشاع موي - سانلا يف وأ  ٌكموق يف نذأ : ملسأ نم لجرل لاق ةي هللا لوسر

 70١17[. 01974 :ثيدحلا رظنا] . «مصّيِلف ّلكأ نكي مل نمو « هموي ةّيقب ميلف

 ثريّوُحلا نب كلام هلاق .مهءارو نم اوغّلبُي نأ برعلا دوفو يب يبنلا ٍةاصَو بابه

 انربخأ ٌرضَتلا انربخأ قاحسإ ينثّدحو .ح . ةبعش انربخأ دعجلا نب يولع انئَّدح .-_-65

 امل سيقلا دبع َدفو َّنِإ :لاقف هريرس ىلع ينُدعقي سابع نبا ناك» :لاق ةرمج يبأ نع ةبعش

 ايازخ َريغ موقلاو دفولاب ًابحرم :لاق .ةعيبر :اولاق ؟ُدفَولا نم :لاق ةي هللا لوسر اوتأ
 ُربخنو ةنجلا هب لخدن ٍرمأب انرُمف « رضُم رافك َكنيبو اننيب َّنِإ هللا لوسر اي :اولاق . ىمادن الو

 هللاب ناميإلاب مهّرمأ :عبرأب مهرمأو عبرأ نع مهاهنف « ةبرشألا نع اولأسف « انءارو نم هب
 هللا الإ َهلإ ال نأ ةداهش :لاق .ملعأ ةلوسرو هللا :اولاق ؟هللاب ٌناميإلا ام وردت له :لاق
 َناضمر ٌمايص هيف ٌنظأو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ٌماقإو هللا لوسر ًادمحم َّنأو هل ٌكيرش ال ٌهَدحو

 :لاق امبرو « ريقنلاو تفّرملاو متنحلاو ءابّذلا نع مهاهنو .َسمخلا مناغملا نم اوتؤتو

 .«مكءارو نم ّنهوغلبأو ّنهوظفحا : لاق . رّيقُملا

[UVTI ETT "54 اهل FAO ITAA مالا CAY [مال : ثيدحلا رظنا 

 ةدحاولا ةأرملا ربخ باب - 5

 : لاق ٌيربنَعلا ةبوت نع ةبعش انثّدح رفعج نب دمحم انثّدح ديلولا نب دمحم انثدح ۷

 وأ نيتنس نم ًابيرق ٌرمع َنبا ٌتدعاقو» هيب ئبنلا نع نسحلا ثيدح تيأرأ :ٌموبعشلا يل لاق
 لَك يبنلا باحصأ نم سان ناك :لاق « اذه ريغ ةي ئبنلا نع ثدحي هعمسأ ملف فصنو ةنس

 محل هنإ : يب ئبنلا جاوزأ ضعب نم ةأرما مهتدانف « محل نم َنولكأي اوبهذف « دعس مهيف

 َسأب ال :لاق وأ « الح هنإف - اومعطأ وأ  اولك : ةي هللا لوسر لاقف « اوكسمأف < ب

 . «ىماعط نم سيل هنکلو « هيف كش « هب



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 1/41 ١

~e رص 

 ةا ا ا

 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 45

 نب قراط نع ملسم نب سيق نع هريغو رعسم نع ٌنايفس انئّدح يديمحلا انئّدح ۸

 مولا  ةيآلا هذه تلزن انيلع َّنأ ول نينمؤملا ٌريمأ اي رخل وهلا نم لجو لاق لاق باهش

 لاقف . ًاديع مولا كلذ انذختال يو مكنه م آ ٌتيِضَرَو تمعن 0 کل تلک

 ٌنايفس عمس .؛ةعمج موي يف ةفرع موي تلزن « ةيآلا هذه تلر موي يأ ُملعأل ينإ :ٌرمع
 ,[4105 + 44017 , 40 :ثيدحلا رظنا] .ًاقراط ٌنسيقو « ًاسيق ٌرعسمو « ًارعسم

 نب ٌسْنأ ينربخأ : باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انئَّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح -6
 ت . كك هللا لوسر ٍربنم ىلع ىوتساو ركب ابأ نوملسملا عياب نيح َدغلا ٌرمع عمس هنأ ِكلام

 اذهو « مكدنع يذلا ىلع هّدنع يذلا ةي هلوسرل هللا ٌراتخاف دعب امأ :لاقف ركب يبأ لبق

 .«هلوسر هب هللا یده املو « اوُدَتِهَت هب اوذخف مكلوسَر هب هللا ىَدَه يذلا باتكلا

 .[ا/9١7 :ثيدحلا رظنا]

 سابع نبا نع» ةمركع نع ٍدلاخ نع ٌبيهُو انئّدح َليعامسإ نب ىسوم انئّدح -
 1 Vo NEY vo] :ثيدحلا رظنا] . (َباتكلا ةملع هللا : لاقو ةا ئبنلا هيلإ ينمض :لاق

 هنأ» هثَّدح لاهنملا اأ نأ ًافوع ٌتعمس :لاقرمتعم انثدح حابّص نب هللا دبع انئّدح -۱

 : هللا دبع وبأ لاق . الكي دمحمبو مالسإلاب  مكشَعَن وأ  مكينغُي هللا نإ :لاق َةْرْرَب ابأ عمس

 ]1 : ثيدحلا رظنا] . ماصتعالا باتك لصأ يف رظني . «مكشَعَن وه امنإو (مكينغُيا انه عقو

 ىلإ بتك َرمع نب هللا دبع نأ رانید نب هللا دبع نع» كلام ينثّدح ليعامسإ انثَّدح .-5

 اميف هلوسر ةّنسو هللا ََّنُس ىلع ةعاطلاو عمسلاب كل ُكقأو» ةعيابي ٌناورم نب كلملا دبع

 ۷۲٠١[. ۷۲۰۴۳ : ثيدحلا رظنا] . «تعطتسا



 1۹۷ ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 1

 «ملكلا عماوجب تثعُب» دلك يبنلا لوق باب ١

yyنتا نع سوو هيفا  e 

 ٌترصنو « ملكلا عماوجب ٌتثعُب , : لاق هلك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع» بّيسملا

 لاق .«يدي يف تَعِضْوَف ضرألا نئازخ حيتافمب ثيِبَأ ينتيأر مئان انأ انيبو .بعؤلاب
 .اههبشت ةملك وأ « اهنوئغُوَت وأ اهنوثغلت متنأو ب هللا لوسر بهذ دقف : ةريره وبأ

 :[۷۰۱۳ , 599/8 « ۲۹۷۷ : ثيدحلا رظنا]

 نع ًةريره يبأ نع» هيبأ نَع ديعس نع ُثيللا انثّدح هللا دبع نب زيزعلا بع انئّدح - 7س

 شيلا ةيلع نما وأد نموا هلثم ام تايآلا ّنم يطعأ الإ ئبن : ءايبنألا َّنِم ام : لاق لَك يبنلا

 . «ةمايقلا َموي ًاعبات مهذتكأ ينأ وجرأف « ىلإ هللا ازا اينو ترا ىذلا ناك امنإو

 :لاق ام امِإ تقلل انآصَجأَو » :ىلاعت هللا لوقو « یب هللا لوسر ٍننسب ِءادتقالا باب ۲

 يسفنل نهّيحأ ثالث :نوع نبا نعو .انّدعب نم انب يدتقّيو « انلبق نمب يدتقن ةمئأ

 َسانلا اولأسيَو ِهوُمّهفتَي نأ ُنآرقلاو ءاهنع اولأسيَو اهوملعّتي نأ ةّنّسلا هذه :يناوخإلو
 ريخ نم الإ َسانلا اوعّديو  هنع

 EE ا ب كل يال اما

 ؟مل : لاق . لعافب نأ ام : ا ا ا

 .[1995 :ثيدحلا رظنا] . «امهب ىّدت َدتقُي نآرملا امه :لاق . َكابحاص ُهّلَعِفي مل : تلق

 ٍديز نع :لاقف شمعألا ٌتلأس :لاق نايفس انئّدح هللا دبع نب يلع انئّدح - 71075
 2006 ءامسلا نم ٌتلزن ةنامألا نأ ةي هللا لوسر انثَّدح :لوقي ةفيذح ٌثعمس» بهو

 186 85.7499 :ثيدحلا رظنا] . ةا ّنم اوملَعو َنآرقلا اوؤرقف نآرقلا لزنو « لاجرلا

 ل
 َينادمهلا ةَرُم ٌتعمس ةّرم نب ورمع انربخأ ةبعش انئّدح سايإ يبأ نب مدآ انئّدح - 86

 وشو « ايک دمحم ُيَذَه يڏهلا ّنسحأو هللا ٌباتك ثيدحلا نسحأ نإ : هللا دبع لاق» : :لوقي

 .[ 1١948 : ثيدحلا رظنا] . «نيزجعمب متنأ امو ِتال نودعوت امَّنِإَو ¢ اهتاثدحم رومألا



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك 4۸

 ةريره ىبأ نع» هللا ديبع نع يرهرلا انثّدح ٌنايفس انثّدح ٌدَّدسم انثدح- ۷۲۷۹ ۸
 ٠ . «هللا باتكب امكنيب ّنيضقأل : لاقف هيب يبنلا دنع انك :الاقدلاخ نب ٍديزو

«TAET < TAT كما «AYY « TTY « ۲۷۲٤ 755986 , 7716 [۷۲۷۸ :ثيدحلا] [ثيدحلا رظنا: 

 ۷۲۵۸ . ۷۱۹۳ . 48 . ٠١< :ثيدحلا رظنا] ]1۷۲۷۹ :ثيدحلا] .[!لا ۲۳۲۱۲٤ ‹ ۲٦۹٤۹ ۰ ۲٦۹۲٦۲ ۲۷۲١

[V9 ءلللو ¢ TAT «TAET o TATT «TAT « TATA «TYE 

 نع» راسي نب ءاطع نع ٌئيلع نب لاله انثّدح حلف انئّدح نانس نب دمحم انثدح ۰

 هللا لوسر اي :اولاق . ىبأ نم الإ ةنجلا َنولخدَي يتمأ لك : لاق ةا هللا لوسر نأ ةريره ىبأ

 . «ىبأ دقف يناصع نمو < ةنجلا لخد ينعاطأ نم :لاق ؟ىبأي نمو

 انثّدح هيلع ىنثأو  ناّيَح نب ُحيلس انئّدح ٌديزي انربخأ ةدابع نب دمحم انثدح- ۱

 وهو ةي يبنلا ىلإ ةكئالم تءاج : لوقيهللا دبع نب َرباج - ٌتعمس وأ -انئّدح» ءانيم نب ٌديعس

 نإ :اولاقف « ُناظقي بلقلاو ةمئان َنيعلا نإ : مهضعب لاقو « مئان هنإ :مهضعب لاقف مئان

 نإ :مهضعب لاقو « مئان هنإ :مهضعب لاقف .ًالثم هل اوبرضاف :لاق « ثم اذه مكبحاصل
 « ًايعاد ٌثعو ةبدأم اهيف َلعَجو ًاراد ىنب لجر لثمك ُهلثم :اولاقف « ناظقي بلقلاو ةمئان َنيعلا

 ملو رادلا لخدي مل يعادلا بجي مل نمو < ةبدأملا نم لكأو رادلا لخد يعادلا باجأ نمف

 َّنِإ :مهضعب لاقو « مئان هنإ : مهضعب لاقف . اههقفي هل اهولوأ :اولاقف . ةبدأملا نم لكأي

 لَك دمحم عاطأ نمف < الب دمحم يعادلاو ةنجلا ٌرادلاف :اولاقف ‹ ناظقي َبلقلاو ةمئان َنيعلا

 نع ةبيتق ةعبات «سانلا َنيِب قرف ٌدمحمو « هللا ىصع دقف ةي ًادمحم ىصع نمو « هللا عاطأ دقف

 . . يب ئبنلا انيلع جرخ ٍرباج نع» لاله يبأ نب ديعس نع دلاخ نع ثيل
 ا نع مام نع ميهاربإ نع شمعألا نع ٌنايفس انئَّدح ميعُن قف انئّدح ۲

 ًالالّض متللض دقل ًالامشو ًانيمي متذخأ نإف « ًاديعب ًاقبس متقبس دقف اوميقتسا ءارقلا رشعم اي

 . (اديعب

 نع ىسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ انثَّدح بيرك وبأ انثّدح_ ۳

 ُتيأر ينإ موق اي :لاقف اموق ىتأ لجر لثمک هب هللا ين : ينثعَب ام لثمو لَثَم امنإ : لاق لَك يبنلا

 اوقلطناف اوجلدأف هموق نم ةفئاط ُهَعاطأف « ءاجّنلاف « نايرُعلا ُري يذنلا انأ ينإو « َينيعب شيجلا

 ا م ا «اوجتف ملقم ىلع

 تئج امب بذكو يناصع نم لثمو « هب ت ُتئج ام عبَّتاف ينعاطأ نَم لثم كلذف . مُهَحاتْجاو

 .[1447 :ثيدحلا رظنا] . «قحلا نم



 ۱⁄۹۹ ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 0

 ينربخأ ٌّيرهزلا نع ليقع نع ثيل انثّدح كيعس ا انثّدح - ۷۲49-6٤

 ركب وبأ فِلختساو ةي هللا لوسر يفوت امل :لاق ةريره يبأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ٌديبع
 : لكي هللا لوسر لاق دقو َسانلا ٌلتاقت فيك : ركب يبأل مع لاق برعلا نم ٌرفك نم َرفكو هّدعب

 هلام ينم مصع هللا الإ هلإ ال :لاق نمف « هللا الإ ةلإ ال : اروي ىح ساتلا لتاقأ نأ ثرمأ

 َّنإف « ةاكّرلاو ةالصلا َنيِب َقَرف نم َنلتاقأل هللاو :لاقف . هللا ىلع هباسحو هقحب الإ هّسفنو
 . هعنم ىلع مهتلتاقل لكي هللا لوسر ىلإ هتودوُي اوناك ًالاقِع ينوعتتَم ول هللاو « لاملا قح ةاكّرلا

 لاق .«قحلا هنأ ٌتفَرَعف ٍلاتقلل ركب يبأ ٌردص حرش دق هللا ُثيأر نأ الإ وه ام هللاوف : رمع لاقف

 .ٌحصأ وهو «ًاقانع» يللا نع هللا ٌدبعو ريكب نبا

 ثيدحلا رظنا] : ١5050١51691١599 ,۱٤0۷ 25575 19576([.

 نب هللا ديبع ىنثّدح باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا ىنئّدح ليعامسإ انثدح -57

 نب ةفيّدح نب نصح نب ةنييع َمِدق :لاق امهنعُهللا يضر سابع نب هللا دبعنأ» ةبتع نب هللا دبع
 ناكو « ُرمع مهينذُي نيذلا رفنلا نم ناكو - نصح نب سيق نب ٌرحلا هيخأ نبا ىلع لزنف ردب
 يخأ َنباي : هيخأ نبال ةنييع لاقف- ًانابش وأ اوناك ًالوهك هترواشمو َرمع سلجم ٌباحصأ ءارقلا
 : سابع نبا لاق .هيلع كل نذأتسأس :لاق ؟هيلع يل َنذأتستف ريمألا اذه دنع هجو كل له

 اننيب مكحت امو « لزجلا انيطعت ام هللاو « باطخلا َنباي :لاق لخد املف « ةنييعل َنذأتساف

 لاق ىلا هناا. I هزم اي زحل لاكن هب درا في وح روع دفنوا . لدعلاب

 هللاوف .نيلهاجلا نم اذه َّنِإو 4 تريله ٍنَع ضرَعآَو فعلا أو وفعلا ذخ » : الب هيبنل
 .[4547 :ثيدحلا رظنا] . «هللا باتك دنع ًافاقو ناكو « هيلع اهالت نيح رمع اهّرواج ام

 نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع كلام نع ةملسم ُنِب هللا دبع انثَّدح -17

 مايق سانلاو ٌُسمشلا ٍتفسَح نيح ةشئاع ُثيتأ : تلاق اهنأ امهنع هللا يضر ركب يبأ ةنبا ًءامسأ

 :تلقف . هللا ناحبس :تلاقف ءامسلا وحن اهديب تّراشأف ؟سانلل ام :ٌتلقف «يلصت ةمئاق يهو

 ءيش نم ام :لاق مث هيلع ىنثأو هللا َدِمَح ةي هللا لوسر ٌفرصنا املف . معن نأ :اهسأرب تلاق ؟ةيآ

 نم ًابيرق روبقلا يف نونتفت مكنأ ىلإ يحوأو « رانلاو ةنجلا ىتح اذه يماقم يف هتيأر دقو الإ ُهَرأ مل
 انءاج دمحم :لوقيف  ٌءامسأ تلاق كلذ ّيأ يردأ ال « ملسملا وأ - نمؤملا امأف « لاجّدلا ةنتف
 « ٌباترملا وأ  قفانملا امأو « نقوم كنأ انملع « ًاحلاص حن :لاقيف < اًنمآو هانبجأف تانيبلاب

 . «هتلقف ًائيش نولوقي سانلا ٌثعمس < يردأ ال :لوقيف- ءامسأ تلاق كلذ يأ يردأال

 ITY) 0۱4 » 157١[. »)° )11°1, °1 £, 1۳ للا 2145 ‹ ۸1 : ثيدحلا رظنا]



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- ۸۰۰ ۰ ١

 نع ةريره ىبأ نع» جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام ىنثّدح ليعامسإ انثّدح _- ۸

 ىلع مهفالتخاو مهلاؤس مكلبق ناك نم كلهأ امنإف « مكتكرت ام ينوعد : لاق هيب عيبنلا

 .«متغطتسا ام هنم اوتئاف ءيشب مكتزمأ اذإو « هوبنّتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف « مهئايبنأ

 نعاس ال ٠ :ىلاعت هلوقو هينعي ال ام فلكت نمو « لاؤسلا ٍةرثك نم ُهّركي ام باب -
 موس مک دن نإ ایش

 نع باهش نبا نع ليقع ىنثدح ٌديعس انئثّدح ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انثَّدح -- ۹

 نع لأس نم ًامرج نيملسملا مظعأ َّنِإ : لاق الي ئبنلا نأ هيبأ نع» صاقو يا دعس نب رماع

 . «هتلأسم لجأ نم مرحف ْمَوَحُي مل ءيش

 رضنلا ابأ ٌتعمس ةبقع نب ىسوم انثدح ٌبيهو انثدح نافع انربخأ قاحسإ انئّدح-
 ريصح نم دجسملا يف ةرجح ٌدختا ةي ىبنلا نأ ِتباث نب ديز نع» ديعس نب رسُب نع ثّدحي

 « مان دق هنأ اونظف ةليل ةتوص اودقف مث « ٌمان هيلإ عمتجا ىتح يلايل اهيف ا هللا لوسر ىلصف

 ُتيشَح ىتح مكعينص نم ُتيأر يذلا مكب لاز ام :لاقف مهيلإ َجّرخيل ٌحنحنتُي مهضعب لعجف

 لضفأ ناف « مكتويب يف ُسانلا اهيأ اولصف « هب متمق ام مكيلع بتك ولو « مكيلع َبّتكي نأ

 .[1111 « ۷۳١ :ثيدحلا رظنا] . «ةبوتكملا ةالصلا الإ « هتيب ىف ءرملا ةالص

 نعا ةدرب ىبأ نع ةدرب ىبأ نب ديرب نع ةماسأ وبأ انئّدح ىسوم نب فس وي انثّدح 0١-

 ةلأسملا هيلع اورثكأ املف « اههرك ءايشأ نع ةي هللا لوسر لئس :لاق ٌيرعشألا ىسوم يبأ

 ٌرخآ ماق مث . ةفاذح كوبأ :لاقف ؟يبأ نم هللا لوسر اي :لاقف ٌلجر ماقف ينولّس :لاقو بضغ

 هجوب ام ٌرمع ىأر املف م ىلوم ملاس كوبأ :لاقف ؟ىبأ نم هللا لوسر اي :لاقف

 .«لجو رع هللا ىلإ بوتن انإ : لاق بَّضَعلا ّنم هل هللا لوسر

 : لاق ةريغملا بتاك دارو نع كلملا دبع انثّدح ةناوع وبأ انئّدح ىسوم انئّدح 5

 نإ :هيلإ بتكف < يي هللا لوسر نم تعمس ام ىلإ ْبّنكا :ةريغملا ىلإ ةيواعم بتك»

 هلو كلملا هل « هل كيرش ال ٌهدحو هللا الإ هلإ ال :ةالص لك رْبُد يف لوقي ناك ةي هللا يبن

 عفنَي الو « تعنم امل يطعُم الو « ٌتيطعأ امل منام ال مهللا . ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا

 ةعاضإو « لاؤسلا ةرثكو « لاقو ليق نع ىهني ناك هنأ :هيلإ بتكو .ٌّدجلا كنم ّدجلا اذ
 .«تاهو عنمو « تانبلا دأوو ؛تاهمألا قوقع نع ىهني ناكو .لاملا

 ثيدحلا رظنا] :  «T° « 04۷° ۰ ۲6°0۸: 11۷۷ › ۸1٤"ال51ك5١1١65[.



 دنع انك :لاق سنا نع» تباث نع ديز نب دامح انئّدح برح نب ٌناميلس انئّدح .-20

 .«فلكتلا ٍنع انيهن :لاقف رمع

 انثّدح دومحم ينئّدحو . .ح < . ّيرهُّزلا نع بيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح 9 _ 64

 جرح لو يبنلا لأ هنع هللا يضر ِكلام نب نأ ينربخأ» ٌيرهّزلا نع ٌرمعم انربخأ قاّزرلا دبع

 اهيّدي نيب نأ ركذو ةعاسلا ٌركذف ربنملا ىلع ماق ملس املف « ‹ َرهظلا ىلصف ٌسمشلا ٍتغاز نيح

 ءيش نع ينولأست ال هللاوف « هنع لأسَيلف ءيش نع َلأسَي نأ بح نم : لاق مث « ًاماظِع ًارومأ

 لكَ هللا لوسر ٌرثكأو « َءاكبلا ٌسانلا َرثكأف :ٌسنأ لاق .اذه يماقم يف ثمدام هب مكتربخأ الإ

 .ٌرانلا :لاق ؟هللا لوسر اي يلخدم َنيأ :لاقف لجر هيلإ ماقف :ٌنسنأ لاقف . ينولّس :لوقي نأ

 نأ َرثكأ مث :لاق .ةفاذح كوبأ :لاق ؟هللا لوسر اي يبأ نم :لاقف ةفاذح نب هللا دبع ماقف

 ًانيد مالسإلابو ابر هللاب انيضَر :لاقف هيتبكر ىلع ٌرمع كربف .ينولس ينولس :لوقي
 : كي هللا لوسر لاق مث . كلذ ٌرمع لاق َنيح ةي هللا ل وسر تكسف :لاق . ًالوسر ةا ٍدمحمبو .

 انأو « طئاحلا اذه ضرع يف ًافنآ ُرانلاو ةنجلا يلع ْتَضِرُع دقل « هديب يسفن يذلاو ! ىَلْوَأ

 .«ًرشلاو ريخلا يف مويلاك َرأ ملف ٠ يلصأ

[V1 الدق CVA 5خ ETA «TY « £11 | 496ال 0۰ , ٩۳ : [ثيدحلا رظنا 

r E وب ور را نحر دع روب هيج دخل V4 

 نالف كوبأ : لاق ؟يبأ نم هللا يبن اي 0 0 00 ا و نشا «

[VTE الدخل الخلد CVA EAT TEA TTY « £111 › ۷6۹ › 0£ › ٩۳ : [ثيدحلا رظنا 

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ءاقرو انثَّدح ةبابش انئّدح حابص نب ْنسحلا انئّدح -57

 :اولوقي ىتح نولءاستي ٌسانلا حّربي نل : لكي هللا لوسر لاق : لوقي كلام نب سنأ تعمس»

 . «؟هللا ّقلخ نمف « ءىش لك قلاخ هللا اذه

 ميهاربإ نع شمعألا نع سنوي نب ىسيع انئَّدح نوميم نب ديبع نب دمحم انثّدح -۷

 اكوتيوهو ةنيدملاب ثرح يف ايب يبنلا عم تنك :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نع ةمقلع نع

 ةولأست ال : مهضعب لاقو « حوُرلا نع ٌةولس : مهضعب لاقف دوهيلا نم ٍرفنب ٌرمف « بيسع ىلع

 ةعاس ماقف « حوُرلا نع انثّدح مساقلا ابأ اي :اولاقف هيلإ اوماقف « نوهّركت ام مكعمسُي ال



 نع تلتولکسدو # : لاق مث < ىح ولا َدَعَص ىتح هنع ترخأتف 2 هيلإ ىحوي هنأ ٌتفّرعف ‹ رظني

 ى وو رژ صم ردع عام

 ١178 ٤١١١[. :ثيدحلا رظنا] . ير رمان حور لف جورلا

 ال يبنلا لاعفأب ءادتقالا باب - ٤

 امهنع هللا يضرّرمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ٌنايفس انثَّدح ميعُت وبأ انثَّدح -
 ينإ : لكي ئبنلا لاقف « بهذ نم ميتاَوَح سانلا ختاف بهذ نم ًامتاخ لك عيبنلا ذختا :لاق
 . «مهميتاوخ ٌسانلا ذبتف « ًادبأ ُهَسَبلَأ نل ينإ :لاقو هذبتف بهذ نم ًامتاخ ٌثذختا

 . ]1101 » A77 « AYY »09۸7۷ » 0۸17 ‹ 5856 : ثيدحلا رظنا]

 ّلهأتَي :ىلاعت هلوقل عدبلاو نيدلا يف ٌولغلاو عّرانتلاو قمعتلا نم هركي ام باب - ه
 r 2 0 مغ

 4 نحل ال هَل لعأوُلوُعَس الو مڪي ناولن ال بمحل
 ةملس يبأ نع ٌيرهُزلا نع ٌدمْعَم انربخأ ٌماشه انئَّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح_- 4۹

 تسل ينإ :لاق « لصاوت َكنإ :اولاق ١ اولصاوت ال :ِلي ئبنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع»

 مهب َلّصاوَف :لاق .ٍلاصولا نع اوهتني ملف .ينيقسيو يبر ينمعطي ُثيبأ ينإ « مكلثم
 يكنُملاك « مكتدزل لالهلا َرَّخأت ول :ةايب يبنلا لاقف لالهلا اوأر مث «نيتليل وأ نيموي يب ئبنلا
 ۷۲٤١[. 1۸0۱ 019554051956 :ثيدحلا رظنا] .«مهل

 ٌيميتلا ميهاربإ ينثَّدح شمعألا انثّدح يبأ انثّدح ثايغ نب صفح نب ٌرمع انئّدح-

 ةقلعم ةفيحص هيف فيس هيلعو رج نم ربنم ىلع هنع هللا يضر ولع انبطخ» :لاق يبأ ينئَّدح
 اهيف اذإف ؛اهّرشنف « ةفيحصلا هذه ىف امو هللا باتك الإ أرقُي باتك نم اندنع ام هللاو :لاقف

 هللا نعل هيام انة ای تدخلا نبق اذك ىلإ ريع نم مَرَح ةنيدملا :اهيف اذإو « لبإلا نانسأ

 نيملسملا ةمذ :هيف اذإو .ًالدع الو ًافرص هنم هللا لبقي ال «٠ نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو
 « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاملسم رفخأ نمف « مهاندأ اهب ىعسي « ةدحاو

 هللا ةنعل هيلعف هيلاوُم نذإ ريغب ًاموق ىلو نم :اهيف اذإو .ًالدع الو ًافرص هنم هللا لبقي ال
 .«الدع الو ًافرص هنم هللا لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 .[آ1916 ۳ ۷00 ۱۷۹ ۳۱۷۲ ٤۷° ‹ 1۸۷۰ ‹ ۱۱۱ :ثيدحلا رظنا]

 : لاق قورسم نع ٌملسم انثّدح شمعألا انثّدح يبأ انئَّدح صفح نب ٌرمع انئّدح-١

 كلذ غلبف « موق هنع هّرنتو هيف َصَخرت ًائيش اب ئبنلا عنص :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق»



 ينإ هللاوف ؟هعنصأ ءيشلا نع نوهزنتي ماوقأ لاب ام :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف يب َيبنلا
 ۱ :ثيدحلا رظنا] . «ةيشخ هل مهّدشأو 2 هللاب يملعأ

 داك :لاق ةكيلُم يبأ نبا نع رمع نب عفان نع ٌعيكَو انربخأ لتاقم نب دمحم انئّدح -5

 امهّدحأ ٌراشأ ميمت ينب ٌدفو ايب ئبنلا ىلع َمِدق امل - رمعو ركب وبأ  اكلهَي نأ ِناَرّيَحلا

 ركب وبأ لاقف « هريغب ٌرخآلا راشأو عشاجُم ينب يخأ يلظنحلا يميمتلا سباح نب عّرقألاب

 دنع انمهتاوصأ :تعفتراف © كقالخ تدزأ ام ع اقف ىفالخ :تدرأ امتإ عل

 «ٌةيظَعال : هلوق ىلإ € تص وَ ْكَكَوَصأ ومقر ال نما یی اب > : تلتف ٠ لو ینا
 اذإ ركب ابأ ينعي هيبأ نع كلذ ركذي ملو « دعب ٌرمع ناكف : ريبّرلا نبا لاق : ةكيلُم يبأ نبا لاق
 . «همهفتسَي ىتح هعمسُي مل رارّسلا يخأك ةثدح ٍثيدحب ةي ّيبنلا ثّدح

 ثيدحلا رظنا] : ٤۳٦۷ ,« 5850 « ٤۸٤۷[.

 نينمؤملا ْمأ ةشئاع نعا هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ينثَّدح ليعامسإ انئّدح 71

 ركب ابأ َّنِإ تلق : ةشئاع تلاق . سانلاب يلصُي ركب ابأ اورم : هضَرَم يف لاق ةا هللا لوسر نأ
 لصيلف ركب ابأ اورم :لاقف . َلَصّيلف ّرمع مف « ءاكبلا نم سانلا عمسُي مل كماقَم يف ماق اذإ

 نم َسانلا عمسُي مل كماقَم يف ماق اذإ ركب ابأ نإ يلوق :ةصفحل ُتلقف ةشئاع تلاقف . سانلاب

 ٌبحاوص ّنتنأل نكنإ : لي هللا لوسر لاقف « ةصفح تلّعفف . سانلاب لصيلف َرمع رمف ءاكبلا

 . «ًاريخ كنم َبيصأل تنك ام : ةشئاعل ةصفح تلاقف . سانلاب ٌلصيلف ركب ابأ اورم « َفسوي

«F۰44 TOA ءاللك (VIF (YI بحال «TAF كالث «< 119 › 11٤ 2١948 [ثيدحلا رظنا: 

.]| 671555508 EEEYT «FAAS 

 ٤  -۷٣لاق ٌيِدعاسلا ٍدعس نب لُهَس» نع يرهزلا انئَّدح بئذ يبأ نبا انثّدح مدآ انثدح :

 ةلتقيف الجر هتأرما عم دجو ٌداجر تيأرأ :لاقف يدع نب مصاع ىلإ ينالجعلا ٌرميَوَع ءاج ‹
 عَجَرف < اهباعو لئاسملا يب يبنلا ةركف « ةلأسف .ةِكي هللا لوسر مصاع اي يل لس ؟هب ةنولتقتأ

 لزنأ دقو َءاجف .ِلك يبنلا َنيتال هللاو :رميّوَع لاقف لئاسملا ةرك لكك ئبنلا َّنأ ةَربخأف مصاع
 لاق مث « انعالتف امدقتف امهب اعّدف « آنآرق مكيف هللا َلزنأ دق : هل لاقف « مصاع َفْلَخ ىلاعت هلا

 اهقارفي لَك ئيبنلا ُهْزمأي ملو « اهقّرافف « اهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع ٌُثبذك :ٌرميّوع ,
 ةرحو لثم ًاريصق َرمحأ هب تءاج نإف اهورظنا : يب يبنلا لاقو . نيتعالتملا يف َةّنّسلا ترجف



 .اهيلع ٌقدَّص دق الإ بسحأ الف نيتيلأ اذ نّيْغَأ محْسأ هب تءاج نإو 3 بذك دق الإ ُهارأ الف

 . «هوركملا رمألا ىلع هب تءاجف

 .[الا55ء ¥170 ٤۳ ‹ ٤۷20 AOE O° (oF *A «< 0۲0۹ « 2/15 : ثيدحلا رظنا]

 ربخأ :لاق باهش نبا نع ليقع ينثّدح ثيللا انثّدح ففسوي نب هللا دبع انثّدح 7

el CaS SS CTتليق  

 يف كل له :لاقف أفْرَي هبجاح ُهاتأ ّرمع ىلع لخدأ ىتح ثقلطنا :لاقف ةتلأسف كلام ىلع

 :لاقف .اوسّلَجو اوملسف اولخدف . معن :لاق ؟نونذأتسُي ٍدعسو ريبزلاو نمحرلا ٍدبعو نامثع
 ملاظلا َنيبو ينيب ضقا نينمؤملا َريمأ اي :ٌساَبعلا لاق .امهل َنذأف ؟سابعو يلع يف كل له

 نم امهّدحأ حرأو امهنيب ضقا نينمؤملا ٌريمأ اي :ةباحصأو ٌنامثع طهرلا لاقف - ابتسا

 َّنأ دوملعت له « ضرألاو ءامسلا موقت هنذإب يذلا هللاب مكدشنأ « اونا :لاقف .رخآلا
 لاق : طهرلا لاق  هسفن ةه هللا وسر ديري  ةقدص انكرت ام « ُتَروُي ال :لاق لي هللا لوسر
 لاق هلي هللا لوسر َّنأ ناملعت له هللاب امكدشنأ :لاقف ساّبعو يلع ىلع ُرمع َلبقأف . كلذ

 يف لك ةلوسر ّصصَح ناك هلا لإ « رمألا اذه نع مكئّدحم ينإف :ٌرمع لاق . معن :الاق ؟كلذ
 َمُتَفَجوأ ام مهن قِلوُسَر لع هلا هَ امو * : لوقي هللا نإف « هريغ ًادحأ ا

 رئاتسا الو +: مکنود اهزاتحا ام ناو من ‹ ال هللا لوسرل ةصلاخ هذه تناكف ةيآلا € . .

 اک ےک ور ا اذه اهس نقي ج مكي اکر اه رمكاطعأ دقو کا

 هللا لام لَمْجم ُهلَعجيف يقب ام ذخأي مث « لاملا اذه نم مهتتس ةقفن هلهأ ىلع

 امكدشنأ :سابعو عيلعل لاق مث . معن : : اولاقف ؟كلذ دوملعت له هللاب مكُدشنأ « ُهتايح َكلذب

 . كك هللا لوسر يلو انأ : ركب وبأ لاقف كي هين هللا یفوت مث . معن :الاق ؟كلذ ٍناملعت له هللا

 يلع ىلع َلبقأو  ذئتيح امتنأو ةي هللا لوسر اهيف لمع امب اهيف َلمعف ركب وبأ اهضبقف
 . قحلل عبات ٌدشار راب قداص اهيف هنأ ُملعي هللاو ؛اذك اهيف ركب ابأ َّنأ نامعزت : لاقف سائعو

 امب اهيف لمعأ نيتنس اهتضبقف « ركب يبأو لكك هللا لوسر ٌميلو انأ :ٌثلقف < ركب ابأ هللا ىَفَوَت مث

 ‹ عيمج امكرمأو ةدحاو ةملك ىلع امكتملكو ينامتئج مث « ركب وبأو ةي هللا لوسر هب لمع

 نإ :ٌتلقف < اهيبأ نم هتأرما بيصن ينلأسي اذه يناتأو « ٌكيخأ نبا نم كبيصن ينلأست ينتئج

 هك هللا لوسر هب لمع امب اهيف نالمعت ةقاثيمو هللا هع امكيلع َّنأ ىلع <« « امكيلإ اهتعفد امتئش

 اهعفدا :امتلقف « اهيف يناملكت الف الإو « اهتيلو ٌّذنم اهيف تلمع امبو ركب وبأ اهيف لمع امبو
 معن : طهرلا لاق ؟كلذب امهيلإ اهتعفد له هللاب مكدشنأ « كلذب امكيلإ اهتعفدف « كلذب انيلإ
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 :لاق .معن :الاق ؟كلذب امكيلإ اهتعفد له هللاب امكذشنأ :لاقف سابعو ولع ىلع َلبقأف

 ريغ ًءاضق اهيف يضقأ ال ضرألاو ءامسلا موقت هنذإب يذلاوف ؟كلذ ريغ ءاضق ينم ناسمَتْلَتفَأ
 . «اهامكيفكأ انأف ئلإ اهاعفداف اهنع امتزجع نإف « ةعاسلا موقت ىتح كلذ

 .[ الا 8. هاله coo « A۸0» » +۳ ۰ ۹4+۳ , 59905 :ثيدحلا رظنا]

 هلك ّيبنلا نع ٌّيلع هاور « ًاثدحم ىَوَآ نم مثإ باب 7
 : سنأل ٌتلق» :لاق ٌمصاع انئئّدح دحاولا دبع انثّدح ليعامسإ ْنب ىسوم انئَّدح 57

 ٌثدحأ نم « اهرجش مطقُي ال اذك ىلإ اذك نيب ام « معن :لاق ؟ةنيدملا ةي هللا لوسر مّرحأ

 هنأ سنأ نب ىسوم ينربخأف : مصاع لاق . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاثدح اهيف

 .[1851/ :ثيدحلا رظنا] . «ًاثدحم ىَوآ وأ :لاق
 عسا ضرر

 رع هي کل سیل ام هب لقت ال : «فقلالو » .سايقلا فلكتو يأرلا مذ نم ركذي ام باب - ۷

 نع هُريغو حيَرش نب نمحرلا دبع ينئّدح بهو نبا ينئّدح ديِلت نب ٌديعس انثّدح ۷

 الك يبنلا ُتعمس :لوقي هتعمسف ورمع نب للا دبع انيلع ٌحَح» :لاق ةورع نع دوسألا يبأ

 ءاملعلا ضبق عم مهنم هعزتني نكلو اعازتنا هومكاطعأ نأ دعب ملعلا عزتي ال هللا نإ :لوقي

 ةشئاع هب ْتنَّدحف « نولضتيو نوُلضيف مهيأرب نوتفيف نوتفتسي لاَهُج سان یقبیف ٠ مهملعب

 هللا دبع ىلإ قلطنا يتخأ َنباي :تلاقف دعب مح ورمع نب هللا دبع َّنإ مث . . يو يبلا جوز

 ُتيتأف « ينئثّدح ام وحنك هب ينثّدحف « هتلأسف هتئجف « هنع ينتثّدح يذلا هنم يل ثيثتساف

 ٠٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «ورمع نب هللا دبع ظفح دقل هللاو :تلاقف تّيجعف « اهتربخأف ةشئاع

 تدهش له ٍلئاو ابأ ٌتلأس : لاف علا كغم فح وبا خا نا انتذح الا م

 انئَّدح ليعامسإ نب ىسوم انثّدحو . < .لوقي فيّرح نب لهس ٌثعمسف « معن : لاق ؟نیفص

 مكيأر اومهتا سانلا اهيأ اي : فيتح نب لهس لاق» :لاق لئاو يبأ نع شمعألا نع ةناوع وبأ

 هتدّدَرل لڪ هللا لوسر ّرمأ درا نأ عيطتسأ ولو لنج يبأ موي ينتيأر دقل < ١ مكنيد ىلع

 :لاق . رمألا اذه ريغ ةفرعن رمأ ىلإ انب َنلَهسأ الإ انعم انعظفي رمأ ىلإ انقتاوع ىلع انفويس انعضو امو

 .[14444 2 27308١ ۳۱۸۲ ٤1۱۸۹ :ثيدحلا رظنا] E ديف :لئاو وبأ لاقو

 ٌّيحولا هيلع لزنَي مل امم لاسي يك ٌيبنلا ناك ام باب_- 6

E 9 0ا  



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 500 ١

 ٌثعمسا :لوقي ردكنملا نبا ٌتعمس لاو نابلس ندم دع ار راع ادم 0

 ¢ يندوعي ايک هللا لوسر ينءاجف ت تضرم : :لوقي هللا دبع نب راج

 :تلقف ٌتَقف أف « ىلع ٌهَءوضَو بص مث لَك هللا لوسر أضوتف « يلع يمغأ دقو يناتأف

 NE GL ياا لا

 . «ثاريملا ةيآ تلّرن ىتح ءىشب ىنباجأ امف : لاق ؟یلام یف

 VET] تالا" ىهتالاآ ,OTE 2050١ :هالال سلخ : ثيدحلا رظنا]

 ٍليثمت الو يارب سيل هللا هملع امم ءاسنلاو ٍلاجرلا نم هتمأ ةَ يبنلا ميلعت باب-۹
 حلاص يبأ نع يناهبصألا نب نمحرلا دبع نع ةناوع وبأ انئّدح دّدسم انئّدح

 لاجرلا بهذ هللا لوسر اي :تلاقف هي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج : ديعس ىبأ نع» ناوكذ
 يف َنعمتجا :لاقف .هللا ٌكملع امم انملعت هيف ٌكيتأن ًاموي كسفن نم انل لعجاف « ٌكثيدحب .
 امم َنهملعف ةئ هللا لوسر ّنهاتأف ؛نعمتجاف ءاذكو اذك ناكم يف اذكو اذك موي

 نم ًاباجح اهل ناك الإ ةثالث اهدلو نم اهيدَي نيب مّدقت ةأرما ّنكنم ام :لاق مث . هللا هملع
 7 5 ك

 نينثاو :لاق مث « نيتّرم اهتداعأف :لاق ؟نينثا « هللا لوسر اي :نهنم ةأرما تلاقف .رانلا

 ۱١١ ۰ ۱١٤۹[. :ثيدحلا رظنا] . «نينثاو نينثاو

 «ملعلا ُلهأ مهو قحلا ىلع نيرهاظ يتّمأ نم ةفئاط ٌلازت ال» دك ّيبنلا لوق باب- ٠

 نع ةبعش نب ةريغملا نع» سيق نع َليعامسإ نع ىسوم نب هللا َديِبَع انثّدح - ١
 .«نورهاظ مهو هللارمأ مهيتأي ىتح َنيرهاظ يتّمأ نم ةفئاط لازت ال : لاق ايب يبنلا

 ۳٠٤١[. : ثيدحلا رظنا]

y1لاق» ٌديَمُح ينربخأ باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انئّدح ليعامسإ انثّدح - : 

 ههَقْفُي ًاريخ هب هللا دِرُي نم : لوقي لكي ئبنلا ٌتعمس : لاق ُبطْخَي ٌنايفس يبأ نب ةيواعم ٌتعمس

 موقت ىتح ًاميقتسم ةمألا هذه ُرمأ لازي نلو « هللا يطعيو « مساق انأ امنإو « نيدلا يف

 .[7541 27115 1/١ :ثيدحلا رظنا] . (هللا رمَأ ىتأي ىتح وأ « ةعاسلا

 اعيش کسی » :ىلاعت هللا لوق باب- ١

 هللا دبع نب رباج ٌتعمس» :ٌورمع لاق ٌنايفس انئّدح هللا دبع نب ٌعولع انئّدح - 71
 ني اباد کی مب نأ كَ داتا وه لف » كو هللا لوسر ىلع لزن امل :لوقي امهنع هللا يضر
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 مكسيليوأ 8 ثلزن املف . فه ون ذوغأ : لاق 4كم تحك نمو » كهجوب ذوعأ : لاق € قو

 .[4578 :ثيدحلا رظنا] . (رَسْيَأ وأ « نّوْهأ ناتاه : لاق «ٍِضَحَب ساب 2 ابو اعيش

CRS 

 وسا امالع تدل يئارما نإ : اا را نمحرلا دبع

 :لاق ؟اهناولأ امف : لاق . معلا :لاق ؟لبإ نم كل له : كَم هللا لوسر هل لاقف « هتركنأ ىنإو

 :لاق ؟اهءاج كلذ ىرت ىّنأف :لاق .ًاقرول اهيف نإ : لاق ؟ قَّرْوأ نم اهيف له :لاق . رمح

 . «هنم ءافتنالا يف هل صخري ملو . هعزن قرعاذه لعلو :لاق .اهعّرَن قرع هللا لوسر اي

 ثيدحلا رظنا] : ٠۳٠٠١ « 1۸٤۷[.

 د سا وبا نعا ريبج مج نب ديعس نع رش يٻ نع ةناوَع وبآ انئّدح دّدسم انئّدح - وكلا ن

 : اهنع َّجُحأفأ « حت : نأ لبق تتامف جت نأ ترَّدَت يمأ لإ : تلاقف ةي عوبنلا ىلإ تءاج ةأرما

 :لاق . معن : : تلاق ؟ةتيضاق ٍتنكأ نيد ِكمَأ ىلع ناك ول ٍتيأرأ « اهنع يّجسُح « معن :لاق

 .[5199 18017 :ثيدحلا رظنا] . «ءافولاب قحأ هللا نإف « هل يذلا اوضقاف

 :هلوقل ىلاعت هللا لزنأ امب ءاضقلا ٍباهتجا يف ءاج ام باب - 1١

 دويل مه کتو هلآ لر آمي مگ مل سو »

 ةرواشمو « هلّبق نم فلكتي الو اهملعُيو اهب يضقَي نيح ةمكحلا ٌبحاص ويي ئبنلا حدمو

 . ملعلا لهآ مهلاؤسو ءافلخلا

 نع نييك نع لفات نع دمع قب ھارا انثّدح دابع نب باهش انئّدح لنللاك

 هتکلَّه ىلع طّلسف لام ُهللا هانآ جر : نيتنثا يف الإ دسح ال ة5 هلل هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع

 و ل مل ل ب لا ياسا

 o ا ملا
 هيف :لوقي ايب يبنلا تعمس :تلق ؟ وه ام :لاقف .انأ :تلقف ؟ًائيش هيف لَو وبنلا نم عمس

 .«تلق اميف جرخملاب ينئيجت ىتح حرت ال :لاقف .ةمأ وأ دبع ٌةَرغ

 .[م5508 5951/2 5900© : ثيدحلا رظنا]



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك -45 ْ ۱۸۰۸

 يب يبنلا عمس هنأ يعم دهشف هب تئجف ةملسم نب دمحم ٌتدجوف تجرخفا - فرضي

 . ةريغملا نع ةورع نع هيبأ نع دانزلا يبأ نبا ةعبات . (ةمأ وأ دبع ٌةَرْغ هيف : لوقي

 .[19:05 6595505 :ثيدحلا رظنا]

 «مكلبق ناك نم ننس َنعبتتل» :ِِلَي يبنلا لوق باب ٤
 هللا يضر ًةريره يبأ نع» ّيربقملا نع بئذ يبأ ْنبا انثّدح سنوي نب ٌدمحأ انئّدح -6

 ًاعارذو ربشب ًاربش اهلبق نورقلا ذخأب يتمأ ذخأت ىتح ةعاسلا موقت ال : لاق كَ ئبنلا نع هنع

 .«؟كتلوأ الإ سانلا نمو : لاقف ؟مورلاو سرافک هللا لوسر اي : ليقف . عارذب

 ملأ نإ ب ديز نع نميلا نم ٌموناعنصلا َرمع وبأ انثدح زيزعلا دبع نب دمحم انئّدح - ٠١

 ًاربش مكلبق ناك نم َّنَتَس نعبّتَتل : لاق ب ئبنلا نع ٌيردخلا ديعس يبأ نع» راسي نب ءاطع نع

 دوهيلا هللا لوسر اي :انلق .مهومتعبت بص َرْخُج اولخد ول ىتح آعارذ اعارذو ًاربش
 .["405 :ثيدحلا رظنا] . (؟نمف :لاق ؟ىراصنلاو

 : ىلاعت هللا لوقل ةئيس ةَ نس وأ ةلالض ىلإ اعد نم مثإ باب ©

 , ةيآلا ا أ ِراَروَأ نيَو ¥

 قور مرع رم ی ا لع نع نكمعألا اند ناق انثّدح ٌيديمحلا انئّدح -- ١
 لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ ًاملظ لقت سفن نم سيل : اب ئبنلا لاق : لاق هللا ٍدبع نع»
 .[3451/ ء١۳۳٠ :ثيدحلا رظنا] . «ًالوأ لتقل نس هنأل  اهمد نم "ناهس لاق اغيزو تهكم

 ةكم نامرحلا هيلع َعمتجا امو « ملعلا لهأ قافتا ىلع ٌضحو يب ٌيبنلا َرَكَذ ام باب - 5

 ايك ّيبنلا ىلصُمو ٍراصنألاو َنيرجاهملاو يب يبنلا دهاشم نم امهب ناك امو ةنيدملاو

 ربقلاو ربنملاو

 ىملشلا هللا دبع نب رباج نع» ردكنملا نب دمحم نع كلام ىنثّدح ٌليعامسإ اننَّدح -5
 ٌئيبارعألا ءاجف ؛ ةنيدملاب ُّكَعَو يبارعألا باصأف « مالسإلا ىلع يك هللا لوسر عياب ًايبارعأ نأ

 ينلقأ :لاقف هءاج مث دلي هللا لوسر ىبأف «يتعيب ينلقأ هللا لوسر اي :لاقف ةَ هللا لوسر ىلإ

 امنإ : لل هللا لوسر لاقف « ئيبارعألا جرخف ىبأف . يتعيب ينلقأ :لاقف هءاج مث ىبأف ٠ يتعيب

 !IVT ء۹٠۷۲ ۰۱۸۸۳ :ثيدحلا رظنا] . اهُبيط عصنيو اهّئبَح يفنت ريكلاك ةنيدملا
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 نع ٌيرِهُزلا نع ٌرمعم انئّدح ٍدحاولا دبع انئّدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - ۳
 ئرقأ تنك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ينثدح» :لاق هللا دبع نب هللا ديبع

 تدهش ول :”ىنمب نمحرلا دبع لاقف ٌرمع اهّيح ٍةجَح رخآ ناك املف « ٍفوَع نب نمحرلا دبع
 لاقف « ًانالف انعيابل نينمؤملا ٌريمأ تام ول :لوقي ًآنالف َّنِإ :لاق ٌلجر هاتأ « نينمؤملا َريمأ

 نإف ‹ لعفت ال :ٌتلق . مهوبصغي نأ نوديري نيذلا طهرلا ءالؤه َرِّدحأف ةيشعلا ٌنموقأل :ُدمع
 . اههجَو ىلع اهولزنُي ال نأ فاخأف « َكسلجم ىلع نوبلغي سانلا عاعر عمجي مسوملا

 تاما نضل لا راقو ةرجهلا راد دخلا مدقت ىتح لهمأف .ريطم لك اهب ريطُيف

 هللاو :لاقف .اههجو ىلع اهولّزنُيو َكَتلاقم اوظفحيف راصنألاو َنيرجاهملا نم ةي هللا لوسر

Eتعب هللا لإ : لاقف « ةنيدملا انمدقف : سابع نبا لاق .  

 مجرلا ةيآ لزا اميف ناكف ‹ باتكلا هيلع َلّرنأو « قحلاب ةا دمحم

 ثيدحلا رظنا] : ۲٤71 ‹ ٤٤ ‹ ۳۹۲۸ 584595505١ 185 [.

 ةريره يأ دنع انك» :لاق دمحم نع ٌبويأ نع ٌدامَح انئَّدح برح نب ٌناميلس انُئَّدح -1

 او ل ا د د ا ل ا كل

 يئاجلا ءيجيف « يلع ًاَيِشْعَم ةشئاع ِةَرجُح ىلإ الك هللا لوسَر ربنم َنيِب اميف ٌرِخأل ينإو ينتيأر
yTعوجلا الإ يب » . 

VrYoنبأ لكس" :لاق سباع نب نمحرلا ٍدبع نع ٌنايفس انربخأ ريثك نب دمحم انئّدح -  

 ىتأف « « رّكّصلا نم هتدهش ام هنم يتلزتم الولو « معن : لاق ؟لكك يبنلا عم َديعلا تدهشأ سابع

 َرمأ مث  ةماقإ الو ًاناذأ ركذي ملو - بطخ مث < ىلصف َتْلَّصلا نب ريثك راد دنع يذلا َمَلَعلا

 . اكو يبنلا ىلإ عج مث ّنهاتأف الالب َرمأف َنهقولُخو نهناذآ ىلإ نرش ثي ءاسنلا لعجف ‹ ةقدّصلاب

 ل8524 ل1155 CIETY CAA قالا AVY «(Vo (ATE) لكك CATT لمح :ثيدحلا رظنا]

.[oAAYT فاخذخا « OANA * «o۹ 

 امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» رانيد نب هللا دبع نع ٌنايفس انئّدح ميعُت وبأ انئّدح ٦-

 .[1144 ۱۱۹۴۳ « ۱۱۹۱ :ثيدحلا رظنا] . «ًابكارو ًايشام ءابق يتأي ناك ةا جيبنلا َّنأ

 تلاق ةشئاع نع» هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثَّدح ليعامسإ نب ٌديَبع انثّدح ضع

 نأ ُهَركأ ينإف تيبلا يف يب ئبنلا عم يتفدت الو « يبحاوص عم يثفدا :ريبزلا نب هللا دبعل

 39١ ١[. : ثيدحلا رظنا] . «ىكّرأ



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ۸۱۰ ١

 يبحاص عم َنفدأ نأ يل ينّذئا : ةشئاع ىلإ لسرأ ٌرمع نأ» هيبأ نع ماشه نعو

 محتوا ال « هللاو ال : تلاق ةباحصلا نم اهيلإ لسرأ اذإ لجرلا ناكو : لاق . هللاو يإ :تلاقف

 . «(ًادبأ دحأب

 نع لالب نب َناميلس نع سيرا يبأ نب ركب وبأ انئّدح َناميلس نب ٌُبويأ انثّدح 64
 يلصي ناك هيب هللا لوسر نأ كلام نب ُسنأ ينربخأ» : باهش نبا لاق ناسيك نب حلاص
 لايمأ ةعبرأ يلاوعلا ٌدعُبو١ : قير نع تالا ا ليمسلاو نلاوعلا اف َرصعلا

 .[هم١ ,ه١65 :ثيدحلا رظنا] . «ةثالث وأ

 نب َبئاسلا ٌثعمس» ديعجلا نع كلام نب ُجساقلا انثّدح ةرارز نب ورمع انئّدح -

 عمس ( هيف ديز دقو مويلا مكّذمب ًاثلثو ًادم ا يبنلا دهع ىلع ٌعاصلا ناك :لوقي ديزي

 .[5917 01869 :ثيدحلا رظنا] . ديعجلا كلام نب مساقلا

 نعا» ةحلط يبأ نب ب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع ةملُْسَم نب هللا دبع انثّدح رؤوف

 مهعاص يف مهل كرابو 3 مهلايكم يف مهل كراب هللا : لاق يک هللا ا

 .[3714 ء١۳٠۲ :ثيدحلا رظن] . «ةنيدملا لهأ ينعي ر .مهدمو

 نع عفان نع َةَبقُع نب ىسوم انثّدح ةرمض وبأ انثّدح رذنملا نب ٌميهاربإ انئّدح 7
 و 2 -. و 5 f. E س هلال 1 35 3 ها

 عضوت ثيح ًابيرق امجُرف امهب َرمأف « ايّنَز ةأرماو لُجرب كي يبنلا ىلإ اوؤاج دوهيلا نأ ٌرمع نبا
 ١ 1۸٤١[. 1۸1۹ « 4055 , 58ه ۰ ۱۳۲۹ :ثيدحلا رظنا] . «دجسملا دنع زئانجلا

 يضر كلام نب سنأ نع» بلطملا ىلوم ٍورمع نع كلام ينج لامس انا فضي

 مرح ميهاربإ نإ مهلا « هقحنو انّبحُي لبَج اذه : لاقف ٌّدُحَأ هل ملط لك ال هللا لوسر نأ هنع هللا

 . دحأ يف ايا يبنلا نع لهس ُهَعبات . (اهيتبال نيب ام مّرحأ ينإو ةكم

 لالا :ثيدحلا رظنا]  «TAA « ° « 1۲۲۸ < 4٤۷ › 11°المقل “001951617951525 441»

 إلا لالالا امك "مم  (EAE o AYاوال  cE cE cC E44 CEVAAقالا

[ITT TTY كارم cC OQTA «(OOTA «OEYO COFAV < 0114.0104 هدم 75251 

 نيب ناك هنأ لهس نع» مزاح وبأ ينثّدح َناَّسْغ وبأ انئَّدح ميرم يبأ نبا انئَّدح 4

 .[445 :ثيدحلا رظنا] . «ةاشلا ٌرمم ربنملا ن نيبو ةلبقلا يلي امم ٍدجسملا رادج

 نب یخ نع كلام انتدحت ىزهت ني نمحرلا دبع ادخن لع قب ورع اح 5



 ١ ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك 3۸۱۱

 يتيب نيب ام : هي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع» مصاع نب صفح نع نمحرلا دبع

 .[10848 18488 0031197 :ثيدحلارظنأ] . «يضوح ىلع يربنمو « نجلا ضاير نم ٌةضور يربنمو

 قباس :لاق هللا دبع نع» عفان نع ة ةيريوج انثدح ليعامسإ نب ىسوم انئّدح - 7

 « عادّولا ةت ىلإ  ءايفحلا ىلإ اهدَمأو- اهنم تّرمُض يتلا ِتَلِسرأف « ٍليخلا نيب , ل يبا

 بام نم ناک هللا دبع نا قرر اج لا د عادولا ةينث د اهدَمأ _رمضت مل يتلاو

 .[1 4170375859: ۲۸۹۸ 0 57١ : ثيدحلا رظنا]

 ىسيع انربخأ قاحسإ انثّدحو .ح .رمع نبا نع» عفان نع ثيل نع ةبيّتق انئّدح -۷

 : لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع» يبعشلا نع َناّيح يبأ نع ةّينغ يبأ ُنباو سيردإ نباو

 .[56481:.0084.05084) « 5519.:ثيدحلا رظنا] . « . . . للي ىبنلا ربنم ىلع رمع ٌتعمس

 عمس هنأ» ديزي نب ٌبئاسلا ينربخأ يرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ِنامّيلا وبأ انثّدح -۸
 . يك عوبنلا ربنم ىلع ًابيطخ نافع نب نامثع

 نب ماشه نأ ناسح نب ماشه انئَّدح ىلعألا دبع انئّدح راشب نب دمحم انثّدح _- ۹

 هيف عرشنف نكرملا اذه ةا هللا لوسرلو يل عضوي ناك :تلاق ةشئاع نأ» هيبأ نع ُهَّدح ةورع
 .[040311799 ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۹۳ ۲۹۱ ۰ ۲۰۰ :ثيدحلا رظنا] .« . . .ًاعيمج

 فلاح :لاق سن نع» لوحألا ُمصاع انثّدح دابع نب ٌدابع انئّدح ٌدّدسم انئَّدح -8

 .[10817 25794 :ثيدحلا رظنا] . « . . ةنيدملاب ىتلا يراد ىف شيرقو راصنألا نيب ايب ئبنلا

  0١«ميلس ينب نم ءايحأ ىلع وعدي ًارهش تّمقو» .

CEA CEAA CTI CFE [ل1 ل )°° لد °1۰ ‹ ۰۱°1 :ثيدحلا رظنا 

CTC To O 50:55 50:97 oA عدم 

Vrsا لاق ةر يبأ نعا دي ديرب انثّدح ةماسأ و چ بيرك وبأ ينئدح -  

 TT TT ءال هلا وسر

 O ل

 هد ل ل ا ا را



 و يبس سيسي يي سجس ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ۸۱۲ ١

 نب نوراه لاقو ؛ةََّجَحو ةرمع :لقو كرابملا يداولا اذه يف لص نأ قيقعلاب وهو يبر نم
 .[۲۳۳۷ 01675 : ثيدحلا رظنا] . (ةّجَح يف ةرمع : يلع انثدح» : ليعامسإ

 فَ :ًرمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع نايفس انئّدح فسوي نب دمحم انئَّدح- ف

 ثعمس :لاق « ةنيدملا لهأل ةفيلحلا اذو « ماشلا لهأل ةفشجلاو « يجن لهأل نق كي ينل
 1 لاقف ٌقارعلا َركْذو . ململَي نميلا ٍلهألو : لاق كي ئيبنلا نأ ينغلبو ٠ لكي ئبنلا نم اذه

 IYoA]. 1 ا 17 :PY ا . ذئموي قار نكي

 ا ل أ نأ يللا نع هي نعا هلل دبع نب لاس

 .[۲۳۳۹ ۰ :٤۸۳ « ۱٥۴۳۰ ثيدحلا رظنا]. . ٤ک ر اہم ًءاحطتب

 ٤4س رمألا نم كل سیل طب :یلاعت هللا لوق باب - ١١

 نبا نع» ملاس نع يرهُزلا نعٌّرِمْعَم انربخأ هللا دبع انربخأ ٍدمحم نب ٌدمحأ انئّدح -

 كلو انّبر مهللا : لاق عوكرلا نم هّسأر عفرو - برجفلا ةالص يف لوقي هک يلا عمتس ةنأرمع

 نم كلا َن سيل # لجو زع هللا َلَرْئأَف « انالفو انالف ْنَعلا مهللا : :لاق مث  ةريخألا يف دمحلا

 .[4509 5١059 « ٤٠۷١ :ثيدحلا رظنا] . * تومي مهام مهيدي وأ ميڪ بوتس و یس رمال

 الد ا ناو باب۸
 ااا ہے ر

 لهأ اولي الو © )ب :ىلاعت هلوقو

 انربخأ مالس نب دمحم ينئّدح . 32 يرهلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئّدح 1641 ا

 هللا يضر ولع نب َنيسح نأ نيسح نب مولع ينربخأ يرهُزلا نع ّقاحسإ نع ريشب نب باّتع
 اهيلع ةمطافو ُهَقَرط كي هللا لوسر نإ : : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأ» هربخأ امهنع
 امنإ هللا لوسر اي :ٌتلقف :ٌميلع لاقف ؟نولصت الأ : مهل لاقف كك هللا لوسر كنب مالسلا
 هيلإ مجري ملو كلذ هل لاق َنيح لك هلل لوسر فرصناف « انكم انثعبت نأ ءاش اذإف هلا ديب انت
 لاق .«اَلَرَج ویش ت ڪک نكضإلا ناكَو# : لوقي وهو هذخف ُبرضي ردم وهو ٌهَعمس مث . .ًائيش

 ‹ ءيضملا : بقاثلاو . مجنلا :ٌقراطلا :لاقيو ٠ قراط وهف ًاليل كاتأ ام :لاقي : هللا دبع وبأ

 .[47714 1١51 :ثيدحلا رظنا] . دقوملل كّران ٌبقثا :لاقي

 يف نحن انيب :لاق ةريره يبأ نع» هيبأ نع ٍديعس نع ُثيللا انئّدح ةبيتق انئّدح - ۸
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 0000 ىتح هعم انجرخف « دوهي ىلإ اوقلطنا :لاقف ب هللا لوسر جرخ دجسملا

 تغلب :اولاقف .اوملست اوملسأ دوهي رشعم اي :لاقف مهادانف ايب ئبنلا ماقف «٠ ساردملا

 تغلب دق: اولاقف . اوملست اوملسأ « ديرأ كلذ : كي هللا لوسر مهل لاقف : لاق . مساقلا ابأ اي

 ُضرألا امنأ اوملعا : لاقف ةثلاثلا اهلاق مث :ديرأ كلذ ؛ لكي هللا لوسر مهل لاقف . مساقلا ابأ اي

 الإو هْعبيْلف ًائيش هلامب مكنم َدجَو نمف ‹ ضرألا هذه نم مكيلجأ نأ ٌديرأ ينإو « هلوسرو هلل
 .[1445 ۳٠١۷ :ثيدحلا رظنا] . (هلوسرو هلل ضرألا امنأ اوملعاف

 اسو ُهَّمأ تلج َكِإَدَكَو » باب ۹

 ملعلا لهأ مهو , ةعامجلا موزلب اب ٌيبنلا رمأ امو

 نع حلاص وبأ انئّدح شمعألا انثّدح ةماسأ وبأ انثّدح روصنم نب ٌقاحسإ انئًّدح-4
 ؟تغلب له :هل ٌلاقيف ةمايقلا موي حونب ٌءاجُي ا

 نم :لوقيف .ريذت نم انءاج ام :نولوقيف ؟مكغلب له :هّنَمأ لأستف « بر اي معن :لوقيف

 لک > قي لا وسر أرق مث ا ل سل :لوقيف ؟كّدوهش

 مُكَلَع وسلا توکیو ساّنلأ َلَع ءاَرَبُم وکی »  ًالدع :لاق © اطَسَو هَ عكاتلعَج

 نع يردخلا ديعس يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا انثدح ِنوَع نب رفعج نعو « «4ًاَديِهَ
 ٤٤۸۷[. « ۳۳۳۹ :ثيدحلا رظنا] . اذهب هيَ عيبنلا

 همكحف ملع ريغ نم لوسرلا قالخ أطخأف  ٌمكاحلا وأ  ٌلماعلا دهتجا اذإ باب- ٠

 «ٌدر وهف انّرمأ هيلع سيل المع لمع نم» دلك ٌّيبنلا لوقل ‹ دودرَم

 نب ديجملا دبع نع لالب نب َناميلس نع هيخأ نع ٌليعامسإ انئثّدح - ۰-۷۳١۱٠

 EN نب ديس قس أ رق ني دخلا ب نبك
35 

 ۽

 َمِدقف َربيخ ىلع ةلمعتساو ٌيراصنألا ٌيِدَع ينب اخأ تعب كي هللا لوسر َّنأ هاثّدح ةريره ابأو

 TT : لاق ؟اذك َربيخ رمت 6 : لك هللا لوسر هل لاقف « بينج رمتب

 « لثمب ًالثم نكلو « اولعفت ال : ی هلل للا ل رو لا عمجلا نم نيعاصلاب ٌعاصلا يرتشنل

 .«نازيملا كلذكو « اذه نم هنمثب اورتش ثاو اذه اوعيب

 ثيدحلا] :  [۷۳۰١:ثیدحلا رظنا] ۲۲۰۱ ۰ ۲۳۰۲ ٤۲٤٤ ٤١٤١[.

 ثيدحلا] :  [۷۳١١ثيدحلا رظنا] : ۲۳۰۴۳ ٤۲٤٥١ ۲٤۷([.
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 أطخأ وأ ٌباصأف َدهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب ١

 نب ديزي ينثّدح حرش نب ٌةَوْيَح انئّدح يّكملا يرقملا ديزي نب هللا دبع انئّدح -
 ىلوم سيق يبأ نع ديعس نب رسُب نع ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع داهلا نب هللا دبع

 دهتحاف مكاحلا يعناذإا لوقي اب هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع» صاعلا نب ورمع

 ثيدحلا اذهب تثّدحف :لاق .«رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلف باصأ مث

 لاقو .ةريره يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ةملس وبأ ينثّدح اذكه :لاقف مزح نب ورمع نب ركب ابأ
 . هلثم ايب يبنلا نع ةملس يبأ نع ركب يبأ نب هللا ٍدبع نع بلطملا نب زيزعلا دبع

 مهضعب ُبيْغَي ناك امو ةرهاظ تناك يَ ّيبنلا َماكحأ نإ :لاق نم ىلع ةجُحلا باب - ١
 مالسإلا رومأو ب يبنلا دهاشم نع

Vorاف رع نب د نع ا یا رج نإ نع يسب ا دا  

 َتوص عمسأ ملأ :ٌرمع لاقف <« عجرف الرش ةدجو هنأكف ٌرمع ىلع ىسوم وبأ نذأتسا»

 ٌرمؤن انك انإ : لاقف ؟ٌتعنص ام ىلع َكلّمح ام : لاقف « هل يعدف « هلاونذئا ؟سيق نب هللا دبع

 :اولاقف « راصنألا نم سلجم ىلإ قلطناف . كب َنلعفأل وأ ِةنّيبب اذه ىلع ىنتئاف :لاق « اذهب

 ي هلع لا رر انك دق ناف رکا عبس ورا اف هان ءابعأ اا

 014 0 :ثيدحلا رظنا] .«قاوسألاب ٌقْفَّصلا يناهلأ ‹ ب يبنلا رمأ نم اذه يلع

Vosينربخأ» :لوقي جرعألا ّنم عمس هنأ يرهزلا ينئّدح نايفس انئّدح جلع انئّدح -  
 « دعوملا هللاو « لب هللا لوسر ىلع ثيدحلا ُرثكُية ريره ابأ َّنأ نومعزت مكتإ : لاق ةريره وبأ
 ٌقفصلا ُدِهُلَغْشَي ّنورجاهملا ناكو « ينطب ء ءلم ىلع ةي هللا لوسر ٌمَرلأ انيكسم ًارما تنك ينإ
 تاذ ب هللا لوسر نم تدهشف « مهلاومأ ىلع مايقلا مهلغشي ٌراصنألا ٍتناكو « قاوسألاب

 ُتطتسبف « ينم هَعِيس آئيش سني ملف ةً مث يتلاقم يضقأ ىتح ُهءادر طس نم :لاقو موي
 . (هنم هتعمس ًائيش تيسن ام قحلاب ُهْنعَب ب يذلاوف « يلع تناك ةدرُب

 ۳٣٤۸[. "ه١ دال 0118-119 : ثيدحلا رظنا]

 لوسرلا ريغ نم ال , ةجح ةي يبنلا نم ريكنلا َكْزت ىأر نم باب - 7
 نب دعس نع ةبعش انئّدح ىبأ انثّدح ذاعم نب هللا ٌديِبَع انئّدح ديمح نب دامح انئّدح -6

 . لاجدلا دايصلا نبا نأ هاب فح هللا دبع نب َرباج ٌتيأر» : لاق ردكنملا نب دمحم نع ميهاربإ

 . اي ئبنلا ةركني ملف اب ئبنلا دنع كلذ ىلع ٌفلحَي َرمع ٌُتعمس نإ : لاق ؟هللاب فلحت : تلق



 لئالدلاب ُفَرعُت يتلا ٌماكحألا باب 4
 رمحلا نع لئس مث « اهريغو ليخلا َرمأ لَك ئيبنلا ربخأ دقو اهريسفتو ةلالدلا ىنعم َفيكو

 بلا نع لَك يبنلا لسو 4 مْوَي ارح رد لاكي ْلَمَمَي نَمَف 9 : ىلاعت هلوق ىلع مهلدف
 َسيل ةنأب سابع نبا لدتساف « ٌتضلا ةي يبنلا ةدئام ىلع لكأو «ةمّرحأ الو ُهلكآ ال» :لاقف

 مارب
 نعال نامسلا حلاص يبأ نع ملسأ نب ب ٍديز نع كلام ع اا انئّدح ۔ ۷۹

 ء رتس لجرلو « ٌرجأ ٍلجرل :ةثالثل ليخلا : لاق ل هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ
 امف ۽ ةضوَر وأ جرم يف لاطأف هللا ليبس يف اهطبر ٌلججرف رجأ هل يذلا امأف .رزو لجر ىلعو

 ًافرش ثدتس ثنتساف اهليِط تعطق اهنأ ولو « تانسح هل ناك ةضورلاو جرملا كلذ اهلّيِط يف تباصأ

 ل ا

 هللا ّقح سني ملو ًاففعتو ًآينَكَت اهطبر ” لجرو .رجأ لجرلا كلذل يهو « هل تانسح كلذ ناك هب

 لئسو .رزو كلذ ىلع يهف ءايرو ًارخف اهطبر ٌلجرو « رتس هل يهف اهروهظ 9 اهباقر يف
 نَمَف # ةعماجلا ةذافلا ةيآلا هذه الإ اهيف يلع هللا لزنأ ام : لاق رمُحلا نع هلك هللا لوسر

Eمربا ورد لاو لم نمو  . 
 .[1557 ‹ ٤۹٦۲ 27555215859 ‹ ۲۳۷۱ :ثيدحلا رظنا] 1

 ةأرما نأ ةشئاع نع١ همأ نع ةيفص نب روصنم نع ًةنييع نبا انئَّدح ىيحي انثّدح ۷

 يرصبلا ٌُيريمنلا ٌناميلس نب ٌليضفلا انثدح ةبقع نبا وه دمحم انئَّدح .ح .ِِلَك يبنلا ِتلأس
 تلأس ةأرما نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع» يمأ ينتثدح ًةبيش نب نمحرلا دبع نب روصنم انئّدح

 :تلاق . اهب ٌنيئضوتف ةكسمم ًةصْوف َنيذخأت :لاق ؟هنم لستغت فيك ضيحلا نع ةي يبنلا

 ؟هللا لوسر اي اهب ًاضوتأ فيك :تلاق يئضّوت : كل غربنلا لاق ؟هللا لوسر اي اهب ًاضوتأ فيك

 ّيلإ اهتبذجف « ةي هللا لوسر ديرُي يذلا تفرعف :ةشئاع تلاق . اهب َنيِئضوت : الي ئيبنلا لاق

 .["19 ۳۱١ :ثيدحلا رظنا] . «اهتملعف

 نعا ريټُج نب ٍديعس نع رشي يبأ نع ةناوع وبأ انثّدح ٌليعامسإ نب ىسوم انئّدح_ فيلبي
 نهب اعدف ابا اطقأو انمس لي ئنلا ىلإ تّدهَأٍنْزَح نب ثراحلا تنب ٍديفُح مأ نأ سابع نبا

 ىلع َنلكأ ام ًامارح َّنُك ولو « ْنهل رّذقتملاك كب عيبنلا نهكرتف « هتدئام ىلع َنلكأف ةا ئبنلا
 .[5 107 0 5784 2 ۲۵۷۰ :ثيدحلا رظنا] . «نهلكأب َرمأ الو هتدئام
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Vro4ينربخأ باهش نبا نع سنوي ينربخأ بهو نبا انئَّدح حلاص نب ٌدمحأ انئّدح -  
 انلزتعيلف الصب وأ ًاموُث لكأ نم : كو عيبنلا لاق : :لاق هللا دبع نب رباج نع» حابر يبأ نب ٌءاطع
 ٌتارضخ هيف ًاقبط ينعي : بهو نبا لاق ندب يآ تاو هتيب يف دځقيلو - اندجسم ٌلزتعَيل وأ -

 اهوبّرقف « اهوبرق :لاقف لوقبلا نم اهيف امب َربخأف اهنع َّلأسف « احير اهل دجوف « ٍلوقُب نم
 لاقو .«يجانت ال نم يجانأ ينإف لک : لاق اهلكأ هر آر املف « هعم ناك هباحصأ ٍضعب ىلإ

 ةصق سنوي نع َناوفص وبأو ُثيللا ركذي ملو . «ٌتارضَخ هيف ردقب» بهو نبا نع ريع نبا
 .[0467 ۸٠١ , 84 :ثيدحلا رظنا] . ثيدحلا يف وأ يرهرلا لوق نم وه يردأ الف « ردقلا

V1هيبأ نع يبأ انثدح :الاق يمعو يبأ انثّدح ميهاربإ نب دعس نب هللا ديّبُع ينئّدح -  

 كي هللا لوسر تنأ راصنألا نم َةأرما نأ ٌةربخأ معطم نب َريبُج هاب نأ» ريبج نب دمحم ينربخأ
 مل نإ :لاق ؟كدجأ مل نإ هللا لوسر اي تيأرأ : :تلاقف « رمأب اهرمأف « ءيش يف ٌهتملكف
 .«توملا ينعت اهنأك» ٍدعس نب ميهاربإ نع ٌيديمحلا داز . (ركب ابأ يتئاف ينيدجت

 .[75659 : ثيدحلا رظنا]

 «ءيش نع باتكلا لهأ اولأست ال» كي يبذلا لوق باب 5

 نمحرلا دبع نب ٌديمح ينربخأ يرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ :ناميلا وبأ لاقو -“- ١
 قدصأ نم ناك نإ :لاقف رابحألا بعك ركذو ةنيدملاب شيرق نم ًاطهَر ْثِّدِحُي ةيواعم عمس»
 . «ٌبذكلا هيلع ولبتل- كلذ عم انك نإو « باتكلا لهأ نع نوئدحُي نيذلا نيثدحملا ءالؤه

 نع كَرابملا نب مولع انربخأ َرمع نب ٌنامثع انثّدح راشب نب دمحم ينئّدح - فضح

 ةاروتلا نوؤّرقي باتكلا ّلهأ ناك : لاق ةريره يبأ نع» ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىبحي
 باتكلا لهأ اوقدصت ال : للك هللا لوسر لاقف « مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو ةيناربعلاب
 . «ةيالا لبق نِ لأ اموات أ آم انما" ¥ اولوقو مهوبذکت الو

VYنب هللا دبع نع باهش ُنبا انربخأ ٌميهاربإ انثّدح لیعامسإ نب ىسوم انثدح -  

 مكباتكو ءيش نع باتكلا لهأ نولأست فيك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ّنأ» هللا دبع
 لهأ نأ مكثدح دقو « بشُي : بشي مل اضحم هتوؤّرقت « ُثّدحأ لل هللا لوسر ىلع لزنَأ يذلا
 هب اورتشيل هللا دنع نم وه :اولاقو باتكلا جهيديأب اوبتكو « هورّيغو هللا باتك اولَّدب باتكلا
 مكلأسي الجر مهنم انيأر ام هللاو ال « مهتلأْسَم نع ملعلا ّنم مكءاج ام مكاهنُي ال « ًاليلق ًانمث

 .[؟5408 : ثيدحلا رظنا] . «مكيلع لزنأ يذلا نع
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 فالتخالا ةيهارك باب 5

 نع عيطُم يبأ نب مالس نع يدهم نب نمحرلا دبع انربخأ ٌقاحسإ انئَّدح _ 4
 نآرقلا اوؤّرقا : كي هللا لوسر لاق : لاق يلَّجَبلا هللا دبع نب بدنج نع» ينؤجلا َنارمع يبأ

 .ًامالس نمحرلا دبع عمس : هللا دبع وبأ لاق « «هنعاوموقف متفلتخا اذإف < مكبولق تفلتئا ام

 :ثيدحلا رظنا] 0505٠9 0053١[.

 نعا ٌمينوجلا ٌنارمع وبأ انئّدح مامه انئَّدح دمصلا دبع انربخأ ٌقاحسإ انثَّدح _ ٥

 اذإف ۲ گولف هيلع تقلتثا ام نآرقلا اووّرقا :لاق للك هللا لوسر نأ هللا دبع نب بدنج

 انئَّدح :روعألا وراه نع َنوراه نب ديزي لاقو :هللا دبع وبأ لاق .«هنع اوموقف متفلتخا

 .[ال 54 « 6905٠ ٥٠٦١ :ثيدحلا رظنا] . هي يبنلا نع بَدنُج نع َنارمع وبأ

 نب هللا ديَبَع نع يرهُزلا نع ٍرمعَم نع ٌماشه انربخأ ىسوم نب جيهاربإ انئّدح .- 5
 نب ٌرمع مهيف لاجر تيبلا يفو - لاق اي4 ئبنلا رضح امل :لاق سابع نبا نع» هللا دبع

 ‹ عجولا ةبلغ كَ ئبنلا نإ :دمع لاق « هّدعب اوُلِضت نل ًاباتك مكل بّبكأ مله : لاق _ باطخلا

 :لوقي نم مهنمف « اومّصّتخاو ِتيبلا ٌلهأ فلتخاو .هللا ُباتك انبسحف ُنآرقلا مكدنعو

 املف .رمع لاق ام وقي نم مهنمو « هدعب اولضت نل ًاباتک لكي هللا لوسر مكل بشی « اوبرق
 سابع نبا ناكف : هللا ديبع لاق . ينع اوموق :لاق ةي ئبنلا دنع ٌفالتخالاو طغللا اورثكأ

 نم « َباتكلا كلذ مهل بتكي نأ َنيِبو ي هللا لوسر نيب لاح ام ةيزّلا لك ةيزّرلا نإ :لوقي

 :[ة 559: 41737: 441 "154 ۱۱٤ ۰ ۳۰٣۳ :ثيدحلا رظنا] .«مهطغلو مهفالتخا

 هتحابإ فّرعت ام الإ , ميرحتلا ىلع يب يبنلا يهن باب - ۷

 ٠ مهيلع مزعَي ملو :رباج لاقو « ءاسنلا نم اوبيصأ : اولحأ نيح هلوق وحن هرمأ كلذكو

 . انيلع مزعي ملو « زئانجلا عابتا نع انيهن :ةيطع مأ تلاقو . مهل نهلحأ نكلو

 لاق .ح .رباج لاقو» :ءاطع لاق جيّرج نبا نع ميهاربإ نب ٌممكملا انثّدح 6

 ُتعمس) ءاطع ينربخأ :لاق جيرج نبا انثّدح : ئيناسْربلا ركب نب محم لاقو هللا دبع وبأ

 هعم سيل ًاصلاخ جحلا يف ةي هللا لوسر باحصأ انذلهأ : لاق هعم سانأ يف هللا دبع نب َرباج

 انميق املف « ةجحلا يذ نم تّضَم ةعبار ٌحبص كَ ئبنلا مدقف :رباج لاق : ءاطع لاق « ةرمع

 مزعي ملو :رباج لاق : ءاطع لاق . ابتلا اوما الخ : لاقو لجن نأ ب عيبنلا انرمأ



 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 3۸۱۸ ٠

 نأ انرمأ :- ٌنسسمخ الإ ةفرع نيبو اننيب نكي مل امل  لوقن انأ ُهَعلبف . مهل نهّلحأ نكلو مهيلع
 ٌماقف « اهكرحو اذكه هديب باج لوقيو :لاق . راع نوي هكا

 امك ُتللحل ييذَه الولو « مكربأو مكقدصأو هلل مكاقتأ ين أ متملع دق : لاقف كك هللا لوسر

 .«انعطأو انعمسو انللتف . ثينهأ م ترا ام رنا نم تلت ولف ولعل نولحت

 VY] قه ۲2۰7, 1۷۸0 2لتها كهال 1654 ‹ 100۷ : ثيدحلا رظنا]

 هللا دبع ينثّدح» ةديرب نبا نع نيسحلا نع ثراولا ٌدبع انثَّدح ٍرمعم وبأ انئّدح -۸
 نأ ةيشخ « ءاش نمل - ةثلاثلا يف - لاق « برغملا ةالص لبق اولص : لاق يب ئبنلا نع ينّرملا

 ١187[. :ثيدحلا رظنا] . «ةئس ٌنسانلا اهذخَّني

 لآ يف مشر واک و « يني یرش مرم » :ىلاعت هللا لوق باب

 مَرع اذإف 4 هنأ َلَع ء لوف َتْمْرَع اذل » : ىلاعت هلوقل نيبّتلاو مزعلا لبق ةرواشملا َّنأو

 يف ٍدْحَأ موي ةباحصأ لك عيبنلا ٌرواشو . هلوسرو هللا ىلع ٌمدقتلا رشبل نكي مل الب لوسرلا

 دعب مهيلإ لمي ملف .مقأ : :اولاق َمّرَعو ُهَتَمَأل َسسبل املف « جورخلا هل اوأرف جورخلاو ماقملا .

 ىمر اميف ةماسأو ًايلع رواشو «هللا مكحي ىتح اهعضتيف ُهتمأل ُنَبلَي ٌموبنل يغبني ال» :لاقو مزعلا
 مهعزانت ىلإ تغلي ملو نيمارلا دلجف نآرقلا لن ىبح + امهنم عمسف ةشئاع ِكفإلا لهآ هب
 يف ملعلا ٍلهأ نم ءانمألا دوريشتسي لك يبنلا دعب ةمئألا تناكو . هللا هر َرَمَأ امب مکح نكلو
 ءادتقا هريغ ىلإ هوّدعتي مل ةا نأ تالا َحْضَو اوا اودع ابل اهلا رومألا

 ا ا لا ُرمع لاقف « ةاكزلا عنم نم لاتق ركب وبأ ىأرو ي يبنلاب

 ىنم اوُمَصَع هللا الإ َهّلِإ ال :اولاق اذإف « هللا الإ َهّلِإال :اولوقي ىتح سانلا َلتاقأ نأ ُثرمأ»

 نين قوق نع او :ركب وبأ لاقف « «هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد

 ٌمكح هدنع ناك ذإ ةروشم ىلإ ركب وبأ ثفتلّي ملف « ُرمع ٌدعب هعبات مث « ةي هللا لوسر عمج ام

 لاقو , هماكحأو نيدلا َليدبت اودارأو « ةاكزلاو ةالصلا نيب اوقّوف نيذلا يف هللا لوسر

 : ًانايش وأ اوناك ًالوهك رمع ةروشمب باحصأ ءارقلا نآكو .هولتقاف هنيد لب نم» : لكَ ئبنلا

 . َلِجوَّزع هللا باتك َدنع ًافاقو ناكو

 ةورع ينئّدح باهش نبا نع حلاص نع دعس نب ٌميهاربإ انثّدح عيسيووألا انئّدح - 0/8

 كفإلا ٌلهأ اهل لاق نيح اهنع هللا يضر ةشئاع نع هللا ٌديبعو صاقو نب ةمقلعو بيسملا ُنباو

 نيح امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأو بلاط يبأ نب ىلع كك هللا لوسر اعدو :تلاق « اولاق ام



 ۸۱۹ ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك-

 ني ملعب يذلاب راشأف ٌةماسأ امأف ء هلهأ قارف يف امهريشتسي وهو امهلأسي ئيحولا ثبلتسا
 ةيراجلا لسو « ريثك اهاوس ءاسنلاو « كيلع هللا ٍقِّيْضُي مل :لاقف يلع امأو « هلهأ ةءارب

 ةئيدح ةيراج اهنأ نم رثكأ ًارمأ ٌثيأر ام : تلاق ؟كييرك ءيش نم تير له :لاقف . كقدصت

 « نيملسملا ٌرشعم اي :لاقف ربنملا ىلع ماقف . هلكأتف ٌنجادلا يتأتف اهلهأ نيجع نع مانت نسا

 ةءارب ركذف « ًاريخ الإ يلهأ ىلع ٌتملع ام هللاو « يلهأ يف : ُءاذأ ينغلَب لجر نم ينرّذعَي نم

 2 2 ا ا : ماشه نع ةماسأ وبأ لاقو . ةشئاع

cCEVE 455عالدال نكالم٠١  . [NV TTY coTIY 

 ةورغ نع ماشه نع ئيئاسنلا ايركز يبأ نب ىيحي انئّدح برح نب دمحم ينثدح ٠١

 يف ىلع نوريشت ام :لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا بطخ ةي هللا لوسر َّنأ ةشئاع نع»
 ةشئاع تربخأ امل» :لاق ةورع نعو .«طق ِءوُس نم مهيلع ٿملع ام « يلهأ نوبسُي موق

 . مالغلا اهعم لسرأو اهل َنذأف ؟يلهأ ىلإ قلطنأ نأ يل َنذأتأ « هللا لوسر اي :تلاق رمألاب

 . 4ع ن ادله كتتحبس ادای ملک نأ آن نوكيا 8 كناحبس : راصنألا نم لجر لاقو
cEV0° cC EVE (14° CEE c10 «AV۹ [تكلل »> ۲1711 ‹ ۲1۳4 ‹ 9۹۳ :ثيدحلا رظنا 
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 وتلا تات ۷ ۸۲۰

 ديحوتلا باتك_ 17

 اعتو َكرادت هللا ددح وت لإ هّنَمَأ لَم ّيدنلا ءاعُد ىف ءاج ام باب- ١
 و را 6 ود 7 سو يك . يف « « .٠

 نع يفيص نب هللا دبع نب ىيحي نع ٌقاحسإ نب ايركز انثًدح مصاع وبأ انثّدح - 0١

 . «نميلا ىلإ ًاذاعُم ثعب لكي يبنلا َّنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع» دبعم يبأ
firey ۲٤٤۸ ۱٤۹٦ › ۱٤۵۸ 2 ۱۳۹۵ : [ثيدحلا رظنا 

 نب ليعامسإ انثدح ءالعلا نب ْلضفلا انئَّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع ينثّدحو -۲

 Re لوقي سابع نبا ىلوم دبعَم ابآ حمس هنأ يفيص نب هللا دبع نب ىبحي نع
 لهأ نم موق ىلع ممدقت كنإ :هل لاق نميلا لهأ وحن ىلإ ًاذاعُم ةي ئيبنلا تعب امل :لوقي
 ضرف هللا نأ مهربخأف كلذ اوفرع اذإف ىلاعت هللا اودحوُي نأ ىلإ مهوعدت ام لوآ نكيلف باتكلا

 ةاكز مهيلع ضرتفا هللا نأ مهربخأف اولص اذإف « مهتليلو مهموي يف تاولص سمح مهيلع

 لاومأ مئارك ٌقوتو مهنم ذخف كلذب اورقأ اذإف ٠ مهريقف ىلع درتف مهينغ نم ذخؤت مهلاومأ
 VV۱ , E۳٤۷] 1744414551408 ۱۳۹۰ :ثيدحلا رظنا] . «سانلا

 نب ِثعشألاو نيصَح يبأ نع ةبعش انئّدح ٌردنغ انئّدح راشب نب ٌدمحم انئّدح - فضفت

 يردتأ « ذاعم اي :ِلي ئبنلا لاق :لاق لبج نب ذاعم نعا لاله نب دوسألا اعمس ميس
 يردتأ « آئيش هب اوكرشُي الو هودبعُي نأ : لاق . ملعأ ةلوسرو هللا : لاق ؟دابعلا ىلع هللا قح ام

 .«مهبّذعي ال نأ : لاق . ملعأ هل وسرو هللا : : لاق ؟هيلع مهّمح ام

 ,[55 00 تكتل « 0۹7٩۷ 275865 :ثيدحلا رظنا]

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع كلام ينئّدح ليعامسإ انئّدح -
 4د هلا وش لف » أرقي ًالجر عمس ًالجر لأ ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع» هيبأ نع ةعّصْخص يبأ

 لاقف  اهلاقتي َلجرلا ّنأكف كلذ هل ركذف يب يبنلا ىلإ ءاج حبصأ املف ءاهدُدرُي



 1۸۲۱ س لا تانک جوال

 كلام نع ٍرفعج نب ليعامسإ داز . «نآرقلا ثلث ٌلّدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو : ال هللا لوسر

 . الك ةيبنلا نع ٍنامعنلا نب ةداتق يخأ ينربخأ ديعس يبأ نع» هيبأ نع نمحرلا دبع نع

 ثيدحلا رظنا] : ٠٠١۳ « ٦٦٤۳[.

 نأ لالع يبأ نبا نع ومع انئّدح: بهو نبا انثذح حلاص.نب دمحأ انثذح 0م

 رجح يف تناكو - نح لات ثني ةرمع هنآ نع دخ نمحرلا دبع نب دمحم لاجفلا ابأ

 يف هباحصأل أرقي ناكو ةيرس ىلع الجر تعب هلي يبنلاَّنأ ةشئاع نع» - لَ يبنلا جوز ةشئاع

 ءيش ٌّيأل هولَس : : لاقف اب يبنلل كلذ اوركذ اوعجر املف « دحأ هللا وه لقب متخيف هتالص

 : ي5 خيبنلا لاقف « اهب أرقأ ا ن ا ا ا ؟كلذ ی
 . « هّحُْي هللا َّنأ هوربخأ

 يشك املا طوع اأ مرا وعد وأ هللا وعد ق: ىلاعتو كرابت هللا لوق باب ۲

ICE VY 

 ثيدحلا رظنا] : 5911[.

 ّيدهّتلا نامثع يبأ نع لّوحألا مصاع نع ديز نب دامح انثّدح نامعنلا وبأ انثّدح -۷

 يف اهنبا ىلإ هوعدت هتانب ىّدحإ لوسر ٌهءاج ذإ اب ئبنلا دنع انك :لاق ديز نب ةماسأ نع

 لجأب هدنع ءيش لكو « ىطعأ ام هلو دحأ ام هلل َّنأ اهزبخأف عجرا : : لب يبنلا لاقف ٠ توملا

 لب يبنلا ماقف . اهّئيتأيل تمسقأ دق اهنأ لوسرلا تداعأف . ْتِسَسِحَتلو ربصَتلف اهزمف « ىّكسم

 E لعمل يفرج A راق جم نب اعمر هدا نياةعصا لم مانو

 ,.[55080 5507 255080 , ۱۲۸۲ : ثيدحلا رظنا] . «ءامحرلا هدابع نم هللا ٌمحرَي امنإو « هدابع

A4ُنيِيَمْلْوَّوَمْلا ود فازرلا وه هلآ نإ » :ىلاعت هللا لوق باب - “٠ رع ص سل حض  

 نمحرلا دبع يبأ نع ٍريَبُج نب ديعس نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انئّدح - فيول

 ةعمس ذأ ىلع ُدَبصأ ٌدحأ ام: ئئبنلا لاق :لاق ٌيرعشألا ىسوم يبأ نع» يملّسلا

 ٠5 55٠[. :ثيدحلا رظنا] . «مهقزريو مهيفاعُي مث دلولا هل ٌنوعّدَي « هللا نم



 ديحوتلا باتك 7 ۸۲۲

 مّلِع ِمَدنِع هلأ َّنإ »2و ادل ء 0 :ىلاعت ليا لوق كاين
 مل درب هلا # > ٠ ملعب الإ م عضت الو ىنا نم لى مو: ‹ 4ملي وپ رن طو 4ٍَماَسلا

 ًاملع ٍءيش لك ىلع ُنطابلاو < ءًاملع ٍءيش ّلك ىلع ٌرهاظلا :ىيحي لاق عةَعاََلَأ

yT VV4نبا دل هو  

 دحأ 0 اوال N « هللا دا

 . «هللا الإ ًةعاسلا ٌموقت ىتم ملعَي الو « هللا الإ ٌتومت ضرأ ّيأب سفن يردت الو « هللا الإ

 ٤٦۲۷۰ 2 21591 ٤۷۷۸[. ۱۰۳۹ : ثيدحلا رظنا]

 نع» قورسَم نع ٌيبعشلا نع ليعامسإ نع نايفس انثّدح فسوي نب ٌدمحم انئّدح- فر
 :{J لوقي وهو « بڌك دقف هبر ىأر لی دمحم َّنأ كثّدح نم : E ةشئاع

 لآ
 بيغلا ملعي ال :لوقي وهو « بذك دقف تبيغلا ملعي هنأ كئّدح نمو 4 رضب لا ةكررَدَت

 .[عممم و5019 ۳۲۳١ ۳۲٣١ :ثيدحلا رظنا] . هللا الإ

 «َنمّْؤَمْلا ملَّسلأ » ‡ :ىلاعت للا لوق باب_ه

 لاق : لاق ةفلس نب قيتش انثذح ةريقم اد وهز اقدح نينوي نب دمحلا انتحل 1/6 م3

 وه هللا نإ :ِلكو يبنلا لاقف ٠ هللا ىلع مالسلا :لوقنف الب يبنلا ففلخ يلصن انك :هللا دبع

 ةمجحرو ا اهيا كيلخ ر ل ثايسعتلا :ارلرت نكلو ا

 نأ ٌدهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ ٌدِهشأ « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع ٌمالسلا « هتاكربو هلل
 .[5778 53756 570 1717 ۰ ۸۳١ ۰ ۸۳۱ :ثيدحلا رظنا] .«هلوسرو ٌهدبع دمحم

 ل E باب٦

Oا ل ا ا نقلا  

 رفاسم نباو ٌيديبّرلاو ٌبيعش لاقو .« ؟ضرألا كولم يأ + كلملا انأ : a و ماجا

 .[1014 4417 :ثيدحلا رظنا] . . : ةملس ىبأ نع يرهزلا نع : ىيحي نب قاحسإو



 3۸۲۳ ديه وتلا ناكك ۷

 ‹ تويا رل بر كر لحس ATE ٠» :ىلاعت هللا لوق باب
 مروه می

 «-دلوسرلو ةرِعلأ هليو »

 طق طق :منهج لوقت» لي ئبنلا لاق :ٌنسنأ لاقو .هتافصو هللا ةَّرعب تفلح نمو

 رانلا لهأ ُرخآ وهو « رانلاو ةنجلا َنيِب لجر ىقبي» : ةا يبنلا نع ةريره وبأ لاقو .«كتّرعو
 لاق .«اهّريغ َكلأسأ ال كتّرعو ال «رانلا نع ىهجو فرصا بر :لوقيف ةنجلا ًالوخد

 :بويأ لاقو . «هلاثمأ ٌةرشعو كلذ كل : لجو زع هللا لاق» :لاق لي هللا لوسر َّنِإ : ديعس وبأ

 . كتكرَب نع يل ىنغ ال كتّزعو

 ةديرُب نب هللا دبع ينثّدح ملعملا ٌنيسح انثّدح ثراولا ٌدبع انئَّدح رمعم وبأ انئّدح -۳
 ع 2 2 03 58 هع

 َتنأ الإ َهلإ ال يذلا كتَّزعب ذوعأ :لوقي ناك هلي جربنلا َّنأ سابع نبا نع َرُمعَي نب ىيحي نع

  .«نوتومي ُننإلاو ٌنجلاو تومي ال يذلا
 846 يبنلا نع سنأ نع» ةداتق نع ةبعش انثّدح ْيِمَرَح انئّدح دوسألا يبأ نبا انئّدح - 8

 نع» ةداتق نع ديعس انئّدح عيّرز نب ٌديزي انئّدح : ةفيلخ يل لاقو .ح .رانلا يف ىقلُي :لاق

 اهيف ىقلُي لازي ال : لاق كك يبنلا نع سن نع ةداتق نع يبأ ٌتعمس : :رمتعم نعو .ح . نا

 TT لوقتو
 لضف مهنكسُيف ًاقلخ اهل هللا ءىشنُي ىتح لضفت ةنجلا ٌلازت الو .كمركو كتّزعب « ْدَقْدَق

 .[53533 « 1844/8 : ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا

 4 حلب ضرألاَو ٍتاومَسلا تلک ىرأ وهو ٭ :ىلاعت هللا لوق- ۸

 سابع نبا نع» سو واط نع َناميلُّس نع ٍجيَرُج نبا نع ٌلايفس انثّدح ةصييق انئّدح -6
 تاومسلا تركنا + محلا كل مهلا : ليللا نم وعدي اب ئبنلا ناك : لاق امهنع هللا يضر
 رون ٌتنأ « ٌدمحلا كل « هيف نمو ضرألاو تاومسلا ميِق َتنأ ٌدمحلا كل < ٍضرألاو

 ٌرانلاو « ٌقح ةنجلاو « ٌّقح كؤاقلو « قحلا كُدعَوو « ٌقحلا َكلوق < ٍضرألاو ا

 « ُتِبَنَأ كيلإو « تلكوت َكيلعو « ُتنمآ كبو « ثملسأ كل ةهللا « ٌّقح ةعاسلاو « ٌّقح
 « تنلعأو تزّرسأو ثرخأ امو تمّدق ام ىل رفغاف « ٌتمكاح كيلإو « ٌُتمصاخ كبو

 كلارقو + حلا تار ةلافو ات نا ا دم نب ت واف ا رغ ا ا
 IY] عل :ثيدحلا رظنا] . ٌدحلا



 ديحوتلا باتك - 4 1/011

 ادیب امییس ها نکو » باب- 9
 هعمس عسو يذلا هلل ٌدمحلا :تلاق ةشئاع نع» ًةورُع نع ميمت نع شمعألا لاق

 . 14 اًهجْوَر يف كرت ىل لو لا مس عيسذق > ل يبنلا ىلع ىلاعت هللا لزنأف . تاوصألا

VTA“نع» نامثع يبأ نع بويأ نع يز نب ُدامح انئّدح برح نب ٌناميلس انئّدح -  

 ىلع اوعبرا :لاقف « انربك انولع اذإ اًنكف « رفس يف لكي عربنلا عم انك :لاق ىسوم يبا
 لوقأ انأو ئلع ىتأ مث "ارق اريصب يمس نوعذت ائاغ الو مسا نوع ل مكتاف « مكسب

 ةوق الو لوح ال : لق ‹ سيق نب هللا دبع اي : يل لاقف « هللاب الإ ةّوق ة الو لوح ال : : يسفن يف

 .«هب َكلْدَأ الأ :لاق وأ « ةنجلا زونك نم زنك اهنإف « هللاب الإ

 :ثيدحلا رظنا] 159497 576٠ 1۳۸٤ 2 545:85 ١ 55٠١[.

 نع ديزي نع ورمع ينّربخأ بهو نبا ينثدح َناميلس نب ىبحي انئّدح- فلك فلل

 : لب يبنلل لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ َّنأ ورمع نب هللا دبع عمس» ريخلا يب

 ًاريثك ًاملظ يسفن ٌتملظ ينإ مهللا : 1 لاق يتالص يف هب وعدأ الل

 .؟ميحّرلا روفغلا تنأ ٌكنإ ةرفغم كدنع نم يل رفغاف تن الإ َبونذلا رفغي الو

 ثيدحلا رظنا] : ۸۳٤ « ٠١ ۳۲[.

 : لاق ا e لاق تشد اهنع للا ا نأ» ةورع

 ۳۲١١[. :ثيدحلا رظنا] . «كيلع اوُدر امو ٌكموق لوق ممس دق هلا لإ

 زرار $ :ىلاعت هللا لوق باب- ٠

 نب نمحرلا دبع ينثّدح ىسيع نب ُنْعَم انثّدح رذنملا نب ُميهاربإ ينثّدح

 ينربخأ» :لوقي نسحلا نب هللا دبع ثّدحُي ردكنملا نب دمحم تعمس :لاق يلاوملا يبأ

 امك اهلك رومألا يف ةراختسالا هباحصأ ملعب الك اک هللا لوسر ناك : لاق يملسلا هللا دبع نب ٌرباج

 : لقيل مث ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكرّيلف رمألاب مكدحأ مه اذإ :لوقي ٍنآرقلا نم نم ةروسلا ملعي
 رقت ٌكنإف « كلضف نم كلأسأو « كتردقب كردقتسأو . كملعب كريختسأ ينإ مهللا
 مث  َرمألا اذه ملعت تنك نإف مهللا .بويغلا مالع تنأو « ملعأ الو ملعتو . ردقأ الو

 - يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف وأ :لاق  هلجآو يرمأ لجاع يف يل ًاريخ - هنيعب هيّمسي



 Ao ديحوتلا باتك ۷

 ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ٌرش هن نأ ملعت تنك نإ مهللا . هيف يل كراب مث يل هرس بو يل هزدقاف

 . هب ينضر مث ناك ٌثيح َريخلا يلرّدقاو هنع ينفرصاف  هلجآو يرمأ ٍلجاع يف :لاق وأ - يرمأ

 .[1۳۸۲ 20011١1557 :ثيدحلا رظنا]

SS ۱۱ا  

 :YA TUY ثيدحلا رظنا] : «بولقلا بّلقمو ال : تس ا 0 :لاق هللا دبع

 ةدحاو الإ مسا ةئم هلل نإ باب - ١

 فيطللا :ٌربلا .ةمظعلا :لالجلا وذ :سابع نبا لاق

 نأ د ريره يب ا نع» جرعألا نع دانزلا قف انثّدح ٌُبيعش انّربخأ ناميلا وبأ اح -_- ۲

 . نجلا لخد اهاصحأ نم 3 ًادحاو الإ ةئم ًامسا نيعستو ةعست هلل نإ : لاق ل هللا لوسر

 E1] كالالك :ثيدحلا رظنا] . هانظفح : 4هئيَصحأ 3%

 اهب ةَّداعِتسالاو ىلاعت هللا ءامسأب لاؤُسلا باب ۳

VATنع» ٌيربقملا ٍديعس يبأ نب ديعس نع كلام ينئّدح هللا دبع نب زيزعلا ٌدبع انئّدح  

 : ليلو ِتارم ثالث هوت ةفنصب هضفتيأف هشارف مكدحأ ءاج اذإ : لاق يب يبنلا نع ةريره يبأ

 اهظفحاف اهتلسرأ نإو ¢ اهل فغاف يسفن تكسمأ نإ ¢ هٌعفرأ كبو يبنَج تعض يبر ٌكمساب

 نع ديعس نجا ع نع لضتملا نب رو یو ةعبات اا هي ظفحت ا

 ٍديعس نع هللا ديبَع نع ايركز نب ليعامسإو ةرمض وبأو ديهز دازو . ةي يبنلا نع ةريره يبأ

 . اي يبنلا نع ةريره يبأ نع ٍديعس نع نالجع نبا هاورو ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع
 177١[. :ثيدحلا رظنا] . صفح نب ةماسأو ٌيدزّواردلاو نمحرلا دبع نب دمحم هعبات

 ناك :لاق ةفيذح نعا يعبر نع كلملا ٍدبع نع ةبعش انثّدح لسم انئّدح _ 7

 هلل دمحلا :لاق حبصأ اذإو .ُثومأو ايحأ َكمساب هللا :لاق هشارف ىلإ ىَوأ اذإ ا4 خيبنلا

 .[573754 257715 257317 :ثيدحلا رظنا ۰ «روشنلا هيلإو انتامأ ام دعب انايحأ يذلا

E 5 نر تار دب رمل ع روق نع ٥ 

 كساب لاق ليللا ّنم اك مق دخأ اذإ لَك خيبنلا ناك :لاق رذ يبأ نع» حلا نب

TTروشُتلا هيلإو انئامأ ام دعب انايحأ يذلا رف ٌدمحلا : » . 

 ,[ 5373760 :ثيدحلا رظنا]



 ديحوتلا باتك ۷ ۸۲٦

 ”لاقف ةلهأ یتأی نأ دارأ اذإ مكدحأ نأ" ول ل :لاق < ا

 كلذ يف لو امهنيب ْرَّدقُي نإ هنإف . انتقزَر ام ناطيشلا بجو َناطيشلا انبتَج مهللا « هللا مساب
 .[3۳۸۸ « ۵۱٦۰٩ ۰ ۳۲۸۳ لالالالا ۰ ۱٤۱ :ثيدحلا رظنا] . «ًادبأ ناطيش ُهَرِضَي

 نع» مامه نع ميهاربإ نع روصنم نع ٌليَضف انثّدح ةملسم نب هللا دبع انئَّدح -- ۷
 كبالك تلسرأ اذإ :لاق ؟ةملعملا يبالك ٌلسرأ :ُثلق يب يبنلا ثلأس :لاق متاح نب ٌيِدع
 . «لكف َقَّرخف ضارْعِملاب ٌتيمر اذإو « لكف ّنكَسمأف هللا مسا ٌتركذو َةملعملا

.l[ofAV «OCA < 01468 226545 « OAT « OEVY « 0€۷7 2 هؤاله 275٠١865 › 1۷° : [ثيدحلا رظنا 

 ةورع نب ماشه ٌتعمس :لاق ُرمحألا ٍدلاخ وبأ انثَّدح ىسوم نب ٌفسوي انثدح -۸

 كرشب مهدهع ًاثيدح ًاماوقأ انه نإ هللا لوسر اي :اولاق :تلق ةشئاع نع» هيبأ نع ثّدحُب

 ةعبات «اولكو هللا مسا متنأ اوركذا : لاق ءال مأ اهيلع هللا مسا ٌنوركذي يردن ال ٍنامْحّلب انوتأي

 ٠٥٥۰۷[. 2370 01/ : ثيدحلا رظنا] . صفح نب ةماسأو دمحم نب زيزعلا دبعو نمحرلا دبع نب دمحم

 لَو ئبنلا ىَكض :لاق سنأ نع ةداتق نع ٌماشه انئّدح رمع نب صفح انئّدح - 7/44

 .[0050 « 2054 « 000۸ « 000٤ « 000۴ : ثيدحلا رظنا] . بکيو يمسُي نيشبكب

Vfَدهش هنأ بدنُج نع» سيق نب دوسألا نع ةبعش انَنّدح رمع نب صفح انئّدح -  

 نمو ) ىرخأ اهناكم حبذّيلف َيَّلِصُي نأ لبق َحِبَذ نم : لاقف بطخ مث ىلص رحنلا موي كك ّيبنلا

 .[355ل/4 « ٥0۰۰ « ٥۵٦۲ . 988 :ثيدحلا رظنا] ٠ «هللا مساب حبذیلف ححبذَي مل

 امهنع هللا يضر ّرمع نبا نع راند نب هللا دبع نع ُءاقْرَو انئَّدح ميعُن وبأ انئّدح ١-

 .«هللاب ففلحَيْلف افلاح ناك نمو « مكئابآب اوفلحت ال : ب ئبنلا لاق : لاق

28 : 5 

 لجو زع هللا يماسأو ٍتوعنلاو ٍتاذلا يف ُركذُي ام باب- 4
 ىلاعت همساب تاذلا ركذن « هلإلا ٍتاذ يف كلذو :بيبخ لاقو

 ب نايم أ یھ قوز ئرهرلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثَّدح 7

 تتعب :لاق ةريره ابأنأ» ةريره ىبأ باحصأ نم ناكو ةرهز ىنبل ٌفيلح ٌوفقثلا ةيراج نب ديسأ ٠

 ِثراحلا ةنبا َّنأ ضايع نب هللا ٌديبع ينربخأف ٌيراصنألا ٌبيبخ مهنم ةرشع ةي هللا لوسر



 لاق هولتقيل مرحلا نم اوجرَح املف « اهب ٌدحتسي ىسوم اهنم ٌراغتسا اوعمتجا َنيح ا

 : ٌيراصنألا بيبخ

EE Eنير صعب © ناصع قيما نأ غ  

 عجين حلف ا ا اشي نإو هلإلا تاذ يف كلذو
 و

 .«اوبيصأ موي مهَربَخ هباحصأ اي ئبنلا ربخأف « ثراحلا نبا هلتقف

 .[4 045 ۳۹۸۹ 27:48 :ثيدحلا رظنا]

 سش هن هلا مڪردحیو » :ىلاعت هللا لوق باب_-
03 

 «كييَشت ىف ىفاَم دَلَعَأ * او یی فام ملعت 9, :هزكذ ّلج هلوقو

 00 ل ل 0 ا ۳

 ioe OE e ا

 نع ةريره ىبأ نع» حلاص يبأ نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبَع انثّدح ٤

 ىلع هدنع عضو وهو هسفن ىلع بتكي ي وهو  هباتك يف بتك قلخل | هللا قلحخ امل :لاق ايب يبنلا

 :[ 2016+ كيدحلا رظنا] افغ تلغت سمج ر نإ ب شرغلا

 نع» حلاص ابأ ُتعمس شمعألا انئثّدح يبأ انثّدح صفح نب دمع انثّدح
 انأو « يب يدبع ّنظ دنع انأ : ىلاعت هللا لوقي : ةي يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ريخ ولم يف هتركذ لَم يف ينركذ نإو « يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ ناف « ينركذ اذ هعم

 نإو « ًاعاب هيلإ ُثبرقت ًاعارذ َيلإ برقت نإو ؛ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش ىلإ بوقت نإو « مهنم

 ۷٠۰١ « ۷٥۳۷[. : يف هافرط 4٠0/: :ثيدحلا] . (ةلَوْرَه هتيتأ يشمي يناتأ

EEEر ءس ت ل ةع 4 2  
 (ةهَوالإ كلامى لك ب لجو نع هنا لوق باي- ١5

Vلاق هللا دبع نب رباج نع» ورمع نع ليز نب ٌدامح انئّدح ٍديعس نب ةبيتق انَّدح- “٤ : 

 ذوعأ : لكي بنا لاق ج3 قو ن د اًباَذَع مُكَيَلَع تعب نأ جلع رواقلا وه لف # ةيالا هذه تلزن امل ا e رور 2
 50 هم 2

 مكسب وأ # لاق « كهجوب ٌدوعأ : قلك بلا لاقف 4 کجا ت نم وأ : لاقف « كهجوب

 .[781 04374 :ثيدحلا رظنا] . رسيأ اذه : اک ئوبنلا لاقف « اعيش



 ديكو تلا تات ۷ 1۸۲۸
 ر رع ا س

 انی اب رت » :ةركذ ّلج هلوقو « ىذغت يع لع عتصنلو 3 :ىلاعت هللا لوق باب- ۱۷٠

 لاجدلا ركذ : لاق هللا ٍدبع نع» عفان نع ةيريّوج انثّدح ليعامسإ | نب ىسوم انثدح- -

 نإ و  هنيع ىلإ هديب ٌراشأو  رّوعأب سيل هللا نإ ٠ مكيلع ىفخي ال هللا نإ :لاقف كي يبنلا دنع
 . «ةيفاط ٌةبنع ُهئيع َّنأك 2 ىنميلا نيع ٌروعأ لاجدلا حيسملا

 هنع هللا يضر ًاسنأ تعمسلا : : لاق ةداتق انربخأ ةبعش انئَّدح رمع نب صفح انئّدح- 24

 مكبر َّنِإو ٌروعأ هنإ ¢ َباذكلا ٌروعألا ٌهموق ٌرذنأ الإ وبن نم هللا تعب ام : لاق يي عيبنلا نع

 . رفاک هينيع نيب ٌبوتكم « روعأب سيل
[VITI CVIYY لالا #7 لااله « EE «E4 « ۳۷ ›» °0۷ : [ثيدحلا رظنا 

 «رّوصملا ئراَبلا قلل هاوه » :ىلاعت هللا لوق باب- 51 1 و ےک 5

 ينثّدح - ةبقع نبا وه  ىسوم انئّدح ٌبيَمُو انثّدح نافع انئّدح ٌقاحسإ انئَّدح -- ۹
 مهنأ قلطُصملا ينب , ةوزغ يف يردخلا ٍايعس يبأ نعا زيريحُم نبا نع ناجح نب ىبحي نب دمحم

 :لاقف لزعلا نع كك يبنلا اولأسف « نلمحي الو نهب اوعتمتسُي نأ اودارأف « ايابَس اوباصأ
 نع ٌدهاجم لاقو « «ةمايقلا موي ىلإ ٌقلاخ وه نم بتك دق هللا نإف « اولعفت ال َّنأ مكيلع ام

 . «اهقلاخ هللا الإ ةقولخم سفن تسيل : لكي ىبنلا لاق :لاقف ٍديعس ابأ ٌتعمس :ةعّرق
 .[5517" م١٠71 ۱۳۸£ 070137 377159 : ثيدحلا رظنا]

rو و  

i SE aD 

t1۰عج ناق كو علا نأ يتنأ نمد داق نع ماش اشا ةلاقي نب ذاعم يلعن  

eS 

 ركذيو - كانه تسل :لوقيف .اذه انناكم نم انَحيِرُي ىتح كّبر ىلإ انل عفشا « ءيش لك َءامسأ

 َنوتأيف . ضرألا لهأ ىلإ هللا ُهّنعب لوسر لوأ ٌةنإف ًاحون اوتئا نكلو - باصأ يتلا هتئيطخ مهل
 نمحرلا َليلخ ميهاربإ اوتئا نكلو - باصأ يتلا هتئيطَخ ٌركذيو كانه تسل :لوقيف ًاحون .

 ًادبع ىسوم اوتثا نكلو - اهباصأ يتلا هاياطخ مهل ٌركذيو - مكانه تنل : لوقيف ميهاربإ َنوتأيف

 يتلا ُهتئيطخ مهل ركذيو مكانه تسل :لوقيف ىسوم َنوتأيف .ًاميلكت ةملكو ةاروتلا هللا هاتآ

 أصابها  تنل :لوقبف ئسيع نوتأيف .هَحوُرو ُةّتملكو ةّلوسرو هللا دبع ىسيع اوت ءا نكلو

 ٌقلطنأف « يننوتأيف .رخأت امو هب نم مّدقت ام هل َرْفْغ ًادبع ي دمحم اوتئا نكلو « مكانه «



 1۸۹ دخلا تانك تا

 نأ هلل ءاش ام ينعديِف : ادجاس هل ثعقو يبو تيار اذإف « هيلع يل ديف يير ىّلع ُنذأتسأف

 يبر ٌدمحأف « ْعَفشُت عقشاو « ةطعت لسو « ْعَمسُي لق دمحم عقرا : يل لاقي مث ۽ ينعڌي

 يبر تيأر اذإف عجرأ مث « ةنجلا مهلخدأف « ًادح يل ٌدحيف « عفشأ مث . اهينملع َدماحمب

 لسو ْعَمسُي لقو دمحم ٌعقرا : ”لاقي مل يرعب نأ كاما رم يسلم نحاس تفل

 مهلخدأف ًادح يل ٌدُحيِف عفشأ مث . اهينمّلع دماحمب يبر دمحأف « عَّفشت عفشاو « هطعت

TTرا اقل لا يدا  

 عفشأ مث « اهينمّلع دماحمب يبر ُدمحأف « عفشُت ْعَفْشاو « هطعُت لسو « عمتسُي لق دمحم
 نآرقلا سبح نم.الإ رانلا يف يقب ام ٌبر اي لوقأف عجرأ مث : ةّنجلا مهلخدأف ًاّدح يل دحيف

 هبلق يف ناكو « هللا الإ َهلِإ ال :لاق نم رانلا نم جرخي لَك يبنلا لاقف « دولخلا هيلع َبجوو

 ريخلا نم هبلق يف ناكو هللا الإ هلإ ال :لاق نم َرانلا نم جرخي مث « ةريعش نزي ام ريخلا نم

 . (ةّرَذ ريخلا نم ُنزي ام هبلق يف ناكو هللا الإ هلإ ال : لاق نم رانلا نم ٌجرخي مث « ةَدُبُنزي ام

 .[5058 6 ٤٤ 2 ٤٤۷١ :ثيدحلا رظنا]

 َّنأ ةريرُه يبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ اح تش انريخأ ناميلا وبا اند 411 0

 قفنأ ام متيأرأ :لاقو .ٌراهنلاو َليللا ٌءاَحَّس ة ةقْمَت اهضيغَي ال ىألَم هللا ذي» : لاق كي للا لوسر

 هديبو ءاملا ىلع هشرع :لاقو .هدي يف ام ضغَي مل هنإف ضرألاو ِتاومسلا هللا قلخ ذنم

 .[97807 ٠ 4585 :ثيدحلا رظنا] . «عفريو ضفخي ٌنازيملا ىرخألا

 نع هللا ديبع نع ىيحي نب مساقلا يمع ينثدح :لاق « ٍدمحم نب مّدقُم انئّدح -65

 َضرألا ةمايقلا موي نضبقي هللا َّنإ) : لاق هنأ لكي هللا لوسر نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان

 . كلام نع ٌديعس هاور «كلملا انآ : لوقي مث هنيمّيب تاومسلا نوكتو

 لاقو « اذهب ةي ءوبنلا نع رمع نبا تعمس ًاملاس تعمس :ةزمح نب ٌرمع لاقو 741

 لاق :لاق دا س ا ينربخأ يرهزلا نع ٌبيعش انربخأ :ناميلا وبأ

 .[7785 5819 4411 :ثيدحلا رظنا] . نضرألا هللا ضبقي : للك هللا لوسر

 نع تاما و يلا نادرو نع ايتن نبي ی ع دنس انئالخلا و <,« 114
 كسمي هللا نإ دمحم اي :لاقف ةي يبنلا ىلإ ءاج ًايدوهي َّنأ هللا دبع نع ةديبع نع ميهاربإ

 OT يفر ماو دس ا معلا

 قام »أرق مث . ٌةَدِجاون ْتَّدِب ىتح للك هللا لوسر ٌكاحضف .. كلملا انأ :لوقي مث عّبصإ ىلع
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 ميهاربإ نع روصنم نع ضايع نب لْيَّضف هيف دازو :ديعس نب ىيحي لاق . رد َّقَح

 ٤۸۱١[. :ثيدحلا رظنا] . هل ًاقيدصتو ًابّجعت لب هللا لوسر كحضف : هللا دبع نع ةديبع نع

Voك  

 هلع اد جاد عما ينشر ىس ىلع يرش اس هال تاقا ا

 VINE EAN : ثيدحلا رظنا] رک اورام ارق مث « ڈاون

 «هللا نم ٌريغأ صْخش ال» :ِةِلَك يبنلا لوق باب ٠

 . «هللا نم دّيغأ صخش ال» : كلملا دبع نع ورمع نب هللا ديبع لاقو

 داّرو نع كلملا دبع انئّدح ةناوع وبأ انثَّدح يكذوبتلا ليعامسإ نب , ىسوم انْثَّدح 357

 ةتبرضل يتأرما عم ًالجر تیار ول : ةدابع نب دعس لاق» : لاق ةريغملا نع ةريغملا بتاک

 ريغأ انأل هللاو « دعس ةريغ نم َنوبجعت :لاقف ةي هللا لوسر كلذ غلبف . حفصَم ريغ فيسلاب

 َدحأ الو ‹ نطب امو اهنم رّهظ ام شحاوفلا مرح هللا ةريغ لجأ نمو « ينم ُريغأ هللاو « هنم

 هيلإ ٌبحأ َدحأ الو « نيرذنملاو نيرشبملا ثعب كلذ لجأ نمو « هللا نم ُرّذَعلا هيلإ ثحأ

 IAT ارقا . «ةنجلا هللا دعو كلذ لجأ نمو « هللا نم ةحذملا

 يذل لت ہک رك یک ا لم باب١

 « هللا تافص نم ةفص وهو ًائيش َنآرقلا لب غيبنلا ننال

 1 ا
 . #ةهج وال كلا ویس لک 63 : ل

 لاق دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع كلام انربخأ َفسوي نب هللا دبع انثّدح0
 .«اهاّمس رَوُّسل اذك ةروسو اذك ةروس < معن : : لاق ؟۶*يش نآرقلا نم كعَمأ : لجرل ةي عوبنلا

 oAY1]. فاقد )0164 م1411 !o10 O1)» فلا” ملا 0۰۷ قتال 0۰1۹ 7717١ :ثيدحلا رظنا]

 4 و يظمْلا شرعا بر وهو 0 « «وأملا لع مشرع براكحو ‡ باب ۲

 :دهاجم لاقو « هقلخ : 4 هنوف # . عفترا :ءامسلا ىلإ ىوتسا :ةيلاعلا وبأ لاق

 :  دودولا #و « ميركلا :* ٍديِجمْلَأ # :سابع نبا لاقو « شرعلا ىلع الع : # یوتسا #

 .دمح نم دومحم « دجام نم ليعف هنأك « ديجَم ديمح : لاقي « بيبحلا



 ۸۳۱ ديحوتلا باتك - ۷

 نب ٌناوفص نع ِداَّدش نب عماج نع شمعألا نع ةزمح يبأ نع ٌنادبع انئّدح -4
 اولبقا :لاقف ميمت ينب نم ٌموق ُهءاج ذإ يب عيبنلا دنع نإ» : لاق نيصح نب نارمع نع زرحُم
 ىّوشتلا اولبقا : لاقف نميلا لهأ نم ٌسان لخدف « انطعأف انترّشب :اولاق « ميمت ينب اي ىرشُلا

 ٍلوأ نع كلأشنلو « نيّدلا يف هقفتنل كانئج « انلبق : اولاق « ميمت ونب اهلبقي مل ذإ نميلا لهأ اي

 قلخ مث « ءاملا ىلع هشرع ناكو < ُهَلِبق ءيش نكي ملو هللا ناك :لاق « ناك ام رمألا اذه

 كتقان كردأ نارمع اي :لاقف لجر يناتأ مث « ءيش لك ركذلا يف بتكو « ضرألاو ٍتاومسلا

 ملو ثّبهذ دق اهنأ ٌثذدول هللا ميأو « اهنود عطقني بارسلا اذإف اهبلطأ ٌتَقلطناف « ثبهذ دقف

 .[14745 147560 2 ۳۱۹۰ :ثيدحلا رظنا] .(مقأ

 ةريره وبأ انثَّدح مامه نع رمعَم انربخأ قازرلا دبع انثّدح هللا دبع نب يلع انثّدح -49

 قفنأ ام متيأرأ « ٌراهنلاو ليللا ٌءاكس ةقفن اهضيغي ال ىألم هللا نيمي َّنِإ» :لاق لكي ئبنلا نع

 ىرخألا هِديبو « ءاملا ىلع هشرعو « هنيمي يف ام صقني مل هنإف ضرألاو تاومسلا ٌقلخ نم
 ٠ 741١[. 501 « 4184 :ثيدحلا رظنا] . «ضفخيو عفري- ضبقلا وأ - ضيفلا

 نع ِتباث نع ٍديز نب دامح انثّدح يمّدقملا ركب يبأ نب دمحم انئّدح دمحأ انئَّدح -

 كيلع كسمأو هللا تا :لوقي ي يبنلا لعجف « وكشي ةثراح نب ديز ءاج» :لاق سنأ

 َرخفت بنيز تناكف : لاق « هذه متكل ًائیش ًامتاك ب هللا لوسر ناك ول :سنأ لاق «كّبْوَز

 ا وش عيبا دوف نمت كاع هللا یی وزو نكيلاهأ نكجّوز : لوقت يب ئبنلا جاوزأ ىلع

 نب ديزو َبنيز نأش يف تلزن ساتل یخو هيد هللا ام ےل تكلفت يف ینو :  تباث نعو

 1 ٤۸۸۷[. :ثيدحلا رظنا] . ةثراح

 كلام نب سنا تعمس» : لاق َنامهط نب ىسيع انئّدح ىيحي نب دالخ انثّدح _- ١

 ًازبخ ٍذئموي اهيلع مّعطأو « شحج تنب بنيز يف باجحلا ةيآ ثلزن :لوقي هنع هللا يضر
 . ؟ءامسلا يف ينخكنأ هللا نإ» : لوقت تناكو « هيي :يبنلا ءاس ىلع رخفت تناكو «امحلو

CONV CONV COVA cO ONT « £10 2 ۷۹ £ ۰ 2۷۹۳ , 6۷۹۲ › ٤۷۹۱ : [ثيدحلا رظنا 

[YY cT TYTA cO 

  - ۲نع ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا وبأ اد تیغ انربخأ ناميلا وبأ انئّدح

 . «يبضغ تقبس ىتمحر نإ هشرع قوف هّدنع بتك قلخلا ىضق امل هللا نإ : لاق لب يبنلا
 ۷٤١٤[. , "1954 :ثيدحلا رظنا]



A1۲ديحوتلا باتك - ۷  

 لاله ينئّدح يبأ ينئّدح :لاق حْيلف نب دمحم ينثّدح رذنملا نب ميهاربإ انثّدح - ۳

 « ةالصلا َماقأو « هلوسرو هللاب ّنمآ نم :لاق لك ئبنلا نع ةريره يبأ نع» راسي نب ءاطع نع

 يتلا هضرأ يف َسلج وأ هللا ليبس يف رجاه ةّنجلا هلخدُي نأ هللا ىلع ًاقح ناك « ناضمر ماصو
 اهّدعأ ةجرد هئم ةنجلا يف َّنِإ :لاق ؟ كلذب سانلا ءى الفأ هللا لوسر اي :اولاق « اهيف دلو
 هللا متلأس اذإف ضرألاو ءامسلا نيب امك امهنيب ام نيتجرد لك « هليبس يف نيدهاجملل هللا

 راهنأ رّجفت هنمو نمحرلا شرع هقوفو ةنجلا ىلعأو ةنجلا طسوأ هنإف ٠ سودرفلا هولسف

 .[۲۷۹۰ :ثيدحلا رظنا] . «ةنجلا

 - يميمتلا وه -ميهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انئَّدح رفعج نب ىيحي انئَّدح -

 : لاق ٌسمشلا ٍتّرغ املف ٌسلاج ةي هللا لوسرو دجسملا ثلخد» : لاق ٌرذ يبأ نع هيبأ نع

 ٌتهذت اهنإف :لاق « ملعأ هلوسرو هللا : تلق :لاق ؟هذه ٌبهذت نيأ يردت له رذ ابأ اي

 نم علطتف « ِتئج ثيح نم يعجرا :اهل ليق دق اهنأكو اهل ٌنذؤيف دوجسلا يف ٌنذأتست
 ٤۸٠١[. ء 4807 ۳۱۹۹ :ثيدحلا رظنا] . (هللا دبع ةءارق يف «اهل ٌرقتسم كلذ# :أرق مث « اهبرغم

 نب ديز نأ قاّبسلا نب هللا ديبع نع باهش نبا انثدح ميهاربإ نع ىسوم انئَّدح -06

 نب ديزنأ قاسلا نبا نع باهش نبا نع دلاخ نب نمحرلا دبع ينئّدح :ثيللا لاقو « تباث

 عم ةبوتلا ةروس رخآ ٌتْذجو ىتح َنآرقلا ٌثعبتتف ركب وبأ ىلإ لسرأ :لاق هئّدح تباث

 ىتح مرش ني اور ماج دل 3 هريغ دَحأ عم اهذجأ مل ّيراصنألا ةميزخ يبأ
 اا

 . يراصنألا ةميزخ يبأ عم :لاقو « اذهب سنوي نع ُثيللا انثًدح ريكب نب ىبحي انئّدح

 .[الاوا » CAAA «< EAT « EVA € < £1۷۹ 25١٠59 ‹ 4۷°۲۸ : ثيدحلا رظنا]

 نبا نع ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ٍديعس نع بيهُو انئّدح دسأ نب ىّلعُم انئّدح -5

 « ميلحلا ميلعلا هللا الإ هلإ ال : بزكلا دنع لوقي الب ئبنلا ناك» : لاق امهنع هللا يضر سابع

 شرعلا برو ضرألا برو ِتاومّسلا ٌبر هللا الإ هلإ ال ٠ ميظعلا شرعلا ٌبر هللا الإ هلإ ال

 .«ميركلا

 ٍديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب ورمع نع نايف انئّدح فسوي نب دمحم انثّدح -۷

 نم ةمئاقب ذخآ ىسومب انأ اذإف ةمايقلا موي نوقعصتي :ِدكَ ئبنلا لاق» يب ئبنلا نع ّيردخلا
 .[۹۹۱۷ ‹ 1741١ 2173794 ٤11۳۸ « 1٩۱٩ :ثيدحلا رظنا]. «شرعلا مئاوق



 A۳ ديحوتلا باتک - 7

VEYA.ني ل م  

 «شرعلاب ذخآ ىسوم اذإف « ثب نم لوأ ٌنوكأف» : لاق ةا خوبنلا

 َدَعصي ول :هركذ لج هلوقو وْ لإ عورلاو ةكحهتكملا حرقت » :ىلاعت هللا لوق باب 7٠ راس ہے
 :هيخأل لاقف ةي يبنلا ٌثعبم رذ ابأ غلب» :ساّبع نبا نع ةرمج وبأ لاقو بيَ محل
 ٌلمعلا» :ٌدهاجم لاقو « «ءامسلا نم ٌُربخلا هيتأي هنأ معزي يذلا ٌلجرلا اذه ملع يل ملعا

 .هللا ىلإ جرعت ةكئالملا :4جراَصَمْلا ىذ ل :لاقي «بيطلا ّملكلا ٌعفري حلاصلا 2011

 هللا يضرةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثّدح ليعامسإ انثدح ۹
e3 "0 نت 2 نا ك  

 يف َنوعمتجيو راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف َنوبقاعتي :لاق ب هللا لوسر َّنأ» هنع
 فيك : لوقيف مهب ٌملعأ وهو مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا جّرعي مث « رجفلا ةالصو رصعلا ةالص

 .«نولصُي مهو مهانيتأو نولّصي مهو مهانكرت :نولوقيف يدابع متكرت
 .[۳۲۲۳ «. هم6 : ثيدحلا رظنا]

 نع حلاص يبأ نع رانيد نب هللا دبع ينثّدح ٌناميلس انثّدح :دلخم نب ٌدلاخ لاقو-4 .
 ىلإ عصي الو ¢ بيط بسك نم ةرمت لدعب قّدصت نم : اک هللا لوسر لاق» :لاقةريره ىبأ

 لثم نوكت ىتح هّولف مكدحأ يبري امك اهبحاصل اهيٌبرُي مث هنيميب اهلجقتي هللا نإف « ٌُبّيطلا الإ هللا
 : ي4 يبنلا نعةريره يبأ نع راسي نب ديعس نع رانيد نب هللا دبع نع ءاقرو اورو .«لبجلا

 ١41٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «بيطلا الإ هللا ىلإ دعصي الو

 نع ةداتق نع ٌديعس انئّدح عيَرُز نب ديزي انثدح دامح نب , ىلعألا دبع انثّدح 2١

 ميظعلا هللا الإ هلإ ال : بركلا نع نهب وعدي ناك كي هللا يبن َّنأ سابع نبا نعا ةيلاعلا يبأ

 شرعلا برو تاومسلا بر هللا الإ هلإ ال « ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال « ميلحلا

 .[74371 057435148 :ثيدحلا رظنا] . «ميركلا

 as ا محن يبأ نبا نع هيبأ نع ٌلايفس انثّدح ةصيبق انثدح- ۲
 رعت نب قاحسإ ينثدحو ؛ةعبرأ نيب اهمسقف ةبيحب للك ميلا ىلإ ثعب» : لاق ديعس يبأ نع

 ثعب :لاق يردخلا ٍديعس يبأ نع معن يبأ نبا نع هيبأ نع نايفس انربخأ قاّررلا دبع انئَدح

 مث يلظتحلا سباح نب عرقألا نب اهمسقفاهرت ف ةي أ لا ىلإ نملا يف وهو ياع
 بالك ينب دحأ مث يرماعلا ةثالع نب ةمقلع نيبو ٌيراّرفلا ردب نب ةنييع ع نيبو عشاجم ينب ٍدحأ

 لهآ ديدانص هيطعي :اولاقف ٌراصنألاو شيرق ثظيغتف ناهبن ينب ٍدحأ مث عوتاطلا ليخلا ديز نيبو



A4خلا تات ۷  

 فرشم ةيحللا ثك نيبجلا ءىتان نينيعلا ٌرئاغ ٌلجر لبقأف « مهفلأتأ امنإ :لاق « انعّديو دجن
 هتيصع اذإ هللا عيطي نمف : ةي يبنلا لاقف « هللا قتا دمحم اي :لاقف سأرلا ٌقولحم نيتنجولا
 « ديلولا نب َدلاخ هارأ « هلتق موقلا نم لجر لأسف « ينونمأت الو ضرألا لهأ ىلع يننمأيف

 زواجي ال َنآرقلا نوؤرقي ًاموق اذه ءىضئض نم لإ : الب يبنلا لاق ىّلو املف < يب يبنلا هعنمف
 لهأ نوعّديو مالسإلا َلهأ َنولتقي ةّيمَرلا نم مهسلا ٌقورم مالسإلا نم نوقرمي مهرجانح
 . داع ّلتق مهنلتقأل مهتكردأ نئل ناثوألا

 LITT كحالا تلك" »0°0۸ 56/6 1761 ۳71° ‹ ٤٤ : ثيدحلا رظنا]

 نع هيبأ نع يميتلا ميهاربإ نع شمعألا نع عيكو انثّدح ديلولا نب شايع انثّدح_ ۳
 6ع اسد

 ٍرَقَمَسَمِل ىر سلاو 9 هلوق نع ب يبنلا ٌتلأس» :لاق ٌرذ يبأ اهرقتسم :لاق 4 اسهل

 .[ل175 2 1807: ٤۸۰۲ 23199 : ثيدحلا رظنا] . «شرعلا تحت

 4رظ امیر لإ 9€ ضار نیب وجر :ىلاعت هللا لوق باب 4

 :لاقريرج نع سيق نع ليعامسإ نع ميشه وأ ٌدلاخ انئّدح نوع نب ورم انثدح ٤

 اذه نورت امك مكبر َنْؤَرتس مكنإ :لاق ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ اب ئبنلا دنع ًاسولج انك»

 ةالصو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلخت ال نأ مّتعطتسا نإف « هتيؤر يف نوُماضت ال رمقلا

 | ٥٥٤ « ٥۷۳ « ٤۸٥١[. :ثيدحلا رظنا] . «اولعفاف سمشلا بورغ لبق

 نع باهش وبأ انئَّدح ٌموعوبريلا فسوي نب مصاع انئَّدح ىسوم نب فسوي انئّدح_ ٥
 : ال يبنلا لاق» :لاق هللا دبع نب ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 ٤۸٥۱ ۷٤٣٤[. ‹ هالا هم 4 :ثيدحلا رظنا] . «ًانايع مكبر نؤرتس مكنإ

 نع رشي نب ناب انثّدح ةدئاز نع يفْعُجلا نيسح انئّدح هللا دبع نب ةدبع انثّدح- 5

 نورتس مكنإ :لاقف ردبلا ةليل ةا هللا لوسر انيلع جرخ :لاقريرج انئَّدح» مزاح يبأ نب سيق
 . (هتيؤر يف نوماضت ال اذه نورت امك ةمايقلا موي مكبر

 .[ال576ه ٤۸0۱ ۷٤۳٤ . 0۷۳ ,ه65 :ثيدحلا رظنا]

 نب ءاطع نع باهش نبا نع دعس نب ٌميهاربإ انئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انثًدح ۷

 لاقف ؟ةمايقلا موي انّبر ىرن له هللا لؤسر اي :اولاق سانلا نأ ةريره يبأ نع» َيئيللا ديزي

 نوُراضت لهف :لاق « هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ردبلا هليل رمقلا يف نوُراضت له : كي هللا لوسر

 الا محبي كلذك نورا کناف لاق 6 هلا لوسر اب ل ةاولاف# تاخس هنود نيل نممسشلا ىف



 « َسمشلا َسمشلا دبعي ناك نم عبتيف « ةعبتيلف ًائيش دبعي ناك نم :لوقيف « ةمايقلا موي سانلا

 ةّمألا هذه ىقبتو « ٌتيغاوطلا ٌتيغاوطلا ٌدبعي ناك نم عبتيو « ّرمقلا ٌرمقلا دبعي ناك نم ْعِبَتيو
 ا امم دوس ب م سا يعش يحال

 انآ :لوقيف نوفرعي يتلا هتروص يف لا مهيتأيف « هانفرع انّير ءاج اذإف نير انّيتأي ىتح انناكم

 يتمأو انأ نوكأف « منهج يَرْهَط نيب طاّرسلا ُبرضيو « هنوعبتيف انير تنأ : نولوقيف « مكبر

 يفو «مّلس مَّلس مهللا : لئموي لسرلا ىوعدو لسرلا الإ ذئموي ملكتي الو ءاّويجُي نم لآ

 :لاق « هللا لوسر اي معن :اولاق ؟نادعسلا متيأر له « نادعّسلا كوش لثم بيلالك منهج

Eههنا يلام ب دال  

 نم هللا غرف اذإ ىتح ىلجتي مث « ٌةوحن وأ ىَّراجملا وأ لّدرخملا مهنمو « هلمعب يقب ُقَبوملا
 اوجرخُي نأ ةكئالملا رمأ رانلا لهأ نم دارأ نم هتمحرب جرخُي نأ دارأو « دابعلا نيب ءاضقلا

 هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشي نّمم همحري نأ هللا دارأ نّمم ًائيش هللاب رشي ال ناك نم رانلا نم
 رانلا ىلع هللا مرح « دوجسلا َرثأ الإ َمدآ نبا ٌرانلا لكأت « دوجسلا رثأب رانلا يف مهنوفرعيف

 نوتبنَيف ةايحلا ٌءام مهيلع ُبَصْيف اوشحتما دق رانلا نم ّنوجرخيف . دوجسلا َرثأ لكأت نأ
 ٌلجر ىقبيو « دابعلا نيب ٍءاضقلا نم هللا غرفَي مث « لْيَسلا ليمَح يف ُةَبِحلا تينت امك « هتحت

 نع يهجو فرصا ٌبر يأ :لوقيف « ةنجلا ًالوخد رانلا لهأ ٌرخآ وه رانلا ىلع ههجوب لبقم
 : هللا لوقي مث « هوعُدي نأ ءاش ام هللا وعديف « اهؤاكذ ينقرحأو اهحير ينشق ثق دق هنإف « رانلا

 يطعيو .هريغ كلأسأ ال كتّرعو ال : : لزق ي یا نأ كلذ تيظعأ نإ تيم له

 اهآرو ةنجلا ىلع لبقأ اذإف رانلا نع ههجو هللا فرصيف « ءاش ام قيثاومو دوهع نم هبر

 :هل هللا لوقيف ‹ ةنجلا باب ىلإ ينمّدق بر ْيأ :لوقي مث « تكسي نأ هللا ءاش ام تكس

 مدآ نباي كليو  ًادبأ تيطعأ يذلا َريغ ينلأست ال نأ كقيئاومو كدوهع تيطعأ دق تسل

 لأست نأ كلذ تيطعأ نإ َتْيَسع له لوقي ىتح هللا وعديو « ٌبر يأ :لوقيف « َكَرَدْغَأ ام

 ىلإ همدقيف قيثاومو دوهع نم َءاش ام ىطعيو « هريغ كلأسأ ال كتّرعو ال :لوقيف « هريغ

 « رورسلاو ةربلا نم اهيف ام ىأرف ةنجلا هل تقهفنا ةّنجلا باب ىلإ ماق اذإف « نجلا باب

 دق تسلا : هللا لوقيف « ةنجلا ينلخدأ ٌبر ْيأ :لوقي مث « تكسي نأ هللا ءاش ام تکسیف

 مدآ نباي كليو .:لوقيف تيما اذ بغ لام ال نأ ”كقيثاومو كَدوهَع .تيطعأ

 « هنم هللا ٌكَحِضي ىتح وعدي ُلازي الف كقلخ ىق ىقشأ نوكأ ال ٌبر يأ :لاقيف « كرّدغأ ام

 ىتح « ىّنمتو هّبر لأسف همت : هل هللا لاق اهلخد اذإف « ةنجلا لخدا :هل لاق هنم كحض اذإف



A۳7نيكتوكلا باتك -1/  

 ةلثمو كل كلذ : هللا لاق « عونامألا هب تعطقنا ىتح اذكو اذك :لوقي « هركذيل هللا لآ
 ۸٠٦ . ٦٥۷۳[. :ثيدحلا رظنا] . هعم

 ًائيش هثيدح نم هيلع ٌدَري ال ةريره يبأ عم ٌّيردخلا ٍديعس وبأو ديزي نب ٌءاطع لاق ۷٤۳۸-
 ديعس وبأ لاق هعم هلثمو كل كلذ :لاق ىلاعتو كرابت هللا َّنأ ةريره وبأ ثّدح اذإ ىتح

 هلثمو كل كلذ هلوق الإ تظفح ام :ةريره وبأ لاق ؟ةريره ابأ اي هعم هلاثمأ ةرشعو :يردُخلا
 سرا كلا هلوق هك هللا لوسر نم تظفح يآ ٌدهشأ : ٌيردخلا ديعس وبأ لاق « هعم

 . ةنجلا ًالوخد ةنجلا لهأ رخآ لجرلا ٌكلذف :ةريره وبأ لاق « هلاثمأ

 .[ة5دال4 545059194 ٤0۸۱ 77 : ثيدحلا رظنا]

 نب ديعس نع ديزي نب دلاخ نع دعس نب ُثيللا انئَّدح ريكُب نب ىبحي انئّدح - ۹
 ىرن له هللا لوسر اي :انلق :لاق ٌيردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ٍديز نع لاله يبأ

 ءال :انلق ؟أوحّص تناك اذإ رمّقلاو سمشلا ةيؤر يف ٌنوراضت له :لاق ؟ةمايقلا موي انّبر

 يداني :لاق مث « امهتيؤر يف نوراضت امك الإ ذئموي مكبر ةيؤر يف نوراضت ال مكنإف :لاق
 باحصأو « مهبيلص عم ٍبيِلَّصلا ُباحصأ ٌُبهذيف نودبعي اوناك ام ىلإ موق لك بهذيل دانم

 رجاف وأ دب نم هللا ٌدبعي ناك نم ىقبي ىتح « مهتهلآ عم ٍةهلآ لك باحصأو مهناثوأ عم ناثوألا

 متنك ام :دوهيلل لاقيف « بارَس اهنأك يضرعت منهُجب ىتؤُي مث باتكلا لهآ نم ٌتاَربْغو
 امف دلو الو ٌةبحاص هلل نكي مل متبذك :لاقيف « هللا نبا ًاريزغ ٌدْيعن انك :اولاق ؟نوُدبعت

 :ىراصنلل لاقي مث « منهج يف نوطقاستيف اوبرشا :لاقيف انيقست نأ ديرن :اولاق ؟ نوديرت

 ةبحاص هلل نكي مل متبذك :لاقيف « هللا نبا حيسملا دبعن انك :نولوقيف ؟نودبعت متنک ام
 ىقبي ىتح « نوطقاستيف اوبرشا :لاقيف « انّيقست نأ ڈیرن :نولوقيف ؟ نوديرت امف « دلو الو
 مهانقراف :نولوقيف ؟ ٌُسانلا بهذ دقو مكسبحيام : مهل لاقيف رجاف وأ رب نم هللا دبعي ناك نم

 امنإو نودبعَي اوناك امب موق لك قحليل : يداني ًايدانم انعمس انإو « ّمويلا هيلإ انم جّوحأ نحنو

 انأ :لوقيف « ةرم َلَّوأ اهيف هؤأر يتلا هتروص ريغ ةروص يف ٌراّبجلا مهيتأيف :لاق .انّبر ٌرظتنن

 ؟هتوفرعت ةيآ ُهّئيبو مكنيب له :لوقيف ءايبنألا الإ هملكي الف « انّير تنأ :نولوقيف مكبر
 يووم كا ياو ماج ها ات ولا .قاّسلا :نولوقيف
 يرهظ نيب َلَعْجُيف رْسَجلاِب ىتؤي مث او ا ب هثهظ ٌدوعيف دجسي اميك بهذيف ةعمسو

 ةكسحو ُبيلالكو فيطاطَح هيلع لزم ةَضَحَدَم : لاق ؟رسجلا امو هللا لوسر اي : انلق « منهج

 قرلاكو فرظلا# هيلع نمؤعلا < نادعتلا اهل لاقي دْجّني نوكت ءافيقُع ٌةكوش اهل ةَحْطلفُم



 ۸1۷ ديحوتلا باتك - ۷

 ىتح « منهج ران يف سودکمو شودخم جانو 5 جانف باكّرلاو لّيخلا ديواجأكو حيرلاكو

 ٍلئموي نمؤملا نم مكل َنيبت دق قحلا يف ةدشانم يل ٌدَشأب متنأ امف بحس بحسُي مُرخآ رمي
 انعم نولصي اوناك نيذلا انناوخإ انّبر :نولوقي مهناوخإ يف اًوِجَن دق مهنأ اًوأر اذإو « رابجلل

 نم رانید لاقثم هبلق يف متدجو نمف اوبهذا : ىلاعت هللا لوقيف « انعم نولمعيو انعم نوموصيو

 همدق ىلإ رانلا يف باغ دق مهضعبو مهنوتأيف ٍرانلا ىلع مهَروُص هللا ُمّرحيو « هوجرخأف ناميإ
 هبلق يف متدَجو نمف اوبهذا :لوقيف « نودوعي مث اوفرع نم نوجرخُيف يقاس ٍفاصنأ ىلإو
 يف متدجو نمف اوبهذا :لوقيف « نودوعي مث اوفرَع نم نوجرخيف هوجرخأف رانيد فصن لاقثم

 ينوقدصت مل نإف ليس بأ لاق < وفرع نم توجت هوجرخأف ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق

 ةكئالملاو نوّيبنلا ُمَفشَيف ف « اَهقِعنَصُي دي ةَنصَح کک نو و رد لاق ملظي ال هلأ نإ 8 :اوؤرقاف

 اوشجتما دق ًاماوقأ ٌجرخُيف رانلا نم ةضبق ضبقيف يتعافش تيقب :ٌراّبجلا لوقيف « نونمؤملاو
 ليمح يف ُةَبَحلا تبنت امك هيتفاح يف نوُتِئيف ةايحلا ٌءام :هل لاقُّي ةَلجلا هاوفأب رهن يف َنْوَقليف
 ناك اهنم سمشلا ىلإ ناك امف ةرجشلا بناج ىلإو ةرخّصلا بناج ىلإ اهومتيأر دق ليّسلا

 مهباقر يف ٌلعجُيف ؤلؤللا مهنأك نوجُرخَيف « ضيبأ ناك لّظلا ىلإ اهنم ناك امو « رضخأ
 ٍلمع ريغب ةنجلا مُهلخدأ نمحرلا ُءاََُع ِءالؤه : : ةنجلا ٌلهأ لوقيف ةّنجلا نولخديف ميتاوخلا

 .«هعم ُهلثمو مثيأر ام مكل : مهل لاقيف « هومّدق ريخ الو هولوع

[VETA «10V < 101° 24515 غهرلا «1 E 

Vtهللا يضر سنأ نع ٌةداتق انثّدح» ىيحي نب مام انئّدح :لاهني نب ٌجاّجح لاقو -  

 انعفشتسا ول : نولوقي كلذب اوب نج ةمايقلا موي نوئموملا حي ي : لاق يي يبنلا نأ ُهنع

 هديب هللا كقلخ « سانلا وبأ مدآ تنأ : نولوقيف مدآ نوتأيف « انناكم نم انحيرثف اتر ىلإ

 ىتح كبر دنع انل عفشتل:؛ ءيش لك َءامسأ كمّلعو « هتكئالم كل دجسأو « هّتنج كنكسأو

 نم هلكأ باصأ يتلا ةتئيطَخ ركذيو :لاق « مكانه تسل :لوقيف : لاق « اذه انناكم نم انحيرُي

 نوتأيف . ضرألا لهأ ىلإ ىلاعت هللا ةئعب يبن لَّوأ احون اوتئا نكلو « اهنع َيِهُت دقو ةرجشلا
 اوتثا.نيكلو « ملع ريغي ِهّير هلاؤُس باصأ يتلا هتئيطخ ركذيو « مكانه تسل :لوقيف « احون

 ثالث ركذيو « مكانه تسل ينإ :لوقيف « ميهاربإ نوتأيف :لاق « نمحرلا َليلخ ميهاربإ
 نوتأيف :لاق ٠ ًاّيجن هبرقو ةملكو ةاروتلا هللا هاتآ ًادبع ىسوم اوتئا نكلو « نُهَبَدك ٍتابذك

 ىسيع اوتئا نكلو « َّسفنلا هلتق باصأ يتلا هتئيطخ ركذيو « مكانه تسل ينإ :لوقيف ىسوم
 اوتئا نكلو « مكانه تسل :لوقيف ىسيع نوتأيف :لاق « هتملكو هللا حورو « هلوسرو هللا دبع



A1۸ديحوتلا باتك ْ  

 « هراد يف يّبر ىلع ُنذأتسأف ينوتأيف « رأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل هللا رفغ ًادبع ةي ادمحُم

 عفرا : لوقيف « ينعَدي نأ ُهللا ءاش ام ينعديف « ًادجاس ُثعقو هتيأر اذإف « هيلع يل ٌنَدؤيف

 ِءانثب يّبر ىلع ينثأف يسأر عفرأف :لاق « طعُت لسو < ْعَّفْشُت عفشاو « عمسُي لقو دمحم
 :لوقي ًاضيأ هتعوسو :ٌةداتق لاق .ةّنجلا مهلخدأف جرخأف ًاًدح يل ّدحيف « هينملعُي ديمحتو

 يل نّدْؤُيف هراد يف يّبر ىلع نذأتسأف ٌدوعأ مث « ةنجلا مهلخدأو « رانلا نم مهجرخأف ٌجُرخأف

 « دمحم عفرا :لوقي مث « ينَعَدي نأ هللا ءاش ام ينعَديف « ًادجاس ُثعقو هثيأر اذإف ٠ ‹ هيلع

 وا ير ىلع ىتلآك ؛ يسأر عفرأف : لاق « ةطعُت لسو « عفشت د عفشاو « عمسي لقو

 هتعمس دقو : ةداتق لاق . ةّنجلا مهلخدأف « جرخأف ًادح يل ديف عفش مث لاق < تمل

 هّسبح نم الإ رانلا يف ىقبي ام ىتح ةّنجلا مهلخدأو « رانلا نم مهُجِرخأف ج -رخأف :لوقي

 : لاق « 4اءوُمَحَتاَماَقَم كير كعب نأ ىع # : ةيآلا الت مث « ٌدولخلا هيلع بجو :يأ « ُنآرقلا

 741١[. 37038 , 145 « 44 :ثيدحلا رظنا] . الك مكيبن ُهَدِعُو يذلا دومحملا ماقملا اذهو

 ل ل ل ا اس مو عا -
 لاقو ةي يف مُهعمجف راصنألا ىلإ لسرأ ةا هلل لوسر َّنأ ِكلام نب ٌسسنأ ينثَّدح» :لاق باهش
 701871417 23115 :ثيدحلا رظنا] . «ضّوَحلا ىلع ىَنِإف هلوسرو هللا اوقلت ىتح اوربصا : : مهل

VAT «TYAا ا ا ا لا سم  OAT0  

 نع لّوحألا َناميِلُس نع جيرج نبا نع نايفُس انئّدح ٍدَّمحم نب ٌتباث ينثّدح -- ۲
 مهللا : لاق ليللا ّنِم دّجهت اذإ ةا عيبنلا ناك» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سوؤؤاط

 نمو ضرألاو تاومسلا بر تنأ « ٌدمحلا كلو ضرألاو ٍتاومسلا مّيق تنأ ٌدمحلا كل انّبر

 :ٌقحلا كلوقو ٌّقحلا تنأ « هيف نمو ضرألاو تاومسلا رون ٌتنأ « دمحلا كلو هيف

 كل هللا « ٌّقح ٌةعاسلاو « ٌقح رانلاو « ٌّقح ٌةنجلاو « قحلا َكؤاقلو < ٌقحلا كُدعوو
 يل رفغاف تمكاح كبو .ُتمصاخ كيلإو . ٌتلكوت كيلعو « ُتنمآ كبو « ٌتملسأ

 . «ّتنأ الإ هلإ ال ينم هب ملعأ تنأ امو ٌتنلعأو ٌثررسأو ُترَخأ امو ٌتمّدق ام

 :دهاجم لاقو « مايق :سوٌؤاط نع :ريبزلا وبأو « دعس نب ٌسيِق لاق : هللا دبع وبأ لاق

 .حْدَم امهالكو «مايقلا» رمعأرقو « ءيش لك ىلع مئاقلا : مويقلا

 :ثيدحلا رظنا] 11٠١ ٦۳۱۷ ۷۳۸١[.

 د و 658 71 6 * + 2 1 ٤

 نب يدع نع ةمثيخ نع شمعألا ينثدح ةماسأ وبأ انثدح ىسوم نب فسوي انثدح - ۴۳



 5 و 4 5 ۳ ن ٠ . "ما

 نامجرت ةنيبو هئيب سيل هير هُملكُيس الإ ٍدحأ نم مكنم ام : ی هللا لوسر لاق» :لاق متاح

 .[(5ه51 Tot o4) #5 هم «ا411١ ء۳١٤1 : ثيدحلا رظنا] . (هثجحي باجح الو

 نع نارمع يبأ نع دمصلا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح هللا دبع نب يلع انثَّدح -4

 ‹ امهيف امو امهتينآ ةّضف نم نانتج :لاق ةَ ييبنلا نع هيبأ نع سيق نب هللا دبع نب ركب يبأ
 ءايربكلا ٌءادر الإ مهّبر ىلإ اوُرظني نأ نيبو موقلا نيب امو « امهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنجو

 ٤۸۷۸ 2 ٤۸۸۰[. : ثيدحلا رظنا] . ندع ةنج يف ههجو ىلع

 دشار يبأ نب عماجو نّيعأ نب كلملا دبع انثّدح ٌنايفس انئّدح ٌيديمُحلا انثدح ٥

 ملسم ءىرما لام عطتقا نم : نكي هللا لوسر لاق : لاك هع هللا يضرأللا دبع نع لئاو يبا نع

 0 ا للا دبع لاق « «ٌنابضغ هيلع وهو هللا يقل ةبذاك نيمّيب

 لَو ةرخكلا يف ْمُهَل َقَلَح ل كلك دلو الق اتمت مهمو هللا دعب ةر نبدأ ّذإ » : هركذ لج هللا

 ۷ ۷۴ ۹ ۲۹7 ۲۰۱۰ 14157801 :ثيدحلا رظنا] .ةيآلا 4 هَل مهمي

[VIA تل 110۹ E0 ۹ 

 ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع ورمَع نع ٌنايفس انثّدح دمحم نب هللا دبع انثدح- ٩

 ةعلس ىلع فلح ٌلجر : مهيلإ رظني الو « ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث : لاق ةا ئبنلا نع

 عطتقيل رصعلا دعب ةبذاك نيمي ىلع فلح لجرو « بذاك وهو ىطعأ امم رثكأ اهب يطعأ دقل

 امك <« « يلضف َكاعنمأ مويلا : : ةمايقلا موي هللا لوقيف ءام لضف عنم ٌلجرو « ملسم ءىرما لام اهب

 .[الا17 7353/7 7559 ‹ ۲۳۵۸ : ثيدحلا رظنا] . كادي لمعت مل ام لضف ٌتعنم

 نبا نع ٍدمحم نع بويأ انئّدح باّمولا دبع انثّدح ىنثملا نب دمحم انئّدح _- ۷

 ٍتاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق َّنامَّزلا : لاق لب يبنلا نع» ةركب يبأ نع ةركب يبأ

 ةّجحلا اذو ةدعقلا وذ :ٌتايلاوتم ٌةثالث « مرح ٌةعبرأ اهنم ًارهش َرشع انثا ةنسلا « َضرألاو

 « ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟اذه رهش يأ َنابعشو ىّدامج نيب يذلا َرْضُم ُبَجرو مّرحملاو

 دلب يأ :لاق « ىلب :انلق ؟ ةجحلا اذ سيلأ :لاق « همسا ريغب هيّمسُيس هّنأ اًنئظ ىتح ٌتكسف

 ؟ةَدلبلا سيلأ :لاق « همسا ريغب ِهيِمسُيس هنأ اًننظ ىتح ٌتكسف « ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟اذه

 ريغب ِهيمسُيس هنأ اًننظ ىتح تكسف « ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟اذه موي ياف :لاق .ىلب :انلق

 :دمحم لاق  مكلاومأو مكءامد َّنإف :لاق « ىلب :انلق ؟رحنلا موي سيلأ :لاق « همسا

 « اذه مكرهش يف ءاذه مكدلب يف ءاذه مكموي ٍةمرُحك ٌمارح مكيلع- مكضارعأو :لاق هّبسحأو



 «ضعب باقر مكضعب ُبرضي لالش يدعب اوعجرت الف الأ مكلامعأ نع مكلأسيف مكر نوَّقلتسو

 ا نك ضع ی کرا د کین قلي روم نفع نعلق« َبئاغلا ٌدهاشلا غليل الأ

 .ُتغَّلِب لهالآ ٠ ُتغّلب لهالأ : لاق مث « ب ئبنلا قدص :لاق ٌهّركذ اذإ دمحم َناكف ..

.[V*VA «(000° EY 4505 1۹۷ › 1۷€ › 3١86 › 1۷ : [ثيدحلا رظنا 

 4ننسحمْلا ی ُبِرَق هللا تمحرَّنإ :یلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب-٥

VAا دو يارس ب يع  
 هلل نإ :ٌلسرأف اف ءاهيتأي نأ هيلإ تلسرأف يضقي دي لَك يبنلا ِتانب ضعبل نبا ناك : : لاق ةماسأ
 سرا بييّتحتلو زبصتلف : نكست لجأ ىلإ ٌلكو . ىطعأ ام هلو «ذخأ ام
 نب ٌةدابعو بعك نب يبو ٍلبَج نب ًذاعمو هعم ُتمقو كي هللا وسر ماقف ‹« هيلع تمّسقأفن

 اهنأك : لاق هّئبسح هردص يف لملف هسفنو يبّصلا الإ هلا لوُسر اولوان انلخد املف « ٍتماصلا

 هدابع نم هللا مَحري امنإ :لاقف ؟ يكبتأ :ةدابُع نب دعس لاقف ةا هللا لوسر ىكبف هةّنَش

 .[الالالا/ 10٥ 5560705566 2 ۱۲۸۴ :ثيدحلا رظنا] . «ءامحرلا

 ع

 ناسيك نب حلاص نع يبأ انئّدح ُبوقعي انئّدح ميهاربإ نب دعس نب هللا ديبع انئدح- ۹
 تلاقف « امهّبر ىلإ ٌرانلاو ةنجلا ٍتمصتخا :لاق ةي يبنلا نع ةريرُه يبأ نع جرعألا نع

 ُترْبوُأ ينعي :دانلا تلاقو « مِهُطَقَسو سانلا ء اا لإ خدي ال اهل ام كر اي“ :ةنقبلا
 نَم كب ُبيصأ « يباذع ٍتنأ :رانلل لاقو « يتمحر ِتنأ : ةّنجلل ىلاعت هللا لاقف « نيربكتملاب
 هنإو ءًادحأ هقلخ نم ُحلظي ال هللا نإف ةنجلا امأف :لاق . اهؤلم امكنم ةدحاو ٌلكلو « ٌءاشأ
 « ٌىَلَتْمتف ُهمدق اهيف مضي ىتح « ثالث ديزم نم له :ُلؤقتف اهيف نوقف ءاشي نم رانلل ةىشني
 186٠[. « 1859 :ثيدحلا رظنا] .«طق طق طق :لوقتو ضعب ىلإ اهضعب دريو

 لكك يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعا داو رع اعرب انة يع رب يس يسال

 ٍلضفب ةنجلا هللا مِهْلِخَدُي مث ةبوقع اهوباصأ بونذب رانلا نم ٌمُفس ًاماوقأ ّنيِصُيَ :لاق
 .«نوُيمَّنهجلا : مهل لاقي « هتمحر

 ٠١١۹[. :ثيدحلا رظنا] . ايب ءربنلا نع ٌنسنأ انثدح ةداتق انثًدح : مامه لاقو
 ہو چ ل ok صر

 وز نأ ضرالاو تولا كليم هلآ 20 :ىلاعت هللا لوق ب تاي "35

V1هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةناوع وبأ انثَّدح ىسوم انئَّدح-  



 3۸41 تح تلا تاک ۹۷

 َضرألاو 2 عبصإ ىلع َءامسلا عضي هللا لإ دمحم اي : لاقف و هللا لوسر ىلإ ربح ءاج» : لاق

 ىلع قلخلا َرئاسو « عبصإ ىلع ٌراهنألاو ّرجشلاو «.عبصإ ىلع لابجلاو « عبصإ ىلع

 , هود يحدق وردم امى :لاقو ةا هللا لوسر كحضف . كلملا انأ : هديب لوقي مث 2 عبصإ

 ٤۸١١ 2/515 ۷٤١١[. :ثيدحلا رظنا]

 قئالخلا نم امهريغو ضرألاو تاومسلا قيلخت يف ءاج ام باب ۷

 ريغ نّوكملا قلاخلا وهو هرمأو هلعفو هتافصب ثرلاف « هزمأو ىلاعتو َكرابت ٌبرلا لعِف وهو
 0 و ع. : ا م ا 000 “1.
 .نّوكُم قولخم لوغفم وهف هنيوكتو هقيلختو هرمأو هلعفب ناك امو « قولخم

 نب هللا دبع نب كير ينربخأ رفعج نب محم انربخأ ميرم يبأ نب ٌديعس ان ا

 يلا ل اك ملف ٠ در ون ةءاس هله مو ا اوسر تحت لابا ف كوس الص

 : هلوق ىلإ *« ٍضَيْلاَو تولا قل ف تإ # : ًارقف ءامّسلا ىلإ رظنف دعق ةضعن وأ ريخألا

 ةالصلاب لاب نذأ مث « ةعكر ةرشع ىدحإ ىلص مث ًنَتساو ًاضوتف ماق مث 4 بألا يل لو

 ۰ 1۹۸ ‹ 14۷ ۰ ۱۸۳ , ۱۳۸ ۰ ۱۱۷ :ثيدحلا رظنا]: : ٤بس | ساّنلل ىلصف جرح مث < ‹ نيتعكر یلضف

 ]11> 110 )1\0 cC EOVY o EOV\ cC EOV ° cC E074 (11۹A (AYE ضمك VTA الكاك ۰ 4۹

 نس سرلا يال اسك ْتَبَسْدَعْلَو » :ىلاعت هلوق باب- ۲۸

 هلا يضرةريره بأ نع# جرعألا نع دانزلا يبأ نج كلام ينث :ثَّدح ليعامسإ انئّدحس ال ۳

 ثقبس يتمحر لإ هشرع قوف هدنع بتك قلخلا هللا ىضق امل : لاق لک هللا لوسر نأ هنع

 .[477 21/404 17194 :ثيدحلا رظنا] . (یبضغ

 نب هللا دبع تعمسا بهو نب ٌديز ٌتعمس شمعألا انئّدح ةبعش انئّدح مآ انثدح- ٤

 عمجُي مكدحأ قلخ نأ - قودصملا قداصلا وهو - كك هللا لوسر انئّدح ُهنع هللا يضرٍدوعسم

 ثّعيي مث « ُةلثم ةَعْضُم نوكي مث « ثم قلع نوكي مث ليل نيعبرأو اموی نيعبرأ أ نطب يف

 هيف حفني مث ٠ ديعس مأ عيقشو هلمعو هلجأو هقزر ٌبْدكيف ٍتاملك عبرأب نَدؤيَف كلملا هيل

 ب نب ار الإ بو اوي وكمال وکلا لما لمس لحل کا نق بالا

 ىتح رانلا لما لعب لجميل جا نو ء رانلا لخديف رانلا ٍلهأ ٍلمعب لمعيف ٌباتكلا

 .اهلشدبف نجلا لهأ لمع مصيف باتكلا هيلع قي ارذ ال بيو اهنب نوكي ام



A4۲ولا ناتع جزل  

 ريبج نب ديعس نع ثّدحُي يبأ تعمس ڙذ نب رمع انثّدح ىيحي نب دالخ انثَدح 06

 امم رثكأ انّروزت نأ كعنمي ام ليربج اي : لاق كي ءيبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع»

 : لاق  ةيآلا رخآ ىلإ - افلح امو انيِديَأ نيب ب ام مل كير رمي الإ لراس امو :  تلزتف « انٌروزت
 ٤۷۳١[. ء۳۲۱۸ :ثيدحلا رظنا] . (ِةْيِكَي دمحمل ٌباوجلا اذه ناك

 :لاق هللا دبع نع» ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ميكو انئّدح ىيحي انئَّدح- "465

 دوهيلا نم موقب ٌرمف ٍبيسَع ىلع ٌءىكتُم وهو ةنيدملاب رح يف ةي هللا لوسر عم يشمأ تنك
 ف eS : مهضعب لاقو « حوُولا نع ٌةولس : ضعبل مهضعب لاقف
 ْنِم حورلا لق جورلا نع كلت ولسو 9: لاقف هيلإ ىحوي هنأ تنتظف ُهفلخ انأو بيسعلا ىلع ًاثكوتُم

 :ةهولاس ال مكلانلق دق : ضعبل مهضعب لاقف . 4الي ال مالا نم شيو آ امور رفا

 :ثيدحلا رظنا] ۱۲۰١ ١ ٤۷۲۱ « ۷۲۹۷[.

 نأ ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ي ينئّدح ليعامسإ انثّدح 617

 قيدصتو هليبس يف ُداهجلا الإ هجرخُي ال هليبس يف دهاج نمل هللا لّمكت : لاق وا هللا لوسر
 وأ رجأ نم لان ام عم هنم جرخ يذلا هنكسم ىلإ هّعِجرَي وأ « ةّنجلا هلخدُب ناب هتاملك

 VYYV]. ال5 »1 نامل ‹ ۲۷۹۷ ‹ ۲۷۸۷ ‹ 1 :ثيدحلا رظنا] . (ةمينغ

 « ىسوم يبأ نع لئاو يبأ نع شمعألا نع نايفس انئّدح ريثك نب دمحم انئّدح- 7

 كلذ أف ءاير لتاقيو ةعاجش لئاقيو ةّيمَح ةّيمح لتاقُي لجرلا :لاقف ةا عبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق

 . هللا ليبس يف وهف ايلُعلا يه هللا ةملك َنوكتل لتاق نم : لاق ؟هللا يبس يف
 IYI YA] 1 : ثيدحلا رظنا]

 هند د ء ئل الو امن 9 : :ىلاعت هللا لوق باب 4

SS 4ك 

E ا E 

00000 TT 

 نم مهر غي ال فا رمأب ا مآ يآ نم لاري ل ةر ي ت ارا نش
 ًاذاعُم ٌتعمس :َرِماخُي نب كلام لاقف «كلذ ىلع مهو هللا ُرمأ يتأي ىتح مهلذخ نم الو مهَبذك

 ماشلاب مهو :ٌلوقي ًاذاعم عمس هنأ معزي كلام اذه : ةيواعم لاقف « ماشلاب مهو لوقي .
 ثيدحلا رظنا] : 1١7 75511١5 ۰ ۷۱"لا[.
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 A4۳ ديحوتلا باتک- ۷

V۱ٍريبج نب عفان انئّدح نيسح يبأ نب هللا دبع نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح -  

  ةعطقلا هذه ينتلأس ول :لاقف هباحصأ يف ةملْيسُم ىلع كي ئيبنلا فقو : لاق سابع نبا نعال

 . لا كنرقعيل ثربدأ شلو « كيف هللا رمأ ودعت نلو اهكتيطعأ ام

 VeTYT cETVA]. ا را لا : ثيدحلا رظنا]

VYةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع ٍدحاولا دبع نع ليعامسإ نب ىسوم انثّدح -  

 ىلع أكوتي وهو ةنيدملا ٍثرح ضعب يف اي ئيبنلا عم يشمأ انأ اني :لاق دوعسم نبا نعاا

 لاقف « حولا نع هوُلَس ا

 ٌلجر هيلإ ماقف « هّللأستل : مهضعب لاقف « هنوهركت ءيشب هيف ءيجَي نأ هولأست ال : : مهضعب

 م رم م عت 00

 VA OE ثيدحلا رظنا] . انيءارق ىف اذكه : 0

 ولو یر تملك دقن نأ َلرحبْلا دیا یر تملک دادم ریل اک ول لق ل :ىلاعت هللا لوق باب

 E ايدل رتا ةزجط نيل نانو .١ ددم ولدي انج

 1ع وتس مو راگ يف لا توكل قل یا هنآ مکر کیا > ٠ ات ۰

 0 الأ يرتب حاسم عشلأَرقلاَو سلا زج مترا لأى يلا
 .للذ :ي رسو كلارا

 ةريرُه يبآنع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انثّدح -۳
 هليبس يف داهجلا الإ هتيب نم هجرخُب ال هليبس يف دهاج نمل هللا لفكت : لاق ہی هللا لوسر َّنأ
 ا ا نیلا يكس ىلإ زیرا ةنجلا لحل نأ همك یز

 الهال الالام لك إلا؟ا YVAY» المال o : ثيدحلا رظنا]

 ةدارإلاو ةئيشملا يف باب-١

 نكون الو ل . ةا ءا نأ لإ َنوُءاَمَكاَمَو ,  اى نم كللُمْلا قوت :  ىلاعت هللا لوقو

 نم یہ ہا کلو تبا نم یر ہت ال كل » ٠ د ءا نأ لإ ه2 أدع كلت ريك نإ رنات
 الو شا مڪي هنأ ديرب > . بلاط يبأ يف تزن :هيبأ نع بّيسملا نب ٌديعس لاق . 4اي
 . 4 َرَمْمْلا مڪي ديپ



A4دىلا تاكك ۷ ٤ 

 لاق :لاق سنأ نع» زيزعلا دبع نع ثراولا دبع انثّدح دّدسم انثدح - 4
 « ينطغأف تش نإ مكدحأ ٌنَلوقي الو « ِءاعذلا يف اومزعاف هللا يتوعد اذإ : ل هللا لوسر
 ٦۳۳۸[.. :ثيدحلا رظنا] . هل هركتسم ال هللا َّنإف

 يخأ ينثّدح ليعامسإ انثّدحو .ح . ٌيرهُزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئّدح -

 ا ا ا ل ل و ا
 قرط هل هللا لوسر نأ ُةَربخأ بلاط يبأ نب يلع نأ هربخأ مالسلا امهيلع ولع نب نيسح
 امّنِإ هللا لوسر اي ٌتلقف : ولع لاق « نوُلصُت الأ : مهل لاقف ةليل لي هللا لوسر تنب ةمطافو

 يلا جرت ملو كلذ تلق نيح كولا لوسر فرصناف « انثعب اعبي نأ ءاش اذإف هلا ريب انس

 .14اَلَرَج ویش رڪ نسوا ناو :  لوقيو هذخف ٌُبرضي ٌرْذُم وهو ةتعمس مث « ًائيش
 ,[ال" 50/ « ٤۷۲٤ 2 ۱۱۲۷ : ثيدحلا رظنا]

 نع» راسي نب ءاطع نع يلع نب لاله انثدح ّخْيَلف انئّدح نانس نب محم انئّدح - ع0

 نم ٌةقرو ٌءيفي عرَرلا ةماخ لثمك نمؤملا لثم : : لاق ال هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ

 رفاكلا ٌلثمو « ءالبلاب أّمكي نمؤملا كلذكو « تلدتعا تّدكس اذإف اهئّمكت ٌحيرلا اهتتأ يح

 ا ی قع امف اا

 نأ» هللا دبع نب ملاس ينربخأ يرهرلا نع ٌبيعش انربخأ عفان نب مكحلا انثّدح -- ۷
 امنإ : لوقي ربنملا ىلع مئاق وهو ةي هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 لهأ يطعأ « سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب امك ممألا نم مكلبق فلس اميف مكؤاقب

 لهأ يطعأ مث « ًاطاريق ًاطاريق اوطعأف اوزجع مث ٌراهنلا فصتنا ىتح اهب اولمعف ةاروتلا ةاروتلا

 متيطعأ مث : ًاطاريق ًاطاريق اوطعأف اوزجع مث رصعلا ةالص ىتح هب اولمعف ليجنإلا ٍليجنإلا

 انبر 00 اا ل فا

 :لاقف « ال :اولاق ؟ءيش نم مكرجأ نم مكتملظ له :لاق « ًارجأ رثكأو ًالمع لق ءالؤه
 .[0 011 ۰۳٤۵۹ ۰۲۲۹۹۰۲۲۹۸ 2 هدا/ :ثيدحلا رظنا] . ؟ءاشأ نم هيتوأ يلضف َكلذف

 سيردإ يبأ نع ٌيرهزلا نع ٌرمعم انربخأ ٌماشه انثّدح يدنسُملا هللا دبع انثّدح - 38

 اوكرشُت ال نأ ىلع مكعيابأ : :لاقف طهر يف ةَ هللا لوسر ثعياب : لاق ٍتماصلا نب ةدابعنع

 مكيديأ نيب هنورتفت ناتهُبي اوتأت الو مكدالوأ اولتقت الو اونزت الو ار الو نيش هللاب

 ًائيش كلذ نم باصأ نمو هللا ىلع هرجأف مكنم ىفو نمف فورعم يف ينوصعت الو مكلجرأو



 "ل ديحوتلا باتك ۷
 3 4 2 « 2 3 م

 ءاش نإو هّبّذع ءاش نإ هللا ىلإ كلذف هللا هرتس نمو « روهطو ةرافك هل وهف ايندلا يف هب ذخأف
 هلق

 هللا يبن نأ ةريره يبأ نع» دمحم نع َبويأ نع ٍبْيَهُو انثّدح دّسأ نب ىَلَعُم انئّدح - 44

 نليختلف يئاسن ىلع ةليللا ٌَنقوطأل : لاقف ء ةأرما نوت هل ناك مالسلاو ةالصلا هيلغ َناَميلُس

 ل م ل

 لتاقي اسراف ٹدلوف ٌنهنم ةأرما لک ثلمحل ین ىدتسا ناميلس ناک ول ؛ ال هللا ئبن لاق مالغ قش

 CWT CIT coTEY 5 84 : E «هللا ليبس يف

 نع١ ةمركع نع ًءاذحلا ٌدلاخ انئّدح عرفقثلا باَّمولا دبع انثّدح دمحم انثّدح 747

 كيلع سأب ال :لاقف « ٌةدوعي ئبارعأ ىلع لحد ةي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا

 ٌةريزت ٍريبك خيش ىلع روفت ىّمح وه لب ٌروهط :يبارعألا لاق :لاق « هللا ءاش نإ ٌروُهط

 .[0335 ١570315515 :ثيدحلا رظنا] . «ًاذإ ْمَعَنف : كي عوبنلا لاق « رولا

VV1نيبس هيبأ نع ةداتق يبأ نيرطا دتع نع نیم نع ميشع انربخأ مالس نبا انثدخ د  

 اًوُضقف « ءاش نيح اهّدرو ءاش نيح مكحاورأ ضبق هللا نإ : يو ئبنلا لاق» « ةالصلا نع اومان

 .[096 :ثيدحلا رظنا] . (ىّلصف ماقف تّضَيِناو ٌنممشلا ٍتعلط نأ ىلإ اوؤضوتو مهجئاوح

 ا ب يبأ نع باهش نبا نع ٌميهاربإ انئدح ةعزق نب ىبحي انئّدح - ع4

 yy ٌتتسا : ل ل

 + ببسي تف يف نيملاعلا ىلع ادب ىفطسا يللا ملسملا لاقف ‹ دوهيلا نم ٌلجرو

 مّطلف ٠ كلذ دنع هدي ملسملا عفرف « نيملاعلا ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو : ٌيدوهيلا لاقف

 لاقف « ملسملا رمأو هرمأ نم ناك يذلاب هربخأف كي هللا لوسر ىلإ ٌيدوهيلا بهذف « ّيدوهيلا

 اذإف ع قيفُ نم لوأ نوكأف ةمايقلا موي نقصت سانلا نإف ىسوم ىلع ينوريخت : ال : كك ئبنلا

 . هللا ىنثتسا نمم ناک وأ لبق قافأف َقِعَص نميف ناكأ يردأ الف «شرعلا بناجب ٌشِطاب ىسوم

 نعا ةداتق نع ةبعش انربخأ نوراه نب ديزي انربخأ ىسيع ىبأ نب ٌقاحسإ انئّدح -- ۴

 ةكئالملا ٌدجيف لاجدلا اهيتأي ةنيدملا : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 ١۷۱۲٤۰۱۸۸۱ ۷۱۳٤[. :ثيدحلا رظنا] . «هللا ءاش نإ نوعاطلا الو لاّجدلا اهُبرَقي الف اهنوسدرحي

 نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ىنثّدح ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثَّدح ٤“



A4ديحوتلا باتك 7 ١ 

 ةعافش يتوعد يِبَتْخَأ نأ هللا ءاش ْنِإ ديرأف ٌةوعد عيبن لكل كي هللا لوسر لاق :لاق َةريرُه ابأنأ» 01
 .[1704 :ثيدحلا رظنا] . «ةمايقلا موي يتّمأل

 نع يرهلا نع دعس نب ميهاربإ انثّدح يمخللا ٍليمج نب َناوفص نب َةَرَسَي انئّدح -
 بيلق ىلع ينتيأر مئان ان انيب : لَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع» بّيسملا نب ديعس

 عن يفو نيود را ايون. عرف فاحت يبأ نیا اهذخأ مش عزْنَأ نأ هللا ءاش ام تعزف

 ,ىتح هيف يرفي سانلا نم ًايرقبغ رأ ملف ابزغ ثّلاحتساف رمُع اهذخأ مث < هل ُرِفيُهللاو فض

 .[7077 ۰۷۰۲۱ 7554 :ثيدحلا رظنا] . «نطعب هلوح ئرمانلا برض

VV1ىسوم يبأ نع» ةدرُب يبأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ انثّدح ءالعلا نب دمحم انثّدح -  

 :لاق ةجاحلا بحاص وأ لئاسلا ُهَءاج :لاق امّبرو « لئاسلا هات اذإ يي ئبنلا ناك :لاق

 .[5018 0350317 21557 :ثيدحلا رظنا] . ؟ءاش ام هلوسر ناسل ىلع هللا يضقيو اورّجؤتْلف اوعفشا

 ائ يبنلا نع ةريرُه ابأ عمس» مامه نع رمعم نع قازرلا دبع انئثّدح ىبحي انثَّدح - ۷

 مزعيلو « تئش َتئش نإ ينقزرا « َتئش نإ ينمحرا « َتئش نإ يل رفغا هللا مكدحأ لمي ال : لاق

 ٦۳۳۹[. :ثيدحلا رظنا] . هل ةركُم ال ءاشي ام لعفي هنإ ُهَتلَأسَم

 نبا ينثّدح ٌيعازوألا انئّدح ورمع صفح وبأ انئّدح ٍدمحم نب هللا دبع انثّدح -- ۸

 ىّرامت هنأ امهنع هللا يضر سابع ن نبا نع» دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش

 بعك نب ٌئيبأ امهب ومف « ٌرِضَح وه ىسوم بحاص يف ُيِراَرَملا نصح نب سيق نب ُدُحْلاو وه
 لأس يذلا ىسوم بحاص يف اذه يبحاصو انأ تيدامت ينإ : لاقف سابع نبا هاعدف ٌيراصنألا

 كي هللا لوسر ٌُثعمس ينإ « معن : لاق ؟هّنأش ركذي لكي هللا لوسر ٌتعمس له ِهّيقَل ىلإ ليبسلا

 لاقف ؟كنم ُملعأ ًادحأ ٌملعت له : لاقف لجر ٠ َءاج ذإ ليئارسإ ينب الم يف ىسوم انب : لوقي

 هل هللا لعجف يمل ىلإ ليسا ىسوم لَأسف « رِضَح اندبع یب ىسوم ىلإ ئحوأف ؛ ال : ىسوم

 ٍتوحلا ٌرثأ عبتي ىسوم ناكف « هاقلتس كنإف عجراف توحلا تدقف اذإ : هل ليقو « ةيآ ٌتوحلا

 الإ ةي امو تول ثي ْقَِوةَرْحّصلأ لإ آَنْيو د َتيَدَرَأ 9 :ىسومل ىسوم ىتف لاقف « رحبلا يف
 ًارضخ ادجوف « «اًصَصقامراَكاَء لع ادبر خاک ام كلذ # : ىسوم لاق ‹ € 4کا نأ نجلا
 لال ۳۲۷۸ ۲۷۲۸ ۲۲۹۷ ۰۱۲۲ ۰۷۸ ۰۷۴ :ثيدحلا رظنا] . «هللا ّنصق ام امهنأش نم ناكو

EVYTo ©للاى  [NWT o EVV 

 نبا انثَّدح : حلاص نب دمحأ لاقو « ٌيرهزلا نع ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح -6
aTو 1  

 نع ةريره يبأ نع» نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع باهش نبا نع سنوي ينربخأ بهو



 1۸۷ ديحوتلا باتك- ۷

 ديري رفكلا ىلع اومساقت ٌثيح ةنانك ينب ِفْيَحِب هلا ءاش نإ ًادغ لزنن :لاق ةا هللا لوسر

 .[1186 47584 ۳۸۸٤ ۰ ۳۸۸۲ ۰ ۱۵۹۰ 201649 :ثيدحلا رظنا] . (بّصحملا

 نب هللا دبع نع سابع نبا نع ورمَع نع َةنيبُع نبا انثّدح ٍدبحم نب هللا دبع انئَّدح.-
 لاقف « هللا ءاش نإ نولفاق انإ :لاقف اهختفي ملف فئاطلا لهأ لَك يبنلا رصاح :لاق رمع

 لاق « ٌتاحارج مُهتباصأف « اًوَدْغف لاتقلا ىلع اودغاف : لاق « حَتفَت ملو لفقن :نوملسملا

 . كك هللا لوسر مسبتف مِهبَجْعَأ كلذ َنَأكف هللا ءاش نإ ًادغ نولفاق الإ : لَك يبنلا

 .[5085 2 ٤۳۲١ : ثيدحلا رظنا]

 وة نع عرفا م یک مآ توا نإ کنم عشا ع ال :یلاعت شنا لوق باب ۔ 1
 مكبر قّلخ اذام :لقي ملو «ٌُريَكْلاٌَمْلا وهو حلا اولا مکر لاق ادام

 اذإ :ووعسم نبا نع قورسم لاقو « وذ الإ هد عَمْمَي ىلا ا5ن » : ٌةركذ لج لاقو

 هنأ اوفرع توصلا نكسو مهبولق نع عر اذإف « ًائيش تاومسلا لما عين يحولاب هللا ملكت
 : «ٌّقَسْلااوُناَق کیر َلاَقاَداَم » اًوّدانو « ٌّقحلا

 . دابعلا هللا رشح : لوقي ايب يبنلا ُثعمس : لاق سينا نب هللا دبع نع ٍرباج نع دكذيو
 . «نايَّدلا انأ كلملا انأ : برق نَم هعمسي امك َدَعَب نَم هعمسي توصب مهيدانُيف

V€A1هب ملئيَريرُه يبأ نعا ةمركع نع ورمع نع نايفس انثّدح هللا دبع نب ولع انئّدح-  

 هنأك هلوقل اناعضح اهتحنجأب ةكئالملا ٍتبَرض ءامسلا يف َرمألا للا ىضق اذإ : لاق هك يبنلا

 « مهبولق نع َعّْرُف اذإف « كلذ مهني ناوفص : ءهريعلافو لو لاق + «نارفص ىلع ةلملب

 ٤۸٠١[. 0 49701 :ثيذحلا رظنا] . ر لاما وهو یل اولا ہک در لاق ادام أولا #

 .اذهب ةريره يبأ نع ةمركع نع ورمَع انثّدح نايفس انثَّدحو : مولع لاق

 "لاق : ناتفسل تلق اذهب ةريرهوبأ اقدح ةمركع تحمس :ورمع لاق :نايفش لاق
 نب ورع درع ىور انابقإ نإ :نايفسل تلق : : :لاقةريره ابأ تعمس 2 : لاق ةمركع تعمس

 يدا دافيورمج ارب انكم نايفس لاق « عرف : أرق هنأ هعفري ةريره يبأ نع ةمركع نع رانيد

 انتءارق يهو : نايفس لاق ؟ال ما اذكه هعمس

ET VAYنب ةملس  

 نذأ ام ءيشل هللا نذأ ام : كي هلل هلا لوصول :لوقي ناك هنأ ةريرُه يبأ نع» نمحرلا دبع

 ٠5037 ٠٠۲٤[. :ثيدحلا رظنا] . (هب َرِهْجَي نأ ديري : هل ٌبحاص لاقو < نآرقلاب ىنغتي كب بنل

 مر

 ول



 ديحؤتلا باتك 251 ۸٤۸

 نع» حلاص وبأ انئّدح شمعألا انثّدح يبأ انثّدح ِثايغ نب صفح نب رمع انثَدح- ۳
 كيبل :لوقيف مدآ اي : هللا لوقي :يب ئبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ

 . «رانلا ىلإ ًاثعب َكاتِرذ نم جرخت نأ كرمأي هللا َّنِإ : ٍتوصب يداتيف كيّدعسو

 ٤۷٤١ « ٦٥١١[. 754 :ثيدحلا رظنا] <

 هلا يضرةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ًةماسأ وبأ انثّدح ليعامسإ نب ديب انئّدح 4
 يف ِتِئِبِب اهرشبي نأ هبر هرم دقلو ةجيدخ ىلع ترغ ام ةأرما ىلع ت تذغ ام :تلاق اهنع

 ش 50104, ٥۲۲۹۰۳۸۱۸ 174112415 :ثيدحلا رظنا] . (ةّنجلا

 ةكئالملا هللا ٍءادنو َليربج عم ٌبرلا مالك باب
 هدوم د

 - مهنع هذخأتو : يأ -تنأ هاقلتو « كيلع ىَقلُي : يأ كتارا ىتلثل كلو 9 : رمعم لاقو

 . تلک يو نداء ف 3 : هلثمو

 نب هللا دبع نبا وه  نمحرلا دبع انئَّدح دمصلا دبع انئّدح ٌقاحسإ ينئّدح - ٥
 م بيم اع و نع» حلاص يبأ نع هيبأ نع - رانيد

 ُ مث ليربج هُيحْيف هئحأف ًانالف ٌبحأ دق هللا َّنِإ ليربج ىدان ًادبع ٌبحأ اذإ ىلاعتو كرابت
 لهأ يف ويقل هل عضويو ءامسلا لمآ لحي هوا انالف حا دق هل لإ ءامسلا يف ليربج

 ۳۲١۹ 5١4١[. :ثيدحلا رظنا] . «ضرألا

 اار نبأ نفقا جرعألا نع دانّرلا يبأ نع كلام نع ٍديعس نب ةبيتق انثدح- 7

 ةالص يف نوعمتجيو « راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي : لاق هل هللا لوسر

 متكرت فيك مهب ٌملعأ وهو مهلأسيف « مكيف اوتاب نيذلا جرعي مث < ‹ رجفلا ةالصو رصعلا
 .«َنوُلصُي مهو مهانينأو < نوُلصُب مهو مهانكرت : نولوقيف ؟يدابع

 :ثيدحلا رظنا] ٥٥٥ « 373771 ۷٤۲۹[.

VEAVةدلاق رو ملا: نع ٠ يلصاو نع ةبعش انئّدح ٌردنغ انثّدح ٍراشب نب دمحم انئّدح-  

 لخد ًائيش هللاب كرشُي ال تام نم هنأ ينرشبف ٌليربج يناتأ : لاق ايب ئبنلا نعّرذ ابأ تعمس»

 .«ىنز ْنِإو قرس نإو : لاق ؟ىنز ْنِإو ٌقرس ْنِإو : تلق « ةنجلا

[NEE 0511# o TTA ب OATV لالالا 7 مخل CIE ۹A 1Y [ثيدحلا رظنا: 



 ۱۸4۹ ديحوتلا باتك- ۷

 دود ةكيتلمْلاَو لوب مارنا » :یلاعت هللا لوق باب "4

 .ةعباسلا ضرألاو ةعباسلا ءامسلا نيبو ّنهنيب رمألا لزنتي : دهاجم لاق

 نب ءاربلا نع ٌينادمهلا قاحسإ وبأ انثدح» صوحألا وبأ انئّدح ٌدَدسُم انئّدح _- ۸

 يسفن ُثملسأ َمهللا :لقف ٌكشارف ىلإ َتْيوأ اذإ ٌنالف اي :ِهكي هللا لوسر لاق :لاق بزاع

 ةبهرو ةبغر « كيلإ يرهظ ُثأجلأو « كيلإ يرمأ ٌتضّوفو « كيلإ يهجو ٌثهجوو « كيلإ
 يذلا كّيينبو « َتْلْزْنَأ يذلا كباتكب ٌتنمآ ٠ كيلإ الإ كنم ىجنم الو أجلم ال « كيلإ

 . ةارجأ تبصأ َتحبصأ نإو « ةرطفلا ىلع كَم َكِتليل يف تُم م نإ كنإف . تلسوأ

 ثيدحلا رظنا] : ۲٤۷ 51١ ٦۳۱۳ « 31١6"57[.

 نب هللا دبع نع» دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ٌنايفس انثّدح ديعس نب ةبيتق انُثَّدح -- ۹
 3 باسحلا عيِرَس 3 باتكلا لزنُم مهللا :بازحألا موي ةي هللا لوسر لاق :لاق ىفوأ 5

 .«مهلزلزو َبازحألا مزها

 لكي ىبنلا تعمس هللا دبع ثعمس دلاخ يبأ نبا انئَّدح : يديمحلا داز

 .(55"5؟ع:ةلط6١ه الث ٠۲٠١ 2لوكم 2 ۲۹۳۳ : ثيدحلا رظنا]

 هللا يضر ساّبع نبانعا ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع ميشه نع دسم انئذح - 94٠

 ناكف « ةكمب راسم كي هللا لورو كلرنأ : لاق « « ابي تاع الو كيالصب ره الو » :امهنع

 و اع ا لار هداج و را مو نارقلا وكشف ةوكرتقملا هّتوص عفر اذإ

 نع اهب تفاخت الو « نوكرشملا عمسي ىتح كتالصب رهجت ال « اه تف الو َكِناَلَصِب ره
 كنع اوذخأي ىتح رّهجت الو مهغيسأ « ( ديس كلذ ب تاو * « مهغمسُت الف كباحصأ

 .[4777 :ثيدحلا رظنا] . «َنآرقلا

 عمرو

 02 ی ہک أول آبي نأ توڈیرب »ل :یلاعت هللا لوق بابه
 00 وی ےہ وی ا

 بعللاب : 4رب رهامو »ل قح : لص لوق نإ »

 نع» بيسملا نب ديعش نع ٌيِرِهُّزلا انئّدح ٌنايفس انثّدح يديمحلا انئّدح - ١

 يديب « ُرهدلا انأو ّرهدلا ٌبسي مدآ نبا ينيذؤُي : ىلاعت هللا لاق : يب ئيبنلا لاق : لاق ةريره يبأ

 .[5141 4835 :ثيدحلا رظنا] ٠ «راهنلاو ليلا بلقأ ئمألا

 : لاق لَو يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا انثّدح ميِعُن وبأ انثّدح -۲



 موصلاو « يلجأ نم ُهَبرشو ُهلكأو هتوهش ٌعَدَي « هب يزجأ انأو يل موّصلا : لجو زع هللا لوقيا»

 ُبّيطأ مئاصلا مف فولخلو « هبر ىقلي نيح ٌةحرفو رطفُي َنيح ةحرف ناتحرف مئاصللو « ٌةنُج
 .«كسملا حير نم هللا دنع

 ةريره يبأ» نع مامه نعرمعم انربخأ قازرلا دبع انئَّدح دمحم نب هللا دبع انثّدح 7491

 يف يثحَي لعجف « بهذ نم دارج لجر هيلع َرَخ ًانايرع لستغَي بويأ امنيب : لاق ةي ئبنلا نع
 يب ىنغ ال ْنكلو « بر اي ىلب : لاق ؟ىرت امع كتينغأ نكأ ملأ ٌبويأ اي « هنر هادانف « هبوث

 .[۳۳۹۱ ۰ ۲۷۹ : ثيدحلا رظنا] . «كتكرب نع

 نع» ّرغألا هللا دبع يبأ نع باهش نبا نع كلام ينثّدح ليعامسإ انئَّدح - ٤
 ىقبي نيح ايندلا ء ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت اني لر : لاق ب هللا لوسر نأ ةريرُه يبأ

 ينزفغتسي نم « هيطعأف ينلاسي نم « هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف ُرخآلا ٍليللا ثلث
 ٠۳۲۱[. 01148 :ثيدحلا رظنا] . (هل َرْفغَأف

 عمس هنأ» هثّدح جرعألا َّنأ دانزلا وبأ انثّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انثّدح - ه6
 . «ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن : لوقي ةي هللا لوسر عمس هنأ ةريرُه ابأ

[Y1 e AAV TIYE TEA « 1497 ۸41 › ۸۷7 › ۲۳۸ : [ثيدحلا رظنا 

 .٠ ف ٠ 2ء ع

  55كيلع قفنأ قفنأ : هللا لاق : دانسإلا اذهبو .

 :ثيدحلا رظنا] ٤1۸٤ . ٥۳۵۲ ۔ ۷٤۱۱ ۰ ٤۷۱۹[.

V 4۹%۷ةريره يبأ نع» ةعرز يبأ نع ةرامُع نع ليضف نبا انثّدح برح نب ريهُز انئّدح -  

 تيب اهْرّشبو مالّسلا اهّبر نم اهن رقأف ٌبارش هيف ءانإ وأ ماعط هيف ءانإب كنت ُ ةجيدخ هذه : لاقف

 785٠١[. :ثيدحلا رظنا] . «بصن الو هيف بخص ال بصق نم

 ةريره يبأ نعد هُم نب مامه نع ٌرمعم انربخأ هللا دبع انربخأ دسأ نب داعم اح 7۹۸

 نُذأ الو ثأر نْيع ال ام نيحلاصلا يدابعل ثددعأ :ُ هللا لاق : لاق كَ ءربنلا نع هنع هللا ىضر

 ۰۳۲٤٤١ ٤۷۷۹ « ٤۷۸١[. :ثيدحلا رظنا] . (رشب بلق ىلع رطخ الو ثعمس

 َّنأ لوحألا ٌناميلس ينربخأ جيرُج نبا انربخأ قازرلا دبع انثّدح ٌدومحم انئثّدح -8

 كل مهللا :لاق ليللا نم َدّجهت اذإ ي ئبنلا ناك :لوقي سابع نبا عمس» هنأ هربخأ ًاسوؤاط

 كلو « ضرألاو ٍتاومسلا ميق تنأ ٌدمحلا كلو « ضرألاو تاومسلا ٌرون َتنأ دمحلا



 ۸0۱ ديحوتلا باتك - ۷

 كلوقو" « حلا دعوو <« ىحلا تنأ + هيف نمو ضرألاو تاومسلا تر ثنأ دمحلا

 مهللا ٠٠ ٌّقح ةعاسلاو « ٌّقح نوُيبنلاو « ٌّقح رانلاو « ٌّقح ةنجلاو « حلا كؤاقلو « ٌقحلا

 رفغاف ٌتمكاح كيلإو ٌتمصاخ كبو ٌتبنأ كيلإو ٌتلكوت كيلعو ٌتنمآ كبو ُثمّلسأ كل
 .«َتنأ الإ هلإ ال يهلإ تنأ « ٌتْنلعأ امو تررسأ امو ٌترَخَأ امو ثمدق ام يل

 ثيدحلا رظنا] : ۱۱۲۰ ‹ ٦۳۱۷ ۰ ۷۳۸١ 7117 [.

 ديزي نب سنوي انئّدح ُيرمُتلا رمُع نب هللا ٌدبع انثّدح ٍلاهنم نب جاجح انئّدح-
 نب ةمقلعو بّيسملا نب َديعسو ريبزلا نب ةورع ٌتعمس» :لاق َّيرهُزلا ٌتعمس : لاق ٌئيليألا
 ِكفإلا ُلهأ اهل لاق نيح ةي عبنلا جوز ةشئاع ثيدح نع هللا دبع نب هللا ديبعو صاقو
 2 . ةشئاع نع ينثدح يذلا ثيدحلا نم ةفئاط ينثّدح لكو « اولاق امم هللا اهأًربف اولاق ام

 رَّفحأ ناك يسفن يف ينأَّسَلو ىَلُْي ايحو يتءارب لز ري هللا نأ نظأ تنك ام هللاو نكلو : تلاق

 TT 2 ىل رمأب جيف هللا ملكتي نأ نم
 م هد د

 . «تايآلا رشعلا €كفإلاب وُمآَج نيزلأ نإ :  ىلاعت هللا لزنأف اهب هللا ينئَربُي

 cEVOo CEVE ل1590 5151 o EFO امال oYIAA TTY TITY »9۹7 :ثيدحلا رظنا]

 الاس CVT ككل تكتل والا  ءالوال

 جرعألا نع دانّزلا يبأ نع نمحرلا ٍدبع نب ةريغملا انثّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انثّدح-١0

 اهوبتكت الف ةئّيس لمعي نأ يدبع َدارأ اذإ :هللا لوقي : لاق لكي هللا لوسر َنأةريره يبأ نع»

 اذإو « ةنسح هل اهوبتكاف يلجأ نم اهكرت نإو « اهلثوب اهوبتكاف اهلمع نإف اهلمعي ىتح هيلع
 ىلإ اهلاثمأ رشعب هل اهوبتكاف اهلمع نإف ًةنسح هل اهوبتكاف « اهلمعي ملف ةنسح لمعي نأ دارأ

 . (ةئمعس
 ت

 نع دّرَرُم يبأ نب ةيواعم نع ِلالب نب ٌناميلس ينئّدح هللا ٍدبع نب ليعامسإ انثدح- ۲
 غرف املف قلخلا هللا ىللخ : لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضرةريره يبأ نع» راسي نب ديعس
 نأ نْيَضرت الأ :لاقف « ٍةعيطقلا نم كب ذئاعلا ٌماقم اذه :تلاق « هم :لاقف مجّرلا تماق هنم
 لاق مث « كل كلذف لاق وا :تلاق ؟ِكّعطق نم عطقأو « كلصو نم َلصأ

 م 00

 . 2؟ 4 كَما أوم اومن ٍضرْلا ناو ُد يفت نأ ميل نإ يسع او ُلَهَف :  : ةريره وبأ

 lo قال قالا > EA : ثيدحلا رظنا]



 ديحوتلا باتك - 7 ۸0۲

Vo.َرطْم : ناف ني لف وع ا ليغ نم اع لا نايتس اع اا  

 . يب ٌنمْؤُمو يب ڙرفاک يدابع نم َحبصأ : هللا لاق : لاقف ةا ئبنلا

 ٤۱٤۷[. ء ۱۰۳۸ 2 855 :ثیدحلا رظنا]

Voَّنأ ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ينثّدح ليعامسإ انثّدح -  

 . «ُةَءاَقل تهرك يئاقل هرك اذإو «ٌةءاقل ثببحأ يئاقل يدبع ٌّبحأ اذإ هللا لاق : لاق ب هللا لوسر

Cn 06- َّنأ ةريره يبأ نع» جرعألا نع دانّزلا وبأ انثّدح ٌبيعش انربخأ ناميلا وبأ انئَّدح 
 .[7405 :ثيدحلا رظنا] . «يب يدبع ٌّنَظ دنع انآ :هل هللا لاق : لاق لكي هللا لوسر

 أ ةريرُه يبأ نع» جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام ي ىنثّدح ٌليعامسإ انثّدح --57

 ّربلا يف هقصن اورذاو هوقّرحف تام اذإ :- طق ًاريخ لمعي مل - لجر لاق : : لاق هلم هللا لوسر

 هللا رمأف < نيملاعلا نم ًادحأ هبذَعي ال آباذع هل هَّنبَدَعُيل هيلع هللا رّدق نئل هللاوف « رحبلا يف هقصنو

 تنأو كتيشخ نم :لاق ؟َتَلعف مِل : لاق مث ٠ هيف ام عمجف وبلا رمأو < هيف ام عمجف ٌرحبلا

 ۳٤۸١[. :ثيدحلا رظنا] . (هل ٌرفغف « ٌملعأ

 نب قاحسإ انئَّدح مامَه انئَّدح مصاع نب ورمَع انئَّدح قاحسإ نب دمحأ انئَّدح ۷

 ةا بلا ٌتعمس :لاق ًةريره ابأ ٌتعمس» :لاق ةّرمع ىبأ نب نمحرلا دبع ٌثتعمس هللا دبع

 :لاق'اميروس الذ ذآ كو «لاعف انو أ لاق ارو اذ تاسأ اغ نإ لاق
 مث .يدبعل ٌترفغ ؟هب ذخأيو َبنَّذلا رفعي ابر هل َّنأ يدبع ملعأ : هر لاقف « رفغاف - تبصأ
 رخآ - ٌتبصأ وأ ُتبنذأ بر :لاقف ًابنذ بنذأ وأ - آبنذ باصأ مث « هللا ءاش ام ثكم

 ءاش ام ثكم مث . يدبعل ٌثرفغ ؟ هب ذخأيو تنذلا ُرفغي ابر هل َّنأ يدبع ملعأ :لاق « ٌةرفغاف

 هرفغاف رخآ  ُتبنذأ وأ - ٌتبصأ ٌبر :لاقف - ًابنذ باصأ :لاق امبرو -ًبنذ بنذأ مث « هللا

 . ؟ءاش ام لمغيلف ًاثالث يدبعل ٌثرفغ ؟هب ذخأيو َبنذلا في ابر هل نأ يدبع َمِلَعَأ :لاقف « يل

 نب ةبقع نع ةداتق انئَّدح يبأ ٌتعمس امتعم انثّدح دوسألا يبأ نب هللا دبع انثدح -4

 لاق كليف ناك نی وأ - فاس نمف لجو زكذ هنا د ينلا نع ديعس يبأ نع» رفاغلا دبع

 :اولاق ؟مكل تنك بأ ّيأ : هينبل لاق ةافولا ترضح املف « ًادلوو الام هللا هاطعأ : ينعي ةملك

 اذإ اورظناف + ُهبّذَعي هيلع هللا ردققي نإو ًاريخخ هللا دنع - زئتبي مل وأ -رئتبَي مل هنإف :لاق . بأ ريخ

 حير موي ناك اذإف - ينوكحساف :لاق وأ  ينوقَحساف ًامحف ترص اذإ ىتح ينوقرخأف تم

 ُهوَرْذَأ مث اولعفف « يّبَرو كلذ ىلع مهقيثاوم ّدخأف : ي هللا ئبن لاقف .اهيف ينورذأف بفصاع



 A0۳ ديحوتلا باتك - ۷

 كلمح ام يدبع يأ :هللا لاق .* مئاق ٌلجر وه اذإف نگ : لجو زع هلا لاقف « بفصاع موي يف

 « اهدنع ةمحر نأ ةافالت امف :لاق كنم قرف وأ - كئفاخم :لاق ؟تلعف ام َتلعف نأ ىلع

 ريع ناخب نتاط بسلا لاقف َنامثع ابأ هب ٌتئّدحف « اهديغ هافالت امف : ىرخأ ةّوَم لاقو

 .«(ثّدحامكو آرحبلا يف ينوُوذَأ : هيف داز هنأ

 مل : :لاق رمتع ات : ةفيلخ يل لاقو .رئتبي مل : :لاقو « ٌرمتعم انئّدح ىسوم انثّدح

 - .[1141 074174 :ثيدحلا رظنا] . رخّدي : . مل ةداتق ُهَرَسَف « رثتبي م

 ر

 مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو رع ٌبرلا مالك باب "5
 نع شايع نب ركب وبأ انئّدح هللا دبع نب دمحأ انئّدح دشار نب فّسوي انئّدح - ۷0۰۹

 ا : لوقي ةي يبنلا ثعمس : لاق هنع هللا يضر ًاسنأ ٌتعمس» : لاق ٍديمح

 ةنجلا لخدأ : لوقأ مث « نولخديف ٌةلدرخ هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدأ بر اي : تلقف ٌتْعْفَش

 . ا هللا لوسر عباصأ ىلإ رظنأ يثأك : سن أ لاقف 6 ءيش ىندأ هبلق يف ناك نم

 .[0/44 ٤۷1£ ٠ 1010 1/43١0 ‹ 414 : ثيدحلا رظنا]

o a a Vo1° 

 انل هلأسي هيلإ ينانُلا ٍتباثب انعم انبهذو كلام نب سنأ ىلإ انبهذف ةرصبلا لهآ نم سان انعمتجا

e EEريا او ي  

SS E 
 ىلإ انل عفشا :نولوقيف مدآ نوتأيف ضعب يف ُسانلا جام ةمايقلا موي ناك اذإ : لاق ةي دمحم

 :لوقيف ميهاربإ ّنوتأيف ٠ نمحرلا ٌليلخ هنإف ميهاربإب مكيلع نكلو « اهل تسل :لوقيف كبر
 مكيلع نكلو اهل تسل :لوقيف ىسوم نوتأيف هللا ميلك ُهنإف ىسومب مكيلع نكلو « اهل تسل

 8ك دمحمب مكيلع نكلو اهل ٹسل :لوقيف ىسيع نوتآيف < ل هللا جور هنا صعب

 ينڙضحت ال اهب هدمحأ دماحم ينمهلُيو يل ُنَدؤيف يبر ىلع ُنذأتسأف « اهل انآ : لوقأف ينوتأيف

 عقم لو مكس أر عفرا دمحم اي : :لاقيف « ًادجاس هل وخأو دماحملا كلتب هّدمحأف نآلا

 نم اهنم جرخأف قلطنا :لاقيف ! يتمأ يتم بر اي :لوقأف « ْعّمشُت عفشاو طعت لَسو « كل كل

 هل ؤخأ مث دماحملا كلتب هٌدمحأف دوعأ مث ڈ لعفأف قلطنأف ٍناميإ نم ةريعش لاقثم هبلق يف ناک

 « عفشت عّمشاو . طعن لسو «.كل عمسي لقو.« كسأر فرا دمحم اي. :لاقيف « ًادجاس



 « ناميإ نم ةلّدرخ وأ ةّرذ لاقثم هبلق يف ناك نم اهنم جرخأف قلطنا لاقيف يتمأ بر اي لوقأف
 عفرا دمحم اي :لاقيف « ًادجاس هل ُرِخأ مث دماحملا كلتب هدمحأف ُدوعأ مث لّعفأف ٌقلطنأف

 : لوقيف « يتمأ يتّمأ بر اي :لوقأف « عفشت عفشاو طعُت لّسو « كل عمسُي لقو « كسأر
 رانلا نم رانلا نم هجرخأف ناميإ نم لّدرخ ةّبح لاقثم ىندأ ىندأ هبلق يف ناك نم جرخأف قلطنا

 نّسحلاب انررَم ول :انباحصأ ضعبل تلق سنأ دنع نم انجرخ املف « ٌلَعفأف قلطنأف « رانلا نم

 ا ندافع ايلي اا فلام نما اقدح امي اق ف ةقيلخ ىأ نک وار وهو
 « ةعافشلا يف انئّدح ام ّلثِم رن ملف كلام نب سنأ َكيخأ دنع نم كانئج ٍديعس ابأ اي : هل انلقف

 ىلع انل درب مل :انلقف « هيه :لاقف « عضوملا اذه ىلإ ىهتناف ثيدحلاب هانثّدحف هيه :لاقف

 فف ٤ اوك نأ هرك ما ينا يردآ الف بس نيرشع دنع عج وهو يتلاعب دقل ٤ لاقف اذه

 دير ااو الإ هتركذام- + الوجع ناننإلا ىل: لاقرب ٠ كف ءاثدحف دخ انآ أي

 « ًادجاس هل رخ مث « كلتب هدمحأف ةعبارلا دوعأ مث لاق « هب مكثدح امك ينئّدح مكئّدحأ

 براي : :لوقأف « عشت عفشاو « طُت لسو « عمسي لقو « كسأر عفرا دمحم اي :لاقيف

 نم اهنم ْنَجرخأل يتمظعو يئايربكو يلالجو يتّرعو : لوقيف هللا الإ هلإ ال : لاق نميف يل نذئا
 .[له094 ٦٥٦۰ 1/43١ , ؛4!ل5 ٤٤ :ثيدحلا رظنا] . هللا الإ هلإ ال : لاق

 نع روصنم نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ديبع انئّدح ٍدلاخ نب دمحم انئَّدح ۱
 ‹ ةنجلا ًالوخد ةنجلا لهأ َرخآ َّنِإ : لك هللا لوسر لاق» : لاق هللا دبع نع ةديبع نع ميهاربإ

 :لوقيف « ةنجلا لخدا :هّير هل لوقيف ٠ ًاوْبَح ٌجرخي ٌلجر رانلا نم ًاجورخ رانلا لهأ َرِخآو

 : لوقيف « ىألم ةنجلا « هيلع ديعي كلذ لكف « ٍتاّرم ُثالث َكلذ هل لوقيف « ىألم ٌةنجلا بر
 ٠ .[1011 :ثيدحلا رظنا] . «رارم َرشع ايندلا ّلثم كل نإ

 نب يدع نع ةمثيخ نع شمعألا نع سنوي نب ىسيع انربخأ رجح نب مولع انئَّدح ۲
 نامجرت نيبو ُهَنيِب سيل ةر ةملكيس الإ ٍدحأ نم مكنم ام : ال هللا لوسر لاق» :لاق متاح
 ر ل نم عاق امال ىو الف لم نبأ وطني

 .«ةرمت قشيولو رانلا اوقّناف « ههجو ءاقلت َرانلا الإ یری الف هيدي

 VEEY c To 2505025614 «1*۲^ ۰, 040 › 1٤1۷]. ‹ ۱2۱۳ : ثيدحلا رظنا]

 ت ر و ع 5

 . ةبَيْط ةملكب ولو : هيف دازو هلثم ةمثيخ نع ةُّم نب ورمع ىنثّدحو : شمعألا لاق

 نع ةديبع نع ميهاربإ نع روصنم نع يرج انثّدح ةبيش يبأ نب نامثع انثَّدح س ۳



 A00 ديحوتلا باتك- ۷

 ِتاومسلا هلا لعج ةمايقلا ٌموي ناك اذإ هنإ :لاقف دوهيلا نم ربح ًءاج : لاق هنع هللا يضر هللا دبع
 َنهّزِهي مث عبصإ ىلع قئالخلاو عبصإ ىلع ىرثلاو ءاملاو عبصإ ىلع نيضرألاو عبصإ ىلع

 ًابُجعت هّدجاون تدب ىتح كحضي لل ئيبنلا تيأر دقلف « كلملا انآ كلملا انأ :لوقي مث

 ٠ .* تورت > : هلوق ىلإ رَدَّ اوردامو ل ل يبنلا لاق مث « هلوقل ًاقيدصتو
 :ثيدحلا رظنا] 2 58١١ 4١6 ۷٤١٤لا ۷٤١١[.

Vo14َنبا لأس اجر َّنأ» زرحُم نب َناوفص نع ةداتق نع ةناوع وبأ انئّدح ٌدّدسم انثّدح -  

 عضي ىتح هّبر نم مكذحأ وندي : لاق ؟ىوجنلا يف لوقي ةي هللا لوسر تعمس فيك : :رمع

 :لوقيف ؟اذكو اذك تلمع :لوقيو « معن : :لوقيف ؟اذكو اذك ٌتلمعأ : لوقيف هيلع هفنك

 .«مويلا كل اهرفغأ انأو « ايندلا يف كيلع ٌترتَس ينإ :لوقي مث ةررقيف « معن

 . للك يبنلا تعمس َرمُع نبا نع ٌناوفص انثّدح ةداتق انثّدح ٌنابيش انثّدح : مدآ لاقو
 .[59ال٠0 « 558825715151١ :ثيدحلا رظنا]

 قايم حست سوم لنآ ملکو ل : :لجو رع هلوق يف ءاج ام باب-۷

 a لا دامهاه
 مدآ تنأ : ىسوم لاقف « ىسومو مدآ ّجتحا : لاق ايب يبنلا نأ ةريره يبأ نع» ¿ نمحرلا دبع

 ا الا كانط ا ُمدآ لاق « ةّنجلا نم كتيرذ َتجرخأ يذلا

 . ىسوم ُمدآ ّجحف « قلخأ نأ لبق ئلع ردق دق ٍرمأ ىلع ينُمولت
 .[5514 « ٤۷۳۸ 2 41/85 275:9 :ثيدحلا رظنا]

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع» ةداتق انثّدح ٌماشه انثّدح ميهاربإ نب ملسم انئَّدح -5

 نم انحيريف انبر ىلإ انغفشتسا ول نولوقيف ةمايقلا موي نونمؤملا عمجُي :44 هللا لوسر لاق
 « ةكتالملا كل دجسأو هديب هللا كقلخ رشبلا وبأ مدآ تنأ : هل ٌنولوقيف مدآ نوُثأيف اذه انناكم

 ركذيف « مكانه تسل : مهل لوقيف انَحيرُي ىتح انبر ىلإ انل عفشاف « ءيش لك ءامسأ كمّلعو
 ۷٤٤۰ ۷۰۹ 001١[. ال١41 7076 , 1495 « 45 :ثيدحلا رظنا] . «تاصأ يتلا هتئيطخ مهل

 : لاق هنأ هللا دبع نب يرش نع ٌناميلس ينئّدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انئّدح - 7“

 نأ لبق رفن ٌةالث هءاج هنأ : ةبعكلا دجسم نم لي هللا لوسرب يِرسُأ ةليل لوقي كلام نبا ٌتعمس

 « مهريخ وه : : مهطسوأ لاقف ؟وه مهيأ : مور لاقن رجلا جلا يف مانو هوا يخوي

 هُبلق ىري اميف ىرخأ هليل ُهْوَنَأ ىتح مُهَرَي ملف ةليللا كلت تناكف « مهريخ اوذخ : مهّدحأ لاقف



 نيكي وتلا تاک 4 1106

 ىتح ةوملكي ملف ¢ مهبولق مانت الو مهثيعأ مانت ءايبنألا كلذكو 2 هلق مائي الو هنیع مانتو

 غرف ىتح هبل ىلإ هرحن نيب ام ليربج قشف ليربج مهنم هالوتف مزمز رثي دنع هوعضوف هولمتحا
 ٌرْؤت هيف بهذ نم تسطب یتا مث ةفوج ىقنأ ىتح هديب مزمز ءام نم هلسغف « هفوجو هردص نم

 مث هقبطأ مث هقلح قورع ينعي - هديداغلو هّرذص هب اشحف « ةمكحو ًاناميإ ًاًوُشحم بهذ نم

 :لاقف ؟اذه نم :ءامسلا ّلهأ هادانف « اهباوبأ نم اباب برضف اينّذلا ءامسلا ىلإ هب جّرع

GG 

 ىتح ضرألا يف هب هللا يري امب ء ءامسلا لهأ ٌملعي ال « ءامسلا لهأ هب ٌرشبتسَيف « ًالهأو هب
 هيلع درو هيلع مّلسف هيلع مّلسف كوبأ اذه : ليربج هل لاقف مدآ ايندلا ءامسلا يف ّدجوف مُهملْعُي

 « نادرطي نيرهتب ايندلا ء ءامسلا يف وه اذإف « تنأ نبالا معن ينب اي ًالهأو ًابحرم :لاقو ٌمدآ

 ءامسلا يف هب ىضم مث امهرِصنع ُتارفلاو ليتلا ناذه : لاق ؟ليربج اي نارهنلا ناذه ام :لاقف

 اذه ام :لاق رفذأ كسم وه اذإف هدي برضف دّجربزو ؤلؤل نم رّصق هيلع َرخآ رهنب اذإف

 هل ةكئالملا تلاقف ةيناثلا ءامسلا ىلإ ِجَرَع مث كبر كل ْأَبَح يذلا رثوكلا اذه : لاق ؟ليربج اي

 ‹ لَك دمحم :لاق ؟كعم نمو :اولاق « ٌليربج :لاق د ‹ ىلوألا هل ثلاق ام ّلثم

 اولاقو ةثلاثلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث . ًالهأو هب ابحرم :اولاق « معن :لاق ؟هيلإ تعب دقو :اولاق

 ىلإ هب جرح مف +: كلك عم هل اولاق ةعبازلا ىلإ هب جرع مث.« ةا ىلوألا تلاق ام ثم هل

 ىلإ هب جرع مث « كلذ لثم هل اولاقف ةسداسلا ىلإ هب جرع مث « كلذ لثم اولاقف ةسماخلا ءامسلا

 يف َسيردإ مهنم ُتيعَوَف مهاّمس دق ٌءايبنأ اهيف ءامس للك « كلذ لثم هل اولاقف ةعباسلا ءامسلا
 ىسومو ةسداسلا يف ميهاربإو « مسا ظفحأ مل ةسماخلا يف ّرخآو ةعبارلا يف ٌنوراهو ةيناثلا

 كلذ قوف هب الع مث ًادحأ يلع عفرت نأ ّنظأ مل بر : ىسوم لاقف « هلل همالك لضفب ةعباسلا يف

 باق هنم ناك ىتح ىّلدتف ةّزعلا بر ٌُراجلا اندو ىهتتملا ةرذس ءاج ىتح « هللا الإ ةملعي ال امب

 ىتح طبه مث « ةليلو موي لك َكِتمُأ ىلع ةالص نيسمخ ىحوأ اميف هللا ىحوأف ىندأ وأ نيسوق

 نيسمخ ّيلإ َدِهَع :لاق ؟ كبر كيلإ دهع اذام « دمحم اي :لاقف ىسوم ُهَّسبتحاف « ىسوم غلب

 « مهنعو كبر كنع ففخيلف عجراف « كلذ عيطتست ال ٌكتمأ َّنِإ :لاق « ةليلو موي لك « ةالص

 ا ا ل يا لا سما ا يول

 سمخ ىلإ تراص ىتح هبر ىلإ ىسوم هددرُب لري ملف « هّسبتحاف ىسوم ىلإ عجر مث تاولص
 يموق ليئارسإ ينب ٌتدَّوار دقل هللاو دمحم اي :لاقف سمخلا دنع ىسوم ةسبتحا مث تاولَص



 ۸0۷ ديحوتلا باتك- ۷

 اعام ار ازاصباو انادباو التر ادا تا اف ع فرم كت اذه نم ىذا نع
 كلذ هرکی الو هيلع ُريشُيل ليربج ىلإ كلو ئينلا تفل كلذ لك « كبر ٌكنع فّقخُيلَف عجراف
 مهُمامسأو مهثوُلقو مُهُداسجأ + ٌءافعَض يتم َّنإ بر اي :لاقف ةسماخلا دنع هَعفرف « ليربج

 لدي ال هنإ :لاق « كيّدعسو كيبل :لاق « دمحم اي :راڳجلا لاقف ٠ اًنع ففخف مهنادبأو

 مأ يف دوسمخ يهف اهلاثمأ رشعب ةنسح لكف : لاق باتكلا مأ يف كيلع ٌتضرف امك يدل لوقلا

 اناطعأ ؛ انحف لاقف ؟َتْلَعف فيك : لاقف ىسوم ىلإ عجرف < كيلع نسمخ يهو باتكلا

 كلذ نم ىندأ ىلع َليئارسإ ينب ٌتدوار هللاو دق : ىسوم لاق .اهلاثمأ رشع ٍةنسح لكب

 للاو دق ىسوم اي : ةا هللا لوسر لاق « ًاضيأ كنع فّفخُيَلف كبر ىلإ عجرا « هوكرتف
 دجسم يف وهو ظقبتساو « هللا مساب طبهاف :لاق « هيلإ ٌتُقَلَتخا امم يبر نم ٌتْييحَتسا

 .[1041 ٠١۷ «141٤ « 059١ :ثيدحلا رظنا] . ؟مارحلا

 ٍةّنجلا ٍلهأ عم برلا مالك باب
 ملسأ نب ٍديز نع كلام ينثّدح :لاق بهو ُنبا ينثّدح َناميلس نب ىبحي انئَّدح -4

 لوقي هللا نإ :لك خبنلا لاق» :لاق هنع هللا يضر يِردُخلا ديعس يبأ نع راسي نب ِءاطع نع
 له :لوقيف « كيدي يف ريخلاو « كيّدعسو انبر كيبل نولوقيف « ةنجلا لهآ اي : ةنجلا له

 : لوقيف . كقلخ نم ًادحأ طعُت مل ام انتيطعأ دقو ؟ بر اي ىضرن ال انل امو : نولوقيف ؟ !ميضر

 لجأ :لوقيف ؟كلذ نم ٌلضفأ ءيش ٌُيأو ّبر اي :نولوقيف ؟ كلذ نم لضفأ مكيطعأ الا
 .[5849 :ثيدحلا رظنا] . «ًادبأ هّدعب دعب مكيلع طس الف يناوضر مكيلع

 ةريره يبأ نع راسي نب ِءاطع نع لاله انئّدح حیف انئّدح نانس نب دمحم انئّدح_ ۷014

 ر نذأتسا ةنجلا لهآ نم ًالجر نأ ةيدابلا لهآ نم لجر هدنعو ُثدحُي اموي ناك ل يبنلا نأ
 ٌردابتف رذبو عرسأف « عرزأ نأ ٌبحأ ينكلو ىلب :لاق ؟َتئش اميف ٌتسلوأ :لاقف عرّرلا يف
 مدآ نباي كنود : ىلاعت هللا لوقيف لابجلا َلاثمأ هُريوكتو هؤاصحتساو هؤاوتساو هتابن فرطلا

 مِهَنإَف ايراصنأ وأ ًايشرف الإ اذه ذجت ال هللا لوسر اي : ئيبارعألا لاقف « ٌءيش كعبشُب ال هنإف

 .[1744 :ثيدحلا رظنا] . (هللا لوسر كحضف < َعْرَّز باحصأب انسلف نحن امأف عْرَز ٌباحصأ

 غالبلاو ةلاسرلاو عُّرضّتلاو ءاعُدلاب ٍدابعلا ركذو رمألاب هللا ركذ باب 4

 کیم رگ نک نإ وَ وي e E 00 ښورذاک » : ىلاعت هلوقل
 دث هكْع کیل ةكرتأ نکی SE کاکو کرتا امي ا تاڪ رت هلا سف لصف هلآ يباب ريكو ىصاَقَم



 تولا تات وال 1۸0۸
 ت أ نأ ُترِمْأَو هلأ لع الإ َىِرَجأ قارن د کلاس امم رش نیک 9 درر اك لإ أوصف +

 . قيضو مه : 4ُةّنْغ» ديالا

 . ضقا :€قرفاق # < مكسفنأ يفام 4إ اوس ًاوبضقأ # : دهاجيم لاق

 ا ولأ مک َْعَمْسي ٌَّح تك ا كَراَجَمْسأ كريكرشمل ملأ ص دحأ نو # : دهاجم لاقو

 ةنَمأم غلي ىتحو لا داك سي اا تح د رهن يعزل امون هزه عسل

 . هب لمعو ايندلا يف ًاقح : اب اوص 9 «نآرقلا : # ويظل ابن لا #و عاج

 كَ 0000

 دادن راو مجال ج :ىلاعت هللا لوق باب- ۰

 َكَيلِإ ىوأ َدَملَو » ١ * اعلا بر كل امادتأ ثل َنوُلَعيَو » :هركؤ لج هلوقو
 3 بغا هللا لب و نيرا نمد وکو كَم طبی ترشا نیل كب

 . 4 َرَحاَءاَهَلِإ هلا حم توغنيال 5 5

 هَ نم متاس نيكو » ٠ € مشو الإ مي مشرڪ نوي امو » :ٌةمركع لاقو
 يف ركذ امو « ُهَريغ نودبعي مهو مهناميإ كلذف كأن هلأ نلوقل * ضرألاو تاومسلا قلخ نمو

 . ارت هردو ی لك قلو » : ىلاعت هلوقل مهباسكأو دابعلا ٍلاعفأ قل

 نقرأ لعل « باذعلاو ةلاسرلاب ينعي : قحلاب الإ ةكئالملا ُلّزنت ام ل
 هآج یزو # ءاندنع وظن م الو < « لسرلا نم نيدؤملا نيغلبملا € ّمهق

 امب تلمع ينتيطعأ يذلا اذه : ةمايقلا موي لوقي ٌنمؤملا هدب َق رك ا

 .هف

V۰ليبحرش نب ورمع نع لئاو يبأ نع روصنم نع ريرج انئّدح ديعس نب ٌةبيتق انئّدح_  
 . كّقلخ وهو ًاَدن هلل لعجت نأ : لاق ؟هللا دنع ٌمظعأ ِبنّذلا يأ لك يبنلا ُتلأس : لاق هللا دبع نع»

 مث: : تلق «كعم معطي نأ ٌفاخت كدلو لتقت نأ مث : لاق ؟ْيأ مث : تلق <« « ميظعل كلذ نإ : :تلق

 .[5851 5001 50/501 ٤٤۷۷ :ثيدحلا رظنا] ys ٠ لاق ؟ّيأ

 کوج + لو راض لو کنت كلَ كبدي نأ دوي رشک امو :ىلاعت هللا لوق باب - 4١

 نوا مشناسم اريدك كاشي ال هلآ نأ م شنتظ نکیل
 نع رعت يبأ نع دهاجم نع روصنم انئّدح نايفس انئَّدح ل انثّدح _ ۱

 م ةر د عيفقثو نايشرق وأ © يشرقو نايف تيبلا دنع عمتجا : لاق هنع هللا يضر هللا دبع



 ۱۸0۹ ديهيوتلا باتک ۷

 عمسي :رخآلا لاق ؟لوقن ام عمسي هللا َّنأ نورت : مهدحأ لاقف « مهبولق ُهَقف ٌةليلق ‹ مهنوطُي

 5 نب 0 كاكا ا E نإ عمسي الو « انرهج نإ

 کد ولج الو حرص الو كعمم کیم دہشی نأ نورت رشک امو : ىلاعت هللا لزنأف « انيفخأ
 .[4411/ ٠ 4815 :ثيدحلا رظنا] . ةيآلا

 « دَ مهر ني رڪ ن مهيئأيام» , واس فوه ِمْوَب لك ل :ىلاعت هللا لوق باب ؛١ ْ 2ر سم نأ ع 5 م ع . ےو “رے 9

 هلوقل ‹ نيقولخملا ٌتدح ةبْشُي ال هثدح ناو ما كلَّ ترض هلأ لعل طب :ىلاعت هلوقو

 هللا نإ اب يبنلا نع دوعسم نبا لاقو ل عيمَسلأ وهو ى ولك سی »ل :ىلاعت
 ةالصلا يف اوملكت ال نأ ٌتدحأ امم َّنِإو , ءاشي ام هرمأ نم ثدحُي لجو زع

 نع ةمركع نع بوي انثّدح نادرو نب متاح انئّدح هللا دبع نب جلع انئّدح - ۲
 ٌبَرقأ هللا ٌباتك مكدنعو مهبتك نع باتكلا لهأ َنولأست فيك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 : .[7537 « ۲۲۸۰ :ثيدحلا رظنا] . بّشُي مل اضحم هنو رقت هللاب ًادهع بتكلا

 نأ هللا دبع نب هللا ٌديبع ينربخأ يرهُزلا نع بيغش انربخأ ناميلا'وْبأ اتثدح "87

 يذلا مكباتكو ٍءيش نع باتكلا ّلهأ نولأست فيك نيملسملا ٌرْشعَم اي :لاق سابع نب هللا دبع
 باتكلا لهأ َّنأ هللا مكثدح دقو « بسب مل ًاضحَم هللاب رابخألا ٌثّدحأ ةا مكيبن ىلع هللا لزنأ
 وأ ًاليلق انمث كلذب اورتشيل هللا دنع نم وه :اولاق مهيديأب اوبتكف اوريو هللا بتك نم اولّدب دق

 يذلا نع مكلأسي مهنم ًالجر انيأر ام هللاو الف « مهتلأسَم نع ملعلا نم مكءاج ام مكاهني ال

 ۔[۲۲٥۷ ء۳٦۷۳ 7546 : ثيدحلا رظنا] . «مكيلع لزنأ

 .يحولا هيلع لذي نيح كي يبنلا ٍلعفو « كاسل ب كِرعاَل » :ىلاعت هللا لوق باب ۳
 يب تكرحتو ينركذ اذإ يدبع عم انأ» ىلاعت هللا لاق» : لَك يبنلا نع ةريره وبأ لاقو

 . (ةاتفش

 ريبج نب ديعس نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ةناوعوبأ انثّدح ديعس نب ةبيتق انئَّدح ٤-
 ةَدش ليزنتلا نم جلاعُي لكي ئوبنلا ناك : لاق كاسل ب كرش ا 3 : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع
 . لاقف ؟امهكرحُي لكي هللا لوسر ناك امك كل امهكرحأ : سابع نبا یل لاقف هيِتْفَش كرحي ناكو
 كرش ال ل : لجو رع هللا لزنأف هيتفش كرحف امهكرحُي سابع نبا ناك امك امهكرحأ انأ : ديعس

 همر و

 عيل هر ادي 8 ةؤرقت مث كردص يف ةعمج :لاق ماو مَعَ ايل نإ 9 هدي جَ َكَناَسل وپ



 ةاتأ اذإ هلك هل هللا لوسر ناكف لاق 3 رقت نأ انيلع نإ مث 2 تصنأو هل عمتساف : لاق نامر

 . هأرقأ امك لكي خيبنلا هأرق ليربج َقَلطنا اذإف عمتسا ٌمالسلا هيلع ليربج

[ot c4 EAA CATV (0: [ثيدحلا رظنا: 

06 روُدٌصلأ ِتاَذب هيلع مَنِ وب اجا وَ ہککوقأ اوريو :ىلاعت هللا لوق باب - ٤
 یک ىح نم هلي الأ 

 ص رسل

 نوُراستي : نوتفاختي « ري فيلا وهو

 نبا نع» ريبُج نب ديعس نع رشب وبأ انربخأ ميه نع ةرارز نب ورمَع يئئّدح - 28

 تلزن :لاق ا تفاح الو َكِناَلَصِب ره اَلَو» :ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع
 ٌنوكرشملا هعمس اذإف ٍنآرقلاب هّتوص مفر هباحصأب ىَّلص اذإ ناكف ةكمب فتخم ب هللا لوسرو

 : يأ . * َكِناَلَصِب ره الو :  ل هّيبنل هللا لاقف « هب ءاج نمو هلّرنأ نمو َنآرقلا اوُعَس

 . مهعمست الف كباحصأ نع اهب تفاخت الو « نآرقلا اوُيسيف نوكرشملا عمسيف يف كتءارقب
 ور

  . EEثيدحلا رظنا] : ٤۷۲۲ 2 ۷٤۹١[.

 هللا يضر ةشئاع نع» هيأ نع ٍماشه نع ةماسأ وبأ انئّدح ليعامسإ نب ديبع انئّدح 5

 . ؟ءاعّدلا يف ابي توا اَلَو كزالصب ره الو » : ةيآلا هذه تلزن : تلاق اهنع

 ثيدحلا رظنا] : ٤۷۲۳ « ٦۳۴۳۷[.

 ةملس يبأ نع باهش نبا انربخأ جيرج نبا انربخأ مصاع وبأ انثّدح قاحسإ انئّدح - كني

 . (هب رهجي : هريغ دازو نآرقلاب نعي مل نم اًنِم سيل : كب هللا لوسر لاق : لاق ًةريره يبأ نع»

 لجرو « راهنلا ءانآو ٍليللا ءانآ هب موقي وهف َنآرقلا هللا هاتآ ّلجر هيي يبنلا لوق باب - ٥

 ‹ هلعف وه باتكلاب هّمايق َّنأ هللا َنيِبف ‹ لعفي امك ثلعف اذه ّيتوأ ام لثم تيتوأ ول :لوقي

 :هركذ ّلج لاقو « َدكَيَولَأَو ور ل :لاقو

 Ê} 8 توخي کم امل ريحا اولكفأو لب

 لاق : لاق ةريره يبأ نع» حلاص يبأ نع شمعألا نع ريرج انئّدح ةبيتق انئّدح - - 74

 وهف راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هولتي وهف نآرقلا هللا هاتآ لجر : نيتنثا يف الإ دساحت ال ة5 هلا لوسر

 ِهّقح يف هقفني وهف الام هللا هاتآ لجرو « ٌلعفي امك تلعفل اذه يتوأ ام لثم تيتوأ ول :لوقي

 .[7777 05077 :ثيدحلا رظنا] . «لمعي ام لثم هيف تلمع « يتوأ ام لثم تيتوأ ول : لوقيف

 نع» هيبأ نع.ملاس نع :ٌيرهزلا لاق نايفس انئَّدح هللا دبع نب ٌيلع انئّدح _ 4۹



 03 وتلا ناك 517

 5 ت ھ4 7 5 ےس 22 8 ا

 4 راهنلا ءاناو ليللا ءانآ هولتي وهف نارقلا هللا هات لجر :نيتنثا ىف الإ دسح ال : لاق ةَ ىبنلا

 دكذي هْعَمسأ مل ًارارم ٌنايفس نم ٌتعمس « «راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هُقِفُي وهف الام هللا هاتآ لجرو
 ٠٠٠٠[. :ثيدحلا رظنا] . هثيدح حيحص نم وهو َربخلا

 :ىلاعت هللا لوق باب ٤٦
 ل ی أ أ 1 أ

 يداسر تّ اف لعن ل نو كبَر ني كد در ام غلب لوسرلا اهمأتي 4

 « ميلستلا انيلعو « عالبلا ال هل هللا لوسر ىلعو « ةلاسرلا لجو رع وللا نم : ٌيرهزلا لاقو

 لاقو « € ی سِر علب »ل : ىلاعت لاقو « مَ تسر اوبا د نأ عيل  :لاقو

 اذإ : شاع تلاقو « أوس مَع هلآ ىَريََو » لک يبل نع فّلخت نيح كلام نب ُبعك
 كنتي الو 4 يزل وسر كلم هلآ كري أولم » :لقف ءىرما لمَع نسح كبجغأ
 « ةلالدو نايب : نين ىذه » « نآرقلا اذه : بكا كلذ « ٌرمعم لاقو « ّدحأ

 كساء كلي » « كش ال : «(هف بيرل « هللا مكح اذه : 5 هللا كح لد # : ىلاعت هلوقك

 * مي نیو كذا ف رشک اإ یک : ةلثمو « نآرقلا ٌمالعأ هذه ينعي : هللا ٌتايآ كلت# سَ

 ةلاسر غلبأ ينونموُنأ :لاقو « موق ىلإ ًامارَح هلاخ ةا غربنلا تعب :ٌسنأ لاقو « مكب ينعي

 .«مهُنّدحي لعجف ةا هللا ٍلوسر

 نب رمتعملا انئّدح ٌعيِقَرلا رفعج نب هللا دبع انئّدح َبوقعي نب لضفلا انئّدح - 26

 ةّيح نب ريبج نب دايزو يِنَرُملا هللا دبع نب ُركب انثّدح يفَّتلا هللا ٍديبع نب ٌديعس انئّدح ناميلس

 . «ةنجلا ىلإ راص انم لق نم هنأ انّبر ةلاسر نع لك انين انربخأ» : ةريغملا لاق َةّيَح نب ريبج نع

 7١69[. : ثيدحلا رظنا]

 نع» قورسم نع ّيبعشلا نع ليعامسإ نع ٌنايفس انثّدح فسوي نب دمحم انْئَّدح ١-
 ا یی ناد « ًائيش متك ةي ًادمحم نأ كثّدح نم :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ةشئاع نع قورسم نع عئبعشلا نع للاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةبعش انئّدح يدقعلا رماع وب 1

 :لوقي ىلاعت هللا َّنإ « هقّدصُت الف يحولا نم ًائيش متك ايب يبنلا نأ كئّدح نم :تلاق

 4 ٌةتلاَسر َتْدَلباَق لمْ ا نإ كير ني كلي لأ ام ب لوس ایات # 3
 ثيدحلا رظنا] : ۳۲۳۲١ ۰ ۳۲۳١ ۰ 2٦۱۲ ۸0٥ ۷۳۸۰][.

Vorنب ورمَع نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ڙيرج انثّدح ديعس نب بيت انئّدح -  
 : لاق ؟ىلاعت هللا دنع دبكأ بنّذلا يأ « هللا لوسر اي : ٌّلجر لاق : هللا دبع لاق» :لاق ليبحرش
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 مث : لاق ٠ كعم معطي نأ َكَدلو لتقت نأ مث : لاق ؟يأ مث : لاق « ٌكقلخ وهو ادن هلل وعدت نأ
 الو َرحاَءاهَكِإ هلآ حم تعني ال نیلا اهقيدصت “ هللا لّرنأف « كراج ةليلح ىنارت نأ :لاق ي

 ُهَل فم (ه) انآ قاب َكِلَد لعفی نمو تيؤنزي الو یاب لإ ا رح لأ سلا ّن
[Vos ATU CANN cele EV a . ةيآلا «ثاّرصلا» 

 ميسر خل ج ضرما يمص ەر

 ¢اهولتاقةنروتلاي انف لق » :ىلاعت هللا لوق باب - ۷

 ليجنإلا ٍليجنإلا لهآ يطعأو « اهب اولمعف َةاروَّتلا ةاروتلا لهأ يطعأ» : كك يبنلا لوقو

 علا : 4 وتوالت ىح متولي 3 : نيزَر وبأ لاقو « هب متلمعف ّنآرقلا متيطعأو « هب اولمعف

 :# سمي هك ال ع ن ل ةءارثلا يح :ةوالتلا ٌسسح < أَرقُي :ىلتُي :لاقي .هلمع ّقح

 لَم # : SS NSS انا رقلاب نمل نولالا ةيشنر هي طولا ١
 تا أوبَّدَك بِلا ِوْوَمْلا لسم سب EAR كمة اولَحُح نيل

 لاقو « لمع ةالصلاو َناميإلاو َمالسإلا للي ئبنلا ىكسو 3 يا قل ىلا لَو هَ
 لمع ُتلْمَع ام : لاق مالسإلا يف ٌهتلمع لمع ىجرأب ينربخأ : لالبل ةا ئبنلا لاق : ا

 مث هلوسرو هاب ٌناميإ : لاق ؟لضفأ لمعلا يأ : لتشو « تيلض الإ رهطتأ مل نأ يدنع ىجترأ

 . ٌروربم جح مث داهجلا
Vorrرمُع نبا نع» ملاس ينربخأ يرهُزلا نع سنوي انربخأ هللا دبع انربخأ نادبع انئّدح-  

 رصعلا ةالص نيب امك ممألا نم فلس نميف مكؤاقب امنإ : لاق را هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 اوطعأف اوزّجَع مث ٌراهنلا فصتنا ىتح اهب اولمعف ةاروتلا ةاروتلا لهأ يتوأ ٍسمشلا بورغ ىلإ

 ا و ل ا

 « نيطاريق نيطاريق متيطعأف ٌسمشلا ٍتبرغ ىتح هب متلمعف َنآرقلا متيت وأ مث « ًاطاريق ًاطاريق

 ؟ًائيش مكقَح نم مكتملظ له : هللا لاق « ًارجأ رثكأو ًالمع اتم لقا ءالؤه :باتكلا لهآ لاقف

 .«ءاشأ نم هيتوأ يلضف وهف :لاقف « ال :اولاق
 .[الة5ال ۲۲٦۹۸ ‹ ۲۲۹۹ ۰ ۳٤٥۹ ۰ ٥۰۲۱ 2 00۷ : ثيدحسلا رظنا]

 باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ًةالص ال :لاقو , المع ةالصلا هب ٌيبنلا ىَّمسو باب ۸

f 

 ٌيِدسألا بوقعي نب داع ينثّدحو « ديلولا نع ٌةبعش انئّدح ٌناميلس ينئّدح - ٤
 نبا نع» ينابيشلا ورمَع يبأ نع رازيعلا نب ديلولا نع حينابيّشلا نع ماّرعلا نب داّبع انربخأ
 ربو « اهتقول ةالصلا :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ : لكك ئبنلا لأس الجر َّنأ هنع هللا يضر دوعسم
 9917٠[. « ۲۷۸۲ « ۵۲۷ : ثيدحلا رظنا] . (هللا ليبس يف داهجلا مث « نيدلاولا



fٌريَحْلأ سم ادو رب عم  

 ريفا ُهَّسَم اَدِإَو ( ا اورج رل سَم اإ © اوا لح ننال َّنِإ# ۾ :ىلاعت هللا لوق باب - ٩۹

 ًاروجض :ًاعوله عاََعَوْنَم

Vof'oلاق بلغت نب ورمع انئّدح نسحلا نع مزاح نب ُديِرَج انئّدح نامعُتلا وبأ انثّدح-  : 

 عدأو لجرلا يطعأ ينإ : لاقف « اوبتع مهنأ هغلبف نيرخآ عنمو ًاموق ىطعأف لام كي يبنلا ىت أ

 عزجلا نم مهبولق يف امل ًاماوقأ ىطعأ « ىطعأ يذلا نم ىلإ ٌبحأ عدأ يذلاو « لجرلا

 « بلغت نب ورمَع مهنم ؛ تورو ان سال ل ا

 ٩۲۳ « ۳٠٤١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ (معَنلاَرْمَخ 2ك ها لومر طلك يل نإ تحل ورمع لاقف

 هبر نع هتياورو . هلك ّيبنلا ركز باب_ ٠٠

Êعش انزع عوزولا عييرلا نب ةعس داو ونا اندج يجر ذيع نب دمعت  

 دبعلا بقت اذإ : لاق لجو زع هبر نع هيوري ةي ئبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع» ةداتق نع

 هتيتأ ًايشم يناتأ اذإو « ًاعاب هنم ٌتبّرقت ًاعارذ يلإ برقت : اذإو ٠ ًاعارذ هيلإ ُثبقت ًاربش ىلإ

 . (ًةلَورَه

Vorvامّبر :لاق ةريره يبأ نع كلام نب سنأ نع ّيمِيَتلا نع ىيحي نع ٌدّدسم انثّدح  

 تبرقت ًاعارذ ينم بّرقت اذإو « ًاعارذ هنم تبّرقتًاربش ينم دبعلا بّرقت اذإ : لاق يي يبنلا ركذ

 . ًاعوُب وأ ًاعاب هنم

 . لجو رع هّبر نع ةريره يبأ نعأسنأ ثعمس يبأ ثعمس : رمتعم لاقو

 .[الم6٠ . ۷٤٠٠٥١ :ثيدحلا رظنا]

 ال ئبنلا نعةريره ابأ ٌتغمس» : لاق دايز نب دّمحم انئّدح ةبعش انثّدح مدآ انئَّدح-

 مئاصلا مف فولخلو 0 هب يزجأ انأو يل موصلاو 2 ةرافك لمع لكل :لاق مكبر نع هيوري

 .«كسملا حير نم هللا دنع ٌبيطأ

 نب ديزي انثّدح : ةفيلخ يل لاقو . ح . ةداتق نع ةبعش انثّدح رمع نب صفح انئّدح-9
 اميف لب ئبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع» ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ٍديعس نع عيّرز

 . هيبأ ىلإ هبسنو «ىتم نب سنوي نم ٌريخ هنأ لوقي نأ ٍدبعل يغبني ال :لاق هّبر نع هيوري

 .[15370 "111" , ۳۳۹۰۵ : ثيدحلا رظنا]

 و 5 و 2 ع 5 3 03

 َينزُملا ةّق نب ةيواعم نع ةبعش انئّدح ةبابش انربخأ حيرُس يبأ نب ٌدمحأ انئّدح--



 ديحوتلا باتك 417 ۸14

 ةروُس أرقي هل ةقان ىلع حتفلا موي لكي هللا لوسر ُثيأر» : لاق ينّرملا لّفَعُملا نب هللا دبع نع

 : لاقو لْمْعُم نبا ةءارق يكحي ةيواعم أرق مث :لاق اهيف عجرف :لاق- حتفلا ةروس نم وأ - حتفلا
 : ةيواعمل تلقف ايي يبنلا يكحي لفغُم نبا عجر امك ٌتعجرل مكيلع ُسانلا عمتجي نأ الول

 154١ 490 , ٥۰۳٤ ٥۰٤۷[. :ثيدحلا رظنا] . ؟«تارم ثالث آ 11 : لاق هعيجرت ناك فيك

 هللا لوقل اهريغو 0 هللا بتك نم اهريغو ةاروتلا ريسفت نم زوجي ام باب -
 قرص مت نإ اهولتاف رولا اوُنأَف لف » :ىلاعت

  0١ا وبأ ينربخأ :سابع نبا لاقو 0
 لقره ىلإ هلوسرو وللا دبع دمحم نم ميحرلا نمحرلا وللا مسب : هأرقف كي ةربنلا باتكب «

 ةيآلا « ښام مسرة اوات بككلا أ و .
 ال : ثيدحلا رظنا] ١195 1° COA «oof ("1۷6 «۲۹۷A 21794117584014 27541 › 01ل[.

 نب ىيحي نع كرابملا نب ولع انربخأ رمُع نب ٌنامثع انثّدح راشب نب دمحم انثدح_- ۲
 ةّيناربعلاب ةاروتلا ٌنوؤرقي باتكلا ّلهأ ناك :لاق ةريره يبأ نع» ةّملس يبأ نع ريثك يبأ

 باتكلا لهآ اوقّدصت ال :ِلو هللا لوسر لاقف مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورشفي فيو

 .[4480 :ثيدحلا رظنا] . «ةيآلا « 4َّلِْنأ امو اَكماَءاَولوُه و ٠ مهوبّذكت 9

 امهنع هللا يضر رمُع نبا نع» عفان نع َبويأ نع ليعامسإ انئّدح ٌدَّدسُم انثّدح 70 4

 :اولاق ؟امهب نوعنصت ام :دوهيلل لاقف اينز دق دوهيلا نم ةأرماو لجرب ةي ٌعوبنلا ىتأ :لاق

 اوؤاجف « ( تورص منَ نإ اهون َةئروتلاب واف » : لاق « امهيزخنو امههوجو مسن

 هيلع هدي عضوف اهنم مضوم ىلإ ىهتنا ىتح أرقف أ أرقا « ٌروعأ اي :نوضري نمم لجرل اولاقف
 كلو َمجّولا امهيلع نإ دمحم اي : لاقف « حوُلَت مجلا ةيآ هيف اذإف هدي عفرف كدي عفرا :لاق

 . «ةراجحلا اهيلع ٌءىَناجُي ةتيأرف « امجرف امهب رمأف . اننْيب ةمتاكتن
.[VFTY «1A1 «1۸1۹ « 2001) ۳1۳° › 1۳۲۹ : [ثيدحلا رظنا 

 « ةَرَربلا ماركلا ةرّفَس عم نآرقلاب ٌرِهاملا :ِِلكي ّيبنلا لوق باب- 07
 مكتاوصأب َنآرقلا اوُنيَرو

 ١ 5 ةا î فقل و هَ
 ميهاربإ نب ٍدمحم نع ديزي نع مزاح يبأ نبا ينثذح ةزمح نب ميهاربإ ينثذح ۷ ٤

 نسح ينل نذ ام ءيشل هللا نذآ ام :لوقي يب ئبنلا عمس هنأ ةريره يبأ نع» ةملس يبأ نع

 ٥۰۲۳ ( 59074 ۷٤۸۲[. :ثيدحلا رظنا] . هب رهجي نارقلاب توصلا



 : نب ٌةورُع ينربخأ باهش نبا نع سنوي نع ُثيللا انئّدح ريكي نب ىبحي انئّدح - 5
 لاق نيح ةشئاع ثيدح نع هللا دبع نب هللا ديبعو صاقو نب ةمقلعو بّيسملا نب ٌديعسو ريبألا

 انأو يشارف ىلع ٌتعجطضاف : تلاق ثيدحلا نم ةفئاط ينثدح ٌلكو « اولاق ام كفإلا لهأ اهل

 « ىلتُي ايحو ينأش يف لزنُي هللا َّنأ نظأ تنك ام هللاو نكلو ينئَربُي هللا نأو ةئيرب ينأ ملعأ ذئتيح

 يذلا نإ 3 : لجو زع هللا لزنأو « ىلتيرمأب يف هللا ملكتي نأ نم رّقحأ ناك يسفن يف يناشلو

 ۰۲۸۷۹ ۰ ۲۹۸۸ ۰۲۹۹۱ ۰۲۹۳۷ ۰۲۹۳ : ثيدحلا رظنا] . اهلك تايآلا رشغلا دكني ةي ع كفل اب وءآج

EVEA CEA EVEN °ل  COTY cO EVOV o EVOلا  CTVاللا ضل  [Vo 

 تعمس :لاق ءاربلا نع» هارأ تباث نب يدع نع دعسم انئَّدح ميعُن وبأ انثدح - ٩

 . «(هنم ةءارق وأ ًاتوص ّنسحأ ًادحأ ٌثعمبم امف ¢ نوتيزلاو نيتلاو : ءاشعلا ىف أرقي ايب ّئبنلا

 .[15467 ,ا/59 , الكال : ثيدحلا رظنا]

 نبا نع» ريبج نب ٍديعس نع رشب يبأ نع ميشه انئَّدح لاهنم نب جاجح انئَّدح - ۷ ٠

 عمس اذإف « هتوص عفري ناكو ةكمب ًايراوتم ب ٌعيبنلا ناك :لاق امهنع هللا يضر سابع

 الو كزالصب ره الو » : لكي هّيبنل لجو رع هللا لاقف « هب ءاج نمو نآرقلا اويس نوكرشملا
 م اء م
 .[0/076 ال449. ٤۷۲۲ :ثيدحلا رظنا] 0

STرا  Iتحب كارأ ينإ :  

 لن شاب كر عر للا تا نواب وأ تع ف تیک ا ةو ما

 هتعمس :ٍليعس وبأ لاق 2 ةمايقلا موي هل دهش الإ يش الو ٌنسنِإ الو رج نّدؤملا توص ىّدم

 .[1797 « ٦۰۹٩ :ثيدحلا رظنا] . دلي هللا لوسر نم

 لكك غبنلا ناك : تلاق ةشئاع نع» هّمأ نع روصنم نع ُنايفس انئَّدح ةصيبق انثَّدح -4

 .[۲۹۷ :ثيدحلا رظنا] . «لضئاح انأو يرجح يف هسأرو َنآرقلا أرقي

 يذم راما رفا » :يلاعت هللا لوق باب ۳ اا یف

 َّنأ ةَورُع ينئّدح باهش نبا نع لْيقُع نع ُتيللا انثّدح ريكُب نب ىيحي انئَّدح - ۰
 ey ا



 ديحوتلا باتك 1 ش ل

 يع و ااا يف ا تكفا لك لا وشو ر جل ورك فروخ ىلع ارغب

 اهينأرقأ :لاق ؟أرقت كّتعمس يتلا ةروسلا هذه كأرقأ نم :تلقف هئادرب هتببلف ملس

 ىلإ هدوقأ هب تقلطناف « َتأرق ام ريغ ىلع اهينآرقأ تبّدك :تلقف « هللا لوسر

 :لاقف اهينئرفت مل ورح ىلع ٍناقرفلا ةروس أرقي اذه تعمس ينإ : تلقف ب هللا لوسر

 مث +:تلرنأ كلذك : لل هلل هللا لوسر لاقف « هتعمس يتلا ةءارقلا أرقفا ؟ماشه اي أرقا « هلسرَأ

 ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه َّنِإ « تلزثآ كلذك : لاقف ٌتأرقف ؟رمُع ايأرقا : كي هللا لوسر لاق

 .[585 م41, 4997 ۲٤۱۹ :ثيدحلا رظنا] . (هنم ریت ام اوؤرقاف فرحأ

 «ركَدم نم لَه زال املأ اردو » :ىلاعت هللا لوق باب ٤

 ايهم :رسيم : لاقي 4 «هل َقلخ امل رسَيُم لك» : لكي ئبنلا لاقو

 . كيلع ُهتءارق انوه : كناسلب نآرقلا انرسي : ٌدهاجم لاقو

 َناعُيف ملع بلاط نم له : لاق © ٍركَّدُم نم لهم ذلل املأ ارس دقلو # : ٌقاّرولا ٌرطم لاقو
 .ةيلع

 نع هللا دبع نب ٌفَرطُم ينثّدح :ٌديزي لاق ِثراولا دبع انئّدح رمعم وبأ انثّدح 0١-
 . «هل قلخ امل سيم لك : لاق ؟نولماعلا لمعي اميف هللا لوسر اي ٌتلق» : لاق نارمع

 .[1695 : ثيدحلا رظنا]

 اعمَس شمعألاو روصنم نع ةبعش انئّدح ردع انئَّدح راشب نب دمحم ينثّدح - ۲

 ةزانج يف ناك هنأ ايب يبنلا نع هنع هللا يضر يلع نع» نمحرلا دبع يبأ نع ةديبُع نب دعس
 نم وأ ةّنجلا نم هّدَعقم ّبتك الإ ٍدحأ نم مكنم ام :لاقف ضرألا يف تكي لعجف ًادوع ذخأف

 . «ةيآلا أو كطعَأ نم امك # *سيم لكف اولمعا : لاق ؟ٌلكتن الأ :اولاق « رانلا
[Teo cc 51١ 52451461: 5456 2 1۲ [ثيدحلا رظنا: 

 باب ٥

 لاق  روطسَم بکر () روطلاو < © ٍظوُفحَح حول ىف € ديجي نامر وه لب » :'ىلاعت هللا لوق

 E A «بتكلا راف نوطخت : ٤ دامو دوركم ةداتق

 : هنوفّرحي مهتکلو لجو زع هللا بتك نم باتك ظفل اناا سیلو « نوليزُي 2



 1 ديحوتلا باتك- ۷

 اب 4 ابيعتو # ٠ ةظفاح : ا ٠ « مهتوالت : سارد ٠ هليوأت ريغ نع هنولوأتي
 .ئيدَت هل وهف ُنآرقلا اذه غب نمو 3 < ةّكم لهأ ينعي : 4دب کر ذنأل نالا اذه لِ وأو » مر رر - 03 رو روم بس

Voorنع» عفار يبأ نع ةداتق نع يبأ ٌتعمس ُدمتعُم انئّدح : طايخ نب ةفيلخ يل لاقو  

 تقئبس - :لاق وأ ثبلغ : هدنع ًاباتك بتك قلخلا ُهللا ىضق امل : لاق اي ئبنلا نع ةريره يبأ

 .[7407 ۷٤۰٤ ۷٤۲۲ 30194 :ثيدحلا رظنا] . «شرعلا قوف ٌهَدنع وهف . يبضغ يتمحر

Vootُتعِمَس ٌرمتعم انئّدح ليعامسإ نب ٌدّمحم انئّدح بلاغ يبأ نب دمحم ينئّدح  

 ٌتعمس :لوقي هنع هللا يضر َةريرُ ابأ عمس هنأ هئّدح عفار ابأ َّنأ ةداتق انثّدح :لوقي يبأ

 وهف . يبضغ تقبَس يتمحر نإ :ّقلخلا َقلْخَي نأ لبق ًاباتك بتك هللا َّنِإ : لوقي اي هللا لوسر
 ۷٤۰٤ ۷٤۲۲ ۷٤٥۳ ۷٥٥۳[. 7194 :ثيدحلا رظنا] . «شرعلا قوف هدنع ٌبوتكم

 :ىلاعت هللا لوق باب 65
 رے ورە ل اص 2 ل رع سس رر اور ار

 وي کک ا تقل .SE هك هللأو

 0 دك ا ا م او رتا تشل عع ا را یا

 ىمسو « 4نألاو قلا هل الأ » : ىلاعت هلوقب رمألا نم قلخلا هللا نيب 5 لاق
 : لاق ؟لضفأ لامعألا يأ اب يبنلا :ةريره وبأو رذ وبأ لاق « ًالمع َناميإلا ةي ئربنلا
 سيقلا دبع ٌدفو لاقو « 4 َيَُْمَحي اوا امي د ارج # :لاقو « هليبس يف ٌداهجو شاب ناميإ

 ماقإو ةداهشلاو ناميإلاب مهرمأف ةّنجلا اخد اهب انام نإ رمألا نم لَ اتر : كك يبنلل
 . المع هلك كلذ لعجف « ةاكزلا ِءاتيإو ةالصلا

 ةبالق يبأ نع ُبويأ انئّدح باهولا دبع انئّدح باهولا دبع نب هللا دبع انئّدح -06

 «ءاخإو دو نيّيرعشألا نيبو مرج نم حلا اذه نيب ناك :لاق مَدهَّر نع١ يميمتلا مساقلاو
 هللا ميت ينب نم ٌلجر هّدنعو جاجد محل هيف ماعطلا هيلإ بوقف ٌيِرعشألا 'ئسوم يبأ دنع انكف
 : لاقف . ةلكآ ال ٌتفلحف هترذّقف ًائيش لكأي هتيأر يّنِإ : لجرلا لاقف هيلإ ُهاعدف يلاوملا نم هنأك
 هللاو :لاق < هلمختسن نيّيرعشألا نم رفت يف كو يبنلا ثيتأ ين « َكاذ نع َكئّدحألف مله

 دْفّتلا َنيأ :لاقف انع لأسف لبإ بهنب لكي عوبنلا يتأف < مكلمحأ ام يدنع امو مكلوخأ ال



 ديحوتلا باتك ۷ ۸1۸

 ای هللا لوسر َفلَح ؟انعتص ام : انلَق ¢ انقلطنا مث ىَرلا رع ِدوَذ سمخب انل رمأف ؟نويرعشألا

 اب حلمت ال هللاو « هنيمَي هي هللا لوسر انلَّمْعت « انلمح مث انلمحي ام هدنع امو اندمحي ال

 ىلع ٌفلحأ ال هللاو ىنإ 2 مكلمح هللا ٌنكلو مكلمجأ انآ تسل :لاقف « هل انلقف هيلإ انعجرف

 ء۳۱۳۳ :ثيدحلا رظنا] . «اهتللحتو هنم ريخ وه يذلا ٌتيتأ الإ اهنم ًاريخ اهريغ ىَّرأف نيمي

E10 o ETAO2 كا همام ع هملال ا  COTTEكالا كالام كالا تكرلد ككل م  [YY 

 ةّرمح وبأ انئّدح» دلاخ نب ةّرق انئَّدح مصاع وبأ انئّدح مولع نب ورمَع انئّدح -5
 اننيب نإ :اولاقف ايب هللا لوسر ىلع سيقلا دبع دفو َمِدق :لاقف سابع نبال تلق ٌعيعَبضلا

 نإ رمألا نم لّمَجِي انرمف « مرح رهشأ يف الإ كيلإ لصن ال انإو « َرضُّم نم نيكرشملا كنيبو
 مكرمآ : عبرأ نع مكاهنأو « عبرأب مكرُمآ :لاق « انءارو نَم اهيلإ وعدنو َةّنجلا انلخد هب انلمع

 ءاتيإو ةالصلا ماقإو ‹ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش « هللاب ٌناميإلا ام نوو لهو ء هللاب ناميإلاب

 فورظلاو ريقتلاو ءابّذلا يف اوبَرشت ال : عبرأ نع مكاهنأو « سمخلا منغملا ّنم اوطعتو ةاكزلا

 . «ةّمتنحلاو ةتفّرملا

.EVYIT 615175421514 «(01° °40 01۳۹۸ » 0۲۳ ۰ ٩۷ › °۳ [ثيدحلا رظنا: 

 ةشئاع نع» ٍدَّمحم نب مساقلا نع عفان نع ُثيللا انئّدح ٍديعس نب ٌةبيتق انئَّدح _ ۷
 : مهل لاقيو ةمايقلا موي َنوِبَدعُي رّوُّصلا هذه باحصأ َّنِإ :لاق كي هللا لوسر ذأ اهنع هللا يضر
 .[09351  هؤمال ۰ ۵۱۸۱ ۰۲۲۲۲ ۰ ۲۱۰۰ :ثيدحلا رظنا] . ؟؟متقلخ اماويحأ

 GG oy 7ك ه4

 وُيحأ :مهل لاقّيو ةمايقلا موي نوبَّذعي روصلا هذه َباحصأ نإ : لب ئبنلا لاق :لاق امهنع

 0901١[. :ثيدحلا رظنا] ٠ (؟متَقَلَخ ام

 ةريرُه ابأ عمس ةعرز يبأ نع ةَرامُع نَع ليضف نبا انئَّدح ءالعلا نب دمحم انئَّدح -8
 لحي بهذ ْنمم ملظأ نمو : لجو رع هللا لاق :لوقي لك ئبنلا تعمسا :لاق هنع هللا يضر

 .[ة6947 : ثيدحلا رظنا] .«ًةريعش وأ ةّيح اوقلُْخَيل وأ ةّرذ اوقلُحَيلف يقلك

 ‹ قفانملاو رجافلا ةءارق باي ۷

 مهّرجانح زواجت ال مهتوالتو مهتاوصأو

 ىسوم يبأ نع» ٌسنأ انثّدح ةداتق | انثّدح ٌمامه انئّدح للاخ نب ةبده انئّدخ



 ۸1۹ حولا بات دوال

 اهُحيرو ٌبيط اهُمعط ٍةجْرتألاك نآرقلا ارقي يذلا نمؤملا ُلْثَم : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر

 ٌنارقلا ارقي يدا وعاقلا لامر« اهلا حبر الز تدل اهفملع ةرياك رمزا يدلاو ديل

 ٍةلَظْنَحلا ٍلَثَمَك َنآرقلا أرقي ال يذلا رجافلا م مو < رم اهمعطو ٌبيط اهځير ةناحيّرلا لثمك
 5044.50١ 54717[. ١ :ثيدحلا رظنا] .«اهل حير الو رم اهمعط

 حلاص نب دمحأ ينثّدحو . ح . ٌيرهُزلا نع ٌرمعم انربخأ ٌماشه انثَّدح مولع انئّدح -0

 نب ةَوْرُع عمّس هنأ ريبزلا ¿ نب ةورُع نب ىبحي ينربخأ باهش نبا نع سْنوُي :ةّدح ُةَسِبنَع انثّدح
 اوُسيل مهنإ :لاقف ناهكلا نع لك ىلا س انأ لاس : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق» : لوفي رينز

 كلت كي ئبنلا لاقف : :لاق « ًاقح نوكي ء ءيشلاب نوُئّدحُي مهنإف هللا لوسر اي : اولاقف « ءيشب

 ْنِم رثكأ هيف نوطلُخَيف ةجاجدلا ةرقزقك هيلو ِنذأ يف اهدقرقيف ف ئينجلا اهفطخي ٌّقحلا نم ةملكلا

 .[3737 « ۵۷٦۲ ۰ ۳۲۸۸ ۰ ۳۲۱۰ :ثيدحلا رظنا] . (ةبذك ةئم

Voنع ُثّدحُب َنيريس نب دمحم تعمس نوَمْيَم نب ُيِدِهَم انثّدح نامعُتلا وبأ انثّدح -  

 N : لاق الڳ يبنلا نع هنع هللا يضر ّيردُخلا ديعس يبأ نع نيريس نب ٍدبعم
 « ةيمَرلا م مهلا قرمي امك نيّدلا نم نوقُرمَي « مهيقار زواج ال نآرقلا نوؤرقيو قرشملا

 وأ - قيلحّتلا مهاميس :لاق ؟مهاميس ام :ليق .هقوف ىلإ مهسلا دوعي ىتح هيف نودوعي ال مث

 VEY] تق" تقلا CIT «0°0۸ 471 «E0۱ ۳11۰ 515 : ثيدحلا رظنا] . (ٌديِبسَّتلا لاق

 ميقا رک نی ورنا ختو :یلاعت هللا لوق باب- ٨۸

 ُنَروُي مهلوقو < ينب لامعأ َّنأو !

 وهو طسقملا ٌردِصم طسقلا :لاقيو « ةّئيمورلاب لّدَعلا :نماطسقلا :ٌدهاجم لاقو

 .ةئاجلا وهف طساقلا امأو « لداعلا

 نع عاّفعَقلا نب َةراَمُع نع ٍليَّضف نب ٌدّمحم انئّدح باكشإ نب دمحأ انئّدح 5 ۳

 « ٍنمحولا ىلإ ناتبيبح ٍناتملك : كك خربنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع» عزز يبأ

 . «ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ناَحِبس : نازيملا يف ناتليقث « ناسللا ىلع ناَئْفيِفَح

 .[175837: 5155 : ثيدحلا رظنا]



A۷۰ 

 تاعوضوملا سرهف

 6: e EG Tale age اما بنل ةمدقم

 يحولا ءدب باتك- ١

 کز
 Va يح ولا ءدب ناك فيك : باب١

 VE o ek . :باب-؟

 sete as باب۳

 3 DS باب - ٤

 Aes بابه

 rst RES eA باب٦

 نامیرا باتك- ؟
 ۸-٥۸ مقر

 ىلع مالسإلا ينب» : يع يبنلا لوق :باب - ١

 aed eR ESS «سمخ

 Eee «مکنامیإ مكؤاعد» : باب۲

 OE 0-0 ناميإلا رومأ : باب -۳

 هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا :باب - 5
 VTA ف وا ع أ ياك فق هديو

 esas لضفأ مالسإلا يآ : باب٠

 1 مالسإلا نم ماعطلا ماعطإ : باب 5

 بحي ام هيخأل بحي. نأ ناميإلا نم :باب  ا/

 Fat OAR هسفنل

 ١5 ... ناميإلا نمک لوسرلا بح :باب-8

 ١ ناميإلا ةوالح : باب 4

 ١5 ... راصنألا بح ناميإلا ةمالع :باب- ٠

 E seeta Ee :باب-١

 تان
 :باب- ۳

 : باپ ٤

 :باب-06
 : باب۹

 : باب۷

 :باب- 1

 :تاب 6

 : باب-
 : باب ١-

 : باب۲

 E نتفلا نم رارفلا نيدلا نم :

 ناميولا نم ءايحلا

 يآ

 Î ا قل دع

 . وماكو أَوبَم نك ال : ىلاعت هلوق
 . . . لمعلا وه ناميإلا نأ لاق نم

 ةقيقحلا ىلع مالسإلا نكي مل اذإ
 e مالسإلا نم مالسلا ءاشفإ

 . رفك نود رفكو « ريشعلا نارفك

10 

 1 «هللاب مكملعأ انأ» : اك يبنلا لوق

 . ...  رفكلا يف دوعي نأ هرك نم

 لامعألا يف ناميإلا لهأ لضافت

16 

1۸ 

 مهامسف © َنيِنِمْؤُمْلا ّنِم ِناََميأَط نِإَو # :باب

 9 : باب ۳

 : باب ۴٤

 ٥-باب
 : باپ

 : باپ ۷

 : باپ _-۸

 :باب 9

 : باب-۰
 : باب-١

 اک

 : باب -۳

 :باب

 . ناميإلا نم ردقلا ةليل مايق :
 ناميإلا نم داهجلا

 ..... .رسي نيدلا

 مالسإلا نم ةاكزلا

 . ناميإلا نم ناضمر مايق عوطت
 .ناميإلا نم ًاباستحا ناضمر موص

 مام د. دفاع دم ا مدثاث

 e همودأ هللا ىلإ نيدلا بحأ

 E هناصقنو ناميإلا ةدايز
eens 

1۸ 



 تاعوضوملا سرهف

 نو ناميإلا نم زئانجلا عابتا : باب 6

 ۲۲ هلمع طبحي نأ ْنِم نمؤملا فوخ : باب

 aa لَك ىبنلل ليربج لاؤس : باب 7

 OE .. تايد" عا

 فر 0 هنيدل أربتسا نم لضف : باب 4

 E ا ناميإلا نم سمخلا ءادأ : باب ١

 E ds ةبسحلاو ةينلاب لامعألا : باب ٤١

 ةمئألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا نيدلا .: باب - ۲

 O ta ا 4 مهتماعو نيملسملا

 ملعلا باتك- ٣

 Uae ELE SE ا ملعلا لضف : باب١

 ۲٣ هثیدح ىف لغتشم وهو املع لئس نم : باب۲

 E ملعلاب هتوص عفر نم : باب"

 7١ ... انربخأ وأ انثدح ثدحملا لوق : باب- ٤

 "ل هباحصأ ىلع ةلأسملا مامإلا حرط : باب

 1 للا يف ءا ام تالا
 Ree ا ا انكيباصألا

e Ae a ak 
 ee ا نع شد ملم وبر بايذأا
 1 لمعلا لوقلا لبق ملغلا : باب.

 ةظعوملاب مهلّوختي 955 يبنلا ناك ام :باب ١

 AA و o ها مول نمش اورفني اليك ملعلاو

 ٠٠١ ةمولعم ًامايأ ملعلا لهأل لعج نم : باب ١

 ١ نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم : باب ٠٠١
OE ملعلا يف مهفلا : باب ٤ 

 ٠١" ... ةمكحلاو ملعلا يف طابتغالا : ب

 ۳۱ رحبلا يف ىسوم باهذ يف ركذ ام :
 «باتكلا هملع مهللا» ةي يبنلا لوق :باب_ ١١

aeقم او لما او  FNS OE 

 Va ريغصلا عامس حصي ىتم : باب

 r ملعلا بلط يف جورخلا : باب-۹

 5: باب

 :باب_- ١"

 ف :باب_ 5

 : باب ۳

 : باپ ٤

 ٥-باب
 ملعلاو ناميإلا اوظفحي نأ

 : باب 55

 : باپ _ ۷

 : باپ 58

 :باب 8

 : باب -۰
 : باپ-۱

 : باب-۲

 : باپ -۳

 يك : باب 4

 : باب-1

 : باب -۷

 : باب

 : باب 89

 : باب ۰
 : باب ۱

 : باپ ۲

 : باب ۳

 باب - 4
 هللا ىلإ ملعلا لكيف ملعأ

 باب ٥
 : باب 5

 بابا ۷

 باب

 الا” ... ةبادلا ىلع فقاو وهو ايتفلا

 ٣۳ .. . . ديلا ةراشإب ايتفلا باجأ نم

 ىلع سيقلا دبع دفو ة4 يبنلا ضيرحت
ECs 

 اله .... ةلزانلا ةلأسملا ىف ةلحرلا

 ملعلا يف بوانتلا

 0000 هيتبكر ىلع كرب نم

 7“  هنع مهفيل ًاثالث ثيدحلا داع نم

 Vee هلهأو ُهَنَمُأ لجرلا ميلعت

 ۳۷ ... نهميلعتو ءاسنلا مامإلا ةظع

 ني ثيرحلا ىلع صرحلا

 ۳۹ .... بئاغلا دهاشلا ملعلا غلبيل

 ۳۹ .٠ . . ے5 يبنلا ىلع بذك نم مثإ

 ER ملعلا ةباتك

 E اع ملعلا يف رمسلا

 PES ملعلا ظفح

 571 en ءاملعلل تاصنإلا

 سانلا يأ لئس اذإ ملاعلل بحتسي ام :

Tee. 

 ٤٤ . ًاسلاجًاملاع مئاق وهو لأس نم

 ٤٤ . رامجلا ىمر دنع ايتفلاو لاؤسلا

 ٤< .. القال ألا نم مشوا امَو
 2 رايتخالا ضعب كرت نم



 O RES ءوضولا يف ةضمضملا :باب_ 58 ١ ۵ .......... ملعلا يف ءايحلا : ب

 E 00 باقعألا لسغ : باب 4 55 .. لاؤسلاب هريغ رمأف ايحتسا نم : باب

 64 ب ' نيلعتلا نق نيلجرلا لغ تاب 45 .. دجسملا يف ايتفلاو ملعلا ركذ : ب
 04 .... لسغلاو ءوضولا يف نميتلا :باب_"١ | ٤١ . هلأس امم رثكأب لئاسلا باجأ نم

 ه٤ ةالصلا تناح اذإ ءوضولا سامتلا : باب -۲ وخوا كانك

 ه0 ناسنإلا رعش هب لسغي يذلا ءاملا :باب 9# | اس 0000000 ءوضولا يف ءاجام
 05 نيجرخملا نم الإ ءوضولا ري مل نم :باب-74 | ع۷ 0... روهط ريغب ةالص لبقت ال :

 els هبحاص ءىضوي لجرلا :باب-۲۵ | عب... ءوضولا لضف : باب
 هال . هريغو ثدحلا دعب نآرقلا ةءارق : باب 7

 ٥۸ لقثملا يشغلا نمالإًاضوتي مل نم :باب-۳۷ | عم ........ لا اا
 ON هلك سأرلا حسم :باب-۸ EA aes ءوضولا غابسإ : :

 09 .... نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ :باب-”9 | ٤۸ ةدحاو ةفرغ نم نيديلاب هجولا لسغ :
 094 ... سانلا ءوضو لضف لامعتسا :باب- 8٠ أ 8 عاقولادنعو لاح لك ىلع ةيمستلا : ب

 0۹.. NERS n ees باب Qe ءالخلا دنع لوقي ام : باب

 ف ل قشنتساو ضمضم نم : باب۱ AR ءالخلا دنع ءاملا عضو : باب

 VE ASE ..... ةرم سأرلا حسم : باب ۲ 1 طئاغب ةلبقلا لبقتست ال : ب

 Ve ross هتأرما عم لجرلا ءوضو : باب ۳ E نيثتبل ىلع زربت نم : ب

 هيلع ىمغم ىلع هءوضو ب يبنلا بص : باب 4 O a زاربلا ىلإ ءاسنلا جور : ب

 E AT ê ad تولا ىف ةربتلا ناب
 1۰ بضخملا يف ءوضولاو لسغلا : باب ٥ 6 ولا ءاملاب ءاجنتسالا

 e رولا نم ءويضولا تاب 8 |١ هل د هروهطلءاجلا عما ليج فنا
 E SALE دملاب ءوضولا : باب ۷ 6١ ءاجنتسالا يف ءاملا عم ةزنعلا لمح : باب

 OE نيفخلا ىلع حسملا : باب. ه١ ... نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا : ب

 ٦۲ . ناترهاط امهو هيلجر لخدأ اذإ :باب ...٠ 6١ ٩۹ لاب اذإ هنيميب هركذ كسميال :

 57 ... ةاشلا محل نم أضوتي مل نم :باب ١ ها ةراجحلاب ءاجنتسالا :

 ٦۳ ًاضوتی ملو قيوسلا نم ضمضم نم :باب ١ هادا م ثورب يجنتسي ال : باب

 A EET نبللا نم ضمضمي له : باب ۲ كل ed e ةرم ةرم ءوضولا : ب

 TE مونلا نم ءوضولا : باب ۳ OV es نيترم نيترم ءوضولا :

 NE ns ثدح ريغ نم ءوضولا : باب ٤ هلأ تعا ملا قع ًاثالث ًاثالث ءوضولا :

 ٦٤ . هلوب نم رتتسي ال نأ رئابكلا نم : باب ٥ قا و a ءوضولا يف راثنتسالا : باب

 :NOs لويلا لغ ق اچ | و ًارتو رامجتسالا : باب



 AVY تاعوضوملا سرهف

 ۷٤ .. . ىقنأ نوكتل بارتلاب ديلا حسم : باب۸ O AS SS a : باب

 ۷١ .. ءانإلا يف هدي بنجلا لخدي له :باب 9 | ىتح يبارعألا سانلاو يب يبنلا كرت : باب _ ۷

 ۷١ ...... ءوضولاو لسغلا قيرفت :باب- TO a ٠ دجسملا يف هلوب نم غرف

 ۷۰ .... هلامش ىلع هنيميب غرفأ نم :باب-۱ 50 دجسملا يف لوبلا ىلع ءاملا بص : باب ۸

 ا SSS داع مث عماج اذإ : باب ۲ 3 لوبلا ىلع ءاملا قيرهي : باب

 الك .... هلم ءوضولاو يذملا لسغ : باب_١* .ES O نايبصلا لوب :باب ۹

 VU م لستغا مث بيطت نم پا | 55154 اء ًادعاقو امئاق لوبلا :باب

 Vane رعشلا ليلخت :باب-١٠ | ٠٦ طئاحلاب رثستلاو هبحاص دنع لوبلا :باب ١

 VV ee ةبانجلا يف اضوت نم : باب US موق ةطابس دنع لوبلا : باب 5

 ۷۷ .. بنج هنأ دجسملا يف ركذ اذإ :باب- aS ١١ ا a مدلا لسغ :باب_

 ۷۷ ةبانجلا نع لسغلا نم نيديلا ضفن : باب 5 ا هكرفو ينملا لسغ : باب 5

 ا نميألا هسأر قشب أدب نم : باب 8 ٦۷ .... اهريغ وأ ةبانجلا لسغ اذإ : باب 6

 VA هدحو ًانايرع لستغا نم :باب ٠١ 1 باودلاو لبإلا لاوبأ : باب 7

 7/8 . ... سانلا دنع لسغلا يف رتستلا :باب-؟١ | ٦۸ . نمسلا يف تاساجنلا نم عقي ام : باب
 VAs ةأرملا تملتحا اذإ : باب ١١ ل مئادلا ءاملا يف لوبلا : باب

 VS بنجلا قرع :باب_ 7 | 519 . رذق يلصملا رهظ ىلع يقلأ اذإ :باب 9
 .V۹ قوسلا يف يشميو جرخي بنجلا :باب ٤ ۷۰ 'بوثلا ىف هوحتو طاخملاو قازبلا : باب ٠

 NE تيبلا ىف بنجلا ةنونيك : باب 0 3/1 ذيبنلاب ءوضولا زوجي ال : باب_/١

 مث e . بنجلا مون :باب- ٠١ ههجو نع مدلا اهابأ ةأرملا لسغ :باب-ا/"

 RS ماني مث ًأضوتي بنجلا :باب-۲۷ | ۷۰ ............... كاوسلا : بابا

 :N resa ناناتخلا ىقتلا اذإ :باب-۲۸ | ۷١ ...... ربكألا ىلإ كاوسلا عفد : باب

 ۸١١ . . ةأرملا جرف نم بيصي ام لسغ :باب-۲۹ | ۷۱ ... ءوضولا ىلع تاب نم لضف :باب 5

 ضيحلا باتك-" لسغلا باتك- ٥

 ۳٣٣۔٤۲۹ مقر ۲٤۸-۲۹۳ ٠ مقر

 AT as ضيحلا ءدب ناك فيك : باب١ VE Ae ا لسغلا لبق ءوضولا :باب-١

 Ae تسفن اذإ ءاسقنلاب رمألا : باب۲ VE 0 هتأرما عم لجرلا لسغ : باب۲

 ۸۲ هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا لسغ : باب“ VE Aes هوحنو عاصلاب لسغلا : باب۳

 ۸۳ .... هتأرما رجح ىف لجرلاةءارق :باب-5 | ۷۳ ..... ًاثالث هسأر ىلع ضافأ نم : باب ٤

 ني . انيق ساشلا e VE ا ةدحاو ةرم لسغلا :باب 6

 211 ا ns .ضيحلا ةرشابم :باب_-5” | دنع بيطلا وأ بالحلاب أدب نم :باب 5

 AE واخ موعلا نقئاحلا زن بابزيالا | "بالا وجا اق وو دع مح ينو لسغلا .

 RE . كسانملا ضئاحلا ىضقت :باب-١ | ۷٤ ةبانجلا ىف قاشنتسالاو ةضمضملا : باب۷



AV 

AE e ea e ۹اد ةضاحتسالا : باب 

NOs een ملت ضيحلا مد لسغ ٠-باب 

 ١ مق لل ةضاحتسملل فاكتعالا : باب

 ١ - تضاح بوث يف ةأرملا يلصت له :باب
ARE e. و 0 e هيف 

 نم اهلسغ دنع ةأرملل بيطلا :باب - ۳

 NS ىفيحملا لغ باب 8

 ١ اهرعش ةأرملا ضقن : باب 0

AV cea ةقلخم ريغو ةقلخم : باب - 6 

  4ةرمعلاو جحلاب ضئاحلا لهت فيك :باب ۸۷

AAS o هرابدإو ضيحملا لابقإ : ١-باب 

 ١ ةالصلا ضئاحلا ىضقت ال :باب .... ۸۸

 ۸۸ اهبايث يف يهو ضئاحلا عم مونلا : باب 7

 بايث ىوس ضيحلا بايث ذختا نم :باب - ۳
 A ...... ra رهطلا

 A ..... نيديعلا ضئاحلا د وهش : باب 4

 ۸٩ ضیح ثالث رهش ىف تضاح اذإ : باب٥

 ۹۰ ضيحلا مايأ ريغ يف ةردكلاو ةرفصلا :باب

 3 ةضاحتسالا قرع :باب_/

 4٠ .... ةضافإلا دعب ضيحت ةأرملا :باب

 ٠ .. 4٠ . رهطلا ةضاحتسملا تأراذإ : باب 84

 4١ ... اهتنسو ءاسفنلا ىلع ةالصلا :باب_-٠٠

 431 faa ESS :باب-۱

 مميتلا باتك-۷

 77-748: مقر

 e e EE :باب-١

 Es ًابارت الو ءام دجي مل اذإ : باب”

 Ra رضحلا يف مميتلا : باب
 00000 امهيف خفني له مميتملا : باب ٤

 ae نيفكلاو هجولل مميتلا :باب-ة
 E o ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا : باب 5

EES SDNنيش  E 
 0 ةبرض مميتلا :باب_-

 CNT مم وللا وب هلا قا قع :باب8

 ةالصلا باتك- ۸
 ۳٤۹-٥۲۰ مقر

 988 ءارسإلا ىف تاولصلا تضرف فيك :باب-١

 ا بابثلا يف ةالصلا بوجو : باب
 ٠٠١ . ةالصلا ىفافقلا ىلع رازإلا دقع : باب“

 ٠٠١ هب ًافحتلم دحاولا بوثلا ىف ةالصلا : باب ٤

 ٠١١ .... دحاولا بوثلا ىف ىلص اذإ :باب-_

 ال1 ًاقيض بوثلا ناك اذإ : باب

 ا ةيماشلا ةبجلا ىف ةالصلا : باب

 ٠٠١١ اهريغو ةالصلا ىف يرعتلا ةيهارك : باب-4
 ¥ ب ليوارسلاو صيمقلا ىف ةالصلا : باب-4

EA -_يو ةروعلا نم رتسي ام :باب ٠ 

  11ا ذر رغ اعلا تاو
a “ا ق انتا 

 ا ع کا
 ٠١5 ... مالعأ هل بوث يف ئلص اذإ : باب 4

 ٠١6 .... بلصم بوث يف یلص نإ : باب ٥

 ٠١6 هعزن مث ريرح جوُرف يف یلص نم : باب 5
 ٠١6 ... رمحألا بوثلا ىف ةالصلا : باب ١

 :٠١6 .. ريثملاو خوطسلا يف ةالصلا :باب
 ١٠١5 . هتأرما ىلصملا بوث باصأ اذإ :باب ٩

 ae  ريصحلا ىلع ةالصلا : باب ٠
 NV ةرمخلا ىلع ةالصلا : باب-١

 Ns شارفلا ىلع ةالصلا : باب

 ةذش يف بوذلا لع دوجسلا :باب-۴۳



 متي ملاذإ

 ۸ لالا ر ی ا
 EA eB ةلبقلا لابقتسا لضف : باب

 اننا ةنيدملا لهأ ةلبق : باب 4

 تهون را نِمأوُدِجأَو 8 : ئلاعت هللا لوق باب ٠
 خب ا 4 لسم

 11۰ ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا : باب-١

 اذن a ةلبقلا ىف ءاج ام : باب 7١

 ١1١ دلا تاب قارنا ا

 1 لئصخلاب طاخملا كح : باب 5

 ١١7 . ةالصلا ىف هنيمي نع قضبي ال :باب_مه

 AT ا 0 هراسي نع قزبيل : باب ١"

 ١١7 .... دجسملا ىف قازبلا ةرافك : باب-۷

 مع ليسا ىف ةباغبلا قد: ناب ك4

 ITE ae قازبلا هردب اذإ :باب 8

 مامتإ يف سانلا مامإلا ةظع :باب ٠

 IES ا ا ةالصلا

 ۱۱۳ .. . . نالف ىنب دجسم لاقي له :باب ۱

 1٤ دلا ف ااو لا بان دك

 ...NIE جملا ف اج اعدم با

 ١١5 .. دجسملا ىف ناعللاو ءاضقلا :باب- 5

 ١1 راج س ا ا بايد

 :IO su كرينلا ف جاستا تا

 ١6 ... يملا لوحدي نمقلا : تابيكلل

 ١17 . ةيلهاجلا ئكرشمروبق شبنت له :باب- 4
١5 : E 

 11۷ . لبإلا عضاوم يف ةالصلا : باب ١

 ...NNW رونت همادقو یلص نم : باب١

 .٠. ۱١١۷ رباقملا ىف ةالصلا ةيهارك : باب 7

 NV .. خلا حا ى الا ايا

 IVE SAS ةعيبلا يف ةالصلا : باب ٤

A۷6 

A eS باب ٥ 

 ضرألا ىل تلعج» : هب ىبنلا لوق :باب

IA ss وح «ًاروهطو ًادجسم 

 دجسملا يف ةأرملا مون : باب هال ١8

  _ ۸دجسملا يف لاجرلا مون : باب ۱۱۹

  ۹رفسلا نم مدق اذإ ةالصلا : باب . ۱۱۹

 ٠ نيتعكر عكريلف دجسملا لخد اذإ : باب 11۰

 ١ نيل دجسملا ىف ثدحلا :ٍباب

TE e لا نا تابا 

  7دجسملا ءانب ىف نواعتلا : باب . ۲۹

 ٤ عانصلاو راجنلاب ةناعتسالا : باب . ۲۱

BARE ًادجسم نب نم : باب 0 

VEY a لبنلا لوصنب ذخأي :باب 75 

TE es دجسملا يف رورملا : باب "17 

TY Eames دجسملا ىف رعشلا : باب ۸ 

 اتا بادشأ كان كاك ۱۲۲

 ٠ ربنملا لع ءازشلاو عيبلا ركذ :باب_ .. ٠١۲
 ٠١١ دجسملا يف ةمزالملاو يضاقتلا : باب-١

 BA دجسملا ن نالا

 AEE رمخلا ةراجت ميرحت : باب-۳

 TFA دجسملل مدخلا : باب-٤

 ا :باب -۵

 NPT aes RE دجسملا

 TE nen ملسأ اذإ لاستغالا : باب 1

 01 دجسملا يف ةميخلا : باب

 ١١5 ةلعلل دجسملا ىف ريعبلا لاخدإ : باب 8

 11 e ET : باب 4

 ٠١١ :. دجسملا يف رمملاو ةخوخلا :باب ٠

 TO ee ةبعكلل قلغلاو باوبألا :باب-١

 ۲0 . دجسملا كرشملا لوخد : باب 7

 5 5 دجسملا يف توصلا.عفر : باب 47

 ٠١١ .. دجسملا يف سولجلاو قلحلا : باب



A4١ 

 YTV aes دجسملا ىف ءاقلتسالا : باب 6

 ١/0 قيرطلا نوی دجيسملا بايد

 .٠ ١717 . . . قوسلا دجسم يف ةالصلا : باب 417

 ۲۸ . . دجسملا يف عباصألا كيبشت : باب

 ٠١۸ ةنيدملا قرط ىلع ىتلا دجاسملا : باب 84

 aT E هفلخ نم ةرتس مامإلا ةرتس :باب ١

 يلصملا نيب نوكي نأ يغبني مك ردق :باب - ١

 VEE e ESS ع م تش ةرتسلاو

 Eas ةبرحلا ىلإ ةالصلا : باب۲

 PY E ةزتعلا ىلإ ةالصلا : باب ۳

 اس١ ةكمب ةرتسلا : باب ٤
 نضر 00007 ةناوطسألا ىلإ ةالصلا : باب 5

 نضل يراوسلا نيب ةالصلا : باب.

 FEA حو ل اال باب- 41

 “١77 .. . . ريعبلاو ةلحارلا ىلإ ةالصلا : باب.

 ا sas ريرسلا ىلإ ةالصلا : باب ۹

 ٠ هيدي نيب رم ْنَم ىلصملا دري : باب. . ۱۳۳

 ١-باب : يلصملا يدي نيب راملا مثإ . . ۳۳

  ۲هبحاص لجرلا لابقتسا :باب .... ١١5

 Eee مئانلا فلخ ةالصلا : باب ۳

 EE mn ةأرملا فلخ عوطتلا :باب 4

 ١5 ءيش ةالصلا عطقي ال لاق نم :باب 65

 يف هقنع ىلع ةريغص ةيراج لمح اذإ :باب 1

 NOS 0 0 0 0 ةالصلا

 ١0 ضئاح هيف شارف ئلإ یلص اذإ : باب ۷
 ۱۳١ . . . . هتأرما لجرلا زمغي له : باب 8

 نم ًائيش يلصملا نع حرطت ةأرملا :باب 2 ۹
 iE ا يم فرجها ف ل وكم ف موف ETE : ئذألا

 ةالضلا تيقاوم باتك_-4

 !oY“ مقر

 1717 اهلضفو ةالصلا تيقاوم : باب١

 هرو هلل نسم 4 :  یلاعت هللا لوق : باب ۲

 ةالضلا i یا

 PAE ةرافك ةالصلا : باب- ٤

 وس اهتقول ةالصلا لضف : باب

 1 ةرافك سمخلا تاولصلا :باب-1

 EA اهتقو نع ةالصلا عييضت : باب

 ۱۳۹ .٠ . . لجو رع هبر یجانی ىلصملا : باب۸

 ١68 رحلا ةدش ىف رهظلاب داربإلا :باب-۹

 ۶ < رقرسلا يف نهظلاب داربإلا : بايد
 E لاوزلا دنع رهظلا تقو : باب١١

 EN Ae رصعلا ىلإ رهظلا ريخأت : باب ١١

 ERs رصعلا تقو : باب۳

 11 رصعلا هتتاف نم مثإ : باب ٤

 E عع ام رصعلا كرت نم : باب 6

 NET Re رصعلا ةالص لضف : باب 7

 ١57 ... رصعلا نم ةعكر كردأ نم : باب۱۷

 E es برغملا تقو :باب

 ٠٤١ ءاشعلا برغملل لاقي نأ هرك نم :باب 69

 ...EO ss ةمتعلاو ءاشعلا ركذ : باب ٠

 ا سام او ءاشعلا تقو : باب ١

 EO sas ءاشعلا لضف : باب 7

 120 ءاشعلا لبق مونلا نم هركي ام : باب 7

 .٠٤١٠ . .'بلُغ نمل ءاشعلا لبق مونلا : باب 4
 ٠٤١ . ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو :باب 65

 EV eS رجفلا ةالص لضف : باب 7

 ...A د لا تقر تاب
 ١58 .... ةعكر رجفلا نم كردأ نم :باب-۸

 ١58 ... ةعكرةالصلا نم كردأ نم :باب 9

 AS ١ هوس :بابا"

 سلا ١



 AVY : تاعوضوملا سرهف

 ٠١١ انهاهو انهاه هاف نذؤملا عبتتي له :باب_- ١9 | رصعلا دعب الإ ةالصلا هركي مل نم :باب 7
 EVA ةالصلا انتتاف لجرلا لوق : باب OE E و وال اج قر رجفلاو

 AL روما ةالص ىلإ ىعسي ال : باب ١ لل رصعلا دعب ىلصي ام : باب_ 77

 دنع مامإلا اوأر اذإ سانلا موقي ىتم :باب ٠١١ ١ .. ميغ موي يف ةالصلاب ريكبتلا :باب "4

 1 ا DY ةماقإلا ١6١ .... تقولا باهذ دعب ناذألا : باب-٥

 ١5١ . ًالجعتسم ةالصلا ىلإ ىعسي ال :باب-۲۳ | ...0١٠6١ ةعامج سانلاب ىلص نم : باب "5
 111 عب ةلعل دجسملا نم جرخي له : باب 4 DO aes لصيلف ةالص يسن نم : باب-۷

 Ee مكناكم مامإلا لاق اذإ : باب۔-٥ ٠٠١١ .ىلوألاف ىلوألا تاولصلا ءاضق :باب-۸

 ...U r انيلص ام لجرلا لوق : باب ١67 ٠١- . ءاشعلا دعب رمسلا نم هرکی ام : باب 4

 ١١١ .... ةجاحلا هل ضرعت مامإلا : باب - "17 VOT aoa هقفلا يف رمسلا :باب ٠

 ٠١١ .... ةالصلا تميقأ اذإ مالكلا :باب_-8١ | ۱١۳ ... لهألاو فيضلا عمرمسلا : باب۱
 ٠ ةعامجلا ةالص بوجو : باب ۹ ناذألا باتك- 8208 11۲

 WEES ةعامجلا ةالض لضف : باب-١ ٦۰۳-۸۷٥ مقر

 ١17 . ةعامج يف رجفلا ةالص لضف :باب-#١ | ه٤... ....... ناذألا ءدب :باب۔١
 are EN ل ريجيم ليهم تايعاللا اا ونا نيو ار ىنثم ىنثم ناذألا : باب۲
 Een راثالا باستحا :باب_”“ | )هه ........... ةدحاو ةماقإلا : باب۳

 E  ةعابج ف ءاضبلا لضف :تايدال# O a نيذأتلا لضف : باب - ٤

 ١15 .... ةعامجامهقوف امف نانثا : باب 6 OO ع يح ءادنلاب توصلا عفر : باب_5
 ...O دجسملا يف سلج نم : باب .  ١660 . . . ءامدلا نم ناذألاب نقحي ام : باب ٦

 ٠١١ ... دجسملا ىلإ ادغ نم لضف :باب-۷ ٠١١ .... يدانملا عمس اذإ لوقي ام : باب

 ليلو .es ةالصلا تميقأ اذإ :باب_-”8 | ۱۵ ......... ءادنلا دنع ءاعدلا : باب-8
 ١57  ةعامجلا دهشي نأ ضيرملا دح : باب 9 ٠١١ .. ... .: . . . :ناذألا يف ماهتسالا : باب_-4

 ٠ ناذألا يف مالكلا :باب . . ...... ..لاه١ ٠ ةلعلاو رطملا ىف ةصخرلا :باب- ... ١55

 ١ هربخي نم هل ناك اذإ ىمعألا ناذأ : باب ٠١١ ١ رضح نمب مامإلا يلصي له :باب ... ١717

 ١717 ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ : باب ۲ :NOV رجفلا دعب ناذألا : باب ۲

 ٠١۸ ... ةالصلا ىلإ مامإلا يعد اذإ : باب 41 انني eos رجفلا لبق ناذألا : باب۳

 A ..... هلهأ ةجاح يف ناك نم : باب ...VOA u ٤ ةماقإلاو ناذألا نيب مك : باب ٤

 ATE سانلاب یلص نم : باب ON ٥ ةماقإلا رظتنا نم :باب 6

 ١59 ةمامإلاب قحأ لضفلاو ملعلا لهأ : باب 45 ١68 . ءاش نمل ةالص نيناذأ لك نيب : باب 5

 ١7١ .. ةلعل مامإلا بنج ىلإ ماق نم : باب ۷ ١59 .. نذؤم رفسلا يف نذؤيل لاق نم : باب_ ١١

 اا E سانلا مؤيل لخد نم :باب_ 48 | ةعامج اوناك اذإ نيرفاسملل ناذألا :باب

 نم 0 ةءارقلا يف اووتسا اذإ : باب ۹ Oso ةماقإلاو



 . . . . مهمأف موق مامإلا رازاذإ :

 . هب متؤيل مامإلا لعج امنإ :

 مامإلا فلخ نم دجسي ىتم :

 0 مامإلا لبق هسأر عفر نم مثإ :

 TIE ىلوملاو دبعلا ةمامإ :

 . هفلخ نم متأو مامإلا متي ملاذإ :

 عدتبملاو نوتفملا ةمامإ :

 : هئاذحب مامإلا نيمي نع موقي :

 . مامإلا راسي نع لجرلا ماق اذإ :

 مؤي نأ مامإلا وني مل اذإ :

 مامإلا لوط اذإ :

 1 مايقلا يف مامإلا فيفخت :

 ءاش ام لوطيلف هسفنل ىلص اذإ :

 لوط اذإ همامإ اكش نم :

 . . اهلامكإ ةالصلا يف زاجيولا :

 ىبصلا ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم :

 , ارق مآ ت نلضافإا
 . . مامإلا ريبكت سانلا عمسأ نم :

 مامإلاب متأي لجرلا :
 مامإلا ذخأي له :

 ةالصلا يف مامإلا ىكب اذإ :

 .. ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست :

 0 سانلا ىلع مامإلا لابقإ :

 E لوألا فصلا :

 . ةالصلا مامت نم فصلا ةماقإ :

 فوفصلا متي مل نم مثإ :
 . بكنملاب بكنملا قازلإ :
 . مامإلا راسي نع لجرلا ماق اذإ :

 . . . . ًافص نوكت اهدحو ةأرملا :

 مامإلاو دجسملا ةنميم :

 وأ طئاح موقلا نيبو مامإلا نيب ناك اذإ :

 ماع اما. .٠

5007 0 0 0 0 2 2 

507 07 07 7 0 0 5 

۸۰ 

1۸۰ 

۱۸۰۹ 

۱۸۰ 

AV SSeS ليللا ةالص : باب ١ 

  7ةالصلا حاتتفاو ريبكتلا باجيإ : باب . ١4١

  47ليي ةريبكتلا يف نيديلا عفر : باب_

  5عفراذإو عكر اذإو ربك اذإ نيديلا عفر : باب
 اا ا يو و

ATS هيدي عفري نيأ ىلإ : باب 6 

  7نيتعكرلا نم ماق اذإ نيديلا عفر :باب ١87

 ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو : باب۷ ۱۸۳

ARS ةالصلا يف عوشخلا : باب 

AF a e ريبكتلا دعب لوقي ام : باب 4 

AEE باب ۰ 

 ١-باب : ةالصلا يف مامإلا ىلإ رصبلا عفر . ١85

  7ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر : باب ٠۸١

AOS ةالصلا ىف تافتلالا : باب ۳ 

 ٤ ليان هيلرتيرمأل تقلي لَه : باپ

AT acc. مامإلل ةءارقلا بوجو : باب 6 

AVY ل رهظلا ىف ةءارقلا : باب 5 

AEs E ET 
AO e تلا ىف ةءارقلا ا 
ae بلا لا تا 
AA ss. لا و رهجلا اا 

 ةدستلابماعيلا ل ةءارتلا تاب 8
 امه م ءاشغلا ىف ةءارقلا : باب.

AQ... O _باب: ۳ 

 ا نمدقلا ىف ةءارقلا بايد
  6رجنفلا ةالص ةءارقب رهجلا :باب .. ١89
AOE a نيتروسلا نيب عمجلا : باب 5 

VAN As نييرخألا ىف أرقي : باب: ۷ 

 ا ا

AY م ةيآلا مامإلا عمسأ اذإ : باب 
 ١ -_ ىلوألا ةعكرلا ىف لوطي : باب ۱۹۱

idi: نيمأتلاب مامإلا رهج :باب ١ 



 تاعوضوملا سرهف

 :باب- ۲

 باب-١1

 باب +٠١6

 بابي ١6

 باب 1

 باب _ ۷

 باب _- ٨۸

 باپ _۔- ۹

 باب_۔- ۰

 EEE نيمأتلاب مومأملا رهج :

 00 فصلا نود عكراذإ :

 عوكرلا يف ريبكتلا مامتإ :

 . دوجسلا يف ريبكتلا مامتإ :

 . دوجسلا نم ماق اذإ ريبكتلا :

 بكرلا ىلع فكألا عضو :

 00 عوكرلا متي ملاذإ :

 ۰-6 f عوكرلا يف رهظلا ءاوتسا :
 ١ هيف لادتعالاو عوكرلا مامتإ دح :باب ٠۹٤

 ٠ هعوكر متيال يذلا. ديب يبنلا رمأ :باب 7

 ةداعإلاب ٠

 باب ۳

 تاب ۴

 باب _ ٥

 :باب_- ١55

 باب _- ۷

 باپ _ ۸

 ف : باب ١8

 :باب_ ٠١

 تايد 1۳1

 ذإ :باب_ ۲

 :باب_ 8377

 : باب _ ٤

 تا 0

 باب_- 1

 باب ۷

 باب ۸

 باب ۹

 باب- ١
 باب ١١

 باب ١

 50 عوكرلا يف ءاعدلا :

 هفلخ نمو مامإلا لوقي ام :

 . دمحلا كلو انبر مهللا لضف :

 ماما مار اق اواو و ده ده واق دق ده فو ا فأاو

 . دجسي نيح ريبكتلاب يوهي :

 aR ًارعش فكي ال :

 ةالصلا ىف هبوث فكي ال :

 : دوجتبلا يف ءاعدلاو بتلا:
 . نيتدجسلا نيب ثكملا :

 دوجسلا يف هيعارذ شرتفي ال :
 رتو يف ًادعاق ىوتسا نم :

١0: 

۸۷۹ 

 ...٠ ٠١7 ضرألا ىلع دمتعي فيك : باب ۳

 ٠١7 نيتدجسلا نم ضهني وهو ربكي : باب. ٤

 ٠١7 ... دهشتلا يف سولجلا ةنس : باب 06

 ۲٠۳  آبجاو لوألا دهشتلا ري مل نم :باب . ٦

 نا eee e ىلوألا يف دهشتلا .: باب - ١7

 #٠١ ..:.. . . ةرخآلا ىف دهشتلا : باب 8 ١

 E SS مالسلا لبق ءاعدلا : باب ۹
 00000 ءاعدلا نم ريختي ام.: باب ۰

 ۰0 . . . هفنأو هتهبج حسمي مل نم :باب 0١

 يق rd Rs ميلستلا :باب 7

 5٠0 .... مامإلا ملسي نيح ملسي:: باب_ ۳

 TOO مالسلا در ری مل نم :.باب 4

 N :.... .. . ةالصلا دعب ركذلا : باب ٥

 ۲۰۷ ملساذإ سانلا مامإلا لبقتسي : باب 5

 ۲۰۷ .. . . هالصم يف مامإلا ثكم : باب_- ۷

 TAN سانلاپ یلص نم : باب _-_- ٨۸

 نيميلا نع فارصنالاو لاتفنالا :باب 48

 0006 لابشناو
 ءينلا موثلا يف ءاجام :باب

ER نايبصلا ءوضو : باب ٠ ١ 

  ۲دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ : باب

  ۳ملاعلا مامإلا مايق سانلا راظتنا : باب

 ٤١ لاجرلا فلخ ءاسنلا ةالص : باب . .
  6ءاسنلا فارصنا ةعرس : باب 0

 ١73 اهجوز ةأرملا ناذئتسا : ساب

 . . لاجرلا فلخ ءاسنلا ةالص : باب ۷

 ةعمجلا باتك- ١
 ۸۷٦٩-٩٤۱ مقر

 ةعمجلا ضرف : باب
 و ةعمجلا موي لسغلا لضف : باب

 ةعمجلا لضف :باب- ٤
 مثامام ادن د. ماو د ءاقعأث

 ea كولا لول" له هل هل عا

۹۸ 



 تاعوضوملا سرهف ۸۸°

 YO e û ةعمجلا موي تاصنإلا : باب "5 IES ERE a : باب٥

 ۲۲١ .. ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا :باب-۳۷ | 4 ........... ةعمجلل نهدلا : باب

 ۲۲٣ .... . مامإلا نع سانلا رفن اذإ : باب 8 NO aes دجي ام نسحأ سبلي : باب-ا/

 75775 ... اهلبقو ةعمجلا دعب ةالصلا : باب "8 O لا م ةعمجلا موي كاوسلا : باب -8

 يف اتنا واصلا تب 6 Et j OO هريق اوس كوس س 3 تاينق
 ETE SARE « ضر ا رجفلا ةالص ىف أرقي ام :باب- ٠

 نوي ةعمجلا دعب ةلئاقلا :باب ١ ند ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا باب3

 فوخلا ةالص باتك- ١ نم لسغ ةعمجلا دهشي مل نم ىلع له :باب - ١١
 ۹٤۲-٩٤۷ مقر NV asa . . مهريغو نايبصلاو ءاسنلا
 E O فوخلا ةالص :باب-١ TIVE ا ا :باب- ۳

 ۲۸ : ناک رو الاجر فوخلا ف باب آ 57١8 . ةعمجلا رضحي مل نإ ةصخرلا : باب ٤

 OS ًاضعب مهضعب سرحي :باب۔۳ | ۸ ۰.۰۰۰ ةعمجلا ىتؤت نيأ نم : باب 0
 ۲۲۹ .. نوصحلا ةضهانم دنع ةالصلا :باب- ٤ ۲۱۸ سمشلا تلاز اذإ ةعمجلا تقو :باب- 7

 ۹ بولطملاو بلاطلا ةالص :باب .ه | ۹ ةعمجلا موي رحلا دتشا اذإ : باب ١
 5٠ ..... حبصلاب سلغلاو ريكبتلا :باب-5 | ۹ 0.0.0... ةعمجلا ىلإ يشملا :باب

 نيديعلا باتك- 1 77١ . ةعمجلا موي نينثا نيب قرفي ال :باب 9

 ۹٤۸-٩۸۹ مقر ٠٠١ ةعمجلا مويهاخأ لجرلا ميقي ال : باب-١

 ال حانون ا ا تاس ل و ةعمجلا موي ناذألا : باب ١

 ه1 مز ديعلا عوز قردلاو فارحلا» نايرا# |٠ 5117 قرد ةعمجلا عويردجاولا هذؤملا كايد
 E ايد اسالا فأل يديعلا TS 111 هج د ويحل ىلع ماعز بحي ”كايدك؟
 ۲۴۶ 0 جورخلا لبق زطقلا موي لكألا 4 بايو | 11٠١ نها هنعرربملا ىلع شولجلا تايد
 0م رحنلا موي لكألا :باب_ .WN ccc ةبطخلا دنع نيذأتلا : باب 6
 فرذر ربنم ريغب ىلضملا ىلإ جورخلا : باب IY SRS ربنملا ىلع ةبطخلا : باب 75
 r ديعلا ىلإ ترك رلاو ىقملا باب LA اكو اياب ًامئاق ةبطخلا : باب_ 7
 ا SA ديعلا ذعب ةبطخلا : باب۸ ۲۲ بطخ اذإ مامإلا سانلا لابقتسا : باب

 5854 ..... حالسلا لمح نم هرکی ام :باب-9 | ۲۲۲ .. ءانثلا دعب ةبطخلا يف لاق نم :باب
 VEE ا ديعلا ىلإ ريكبتلا :باب_- ۲۲٤ ةعمجلا موي نيتبطخلا نيب ةدعقلا : باب ٠"

 776 . . قيرشتلا مايأ يف لمعلا لضف :باب ١ ب ةبطخلا ىلإ عامتسالا : باب-١

 71 ا ا ىنم مايأ ريكبتلا :باب_- 2.0.0.0٠ 53558 | ١١ الجر مامإلا ىأر اذإ : باب "7
 575 .. ديعلا موي ةبرحلا ىلإ ةالصلا :باب_ ١١ | 43568 .... بطخي مامإلاو ءاج نم : باب 7

 موي مامإلا يدي نيب ةبرحلا وأ ةزنعلا : باب - نضر dts ةبطخلا يف نيديلا عفر : باي 4

 سا وما قم 0 (HO es ةبطخلا يف ءاقستسالا : باب 0



 تاعوضوملا سرهف

 ىلصملا ىلإ ضيحلاو ءاسنلا جورخ : باب 6

eو  
 ۲۳۷ .. ىلصملا ىلإ نايبصلا جورخ : باب
 Weis سانلا مامإلا لابقتسا : باب_۷
 ل و ىلصملاب يذلا ملعلا : باب.
 ۲۳۷ . ديعلا موي ءاسنلا مامإلا ةظعوم : باب 9

2 ۳۸ 
 +28 +: قلصملا نعيحلا لازتعا :تابدالا
 ۲۳۹ .... رحنلا موي حبذلاو رحنلا :باب- 7
 ةبطخ يف د لا مامإلا مالك :باب-1

 ا لا د ديعلا .

 TEV ل يق ا ول لوا ديعلا

 51٠ .. نيتعكر ىلصي ديعلا هتاف اذإ : باب 0

 51٠ .... اهدعبو ديعلا لبق ةالصلا : باب 5

 رتولا باتك- :١

 f۹۹ مقر

 Eee رتولا ىف ءاجام :باب-١

 ا ل يس مدلل قولا تاغا بابا

 ۲٤١ .... . . رتولاب هلهأ كج ىبنلا ظاقيإ : باب۳

 نو ارو هال رخآ لجل : بايد

 ES ةبادلا ىلع رتولا :باب_ ٥

 راش اب ا وح رفسلا يف رتولا :باب-١

 TEY هدعبو عوكرلا لبق تونقلا : باب۷

 ءاقستسالا باتك_- 5

 1٠١6-٠١١9 مقر

 . . ةي يبنلا جورخو ءاقستسالا :باب-١
 كيل ابا الا تابا
 EE ا اک

 ۲٤۵ . . ءاقستسالا مامإلا سائلا لاؤس : بابا"
 *40 د تاقستالا ىف ءادرلا ليوحت تابا

 طحقلاب هل نم زعو لج برلا ماقتنا :باب -

A۸۱ 

 E e .. همراحم تكهتنا اذإ

 555 ... ةعمجلا ةبطخخ ىف ءاقستسالا : باب۷

 Ee ربنملا ىلع ءاقستسالا : باب۸

 ee ةعمجلا ةالصب ىفتكا نم : باب 9
 ٠ لبسلا تعطقنا اذإ ءاعدلا :باب- ... ۲٤١۷

 يف هءادر لوحي ملوي يبنلا نإ ليق ام : باب

TEV ةعمجلا موي ءاقستسالا 

 ۲٤۷١ .... مامإلا ىلإ اوعفشتسا اذإ :باب-

 E عفشتسا اذإ : باب
 PEN SR Ss طحقلا

TEA ae رظملا رثك اذإ ءاعدلا : باب ٤ 

 ٥ ًامئاق ءاقستسالا یف ءاعدلا :باب ... ۲٤۹

 ١ ءاقستسالا یف ةءارقلاب رهجلا :باب_- ٠ ۲٤۹
 ىلإ هرهظ هلي يبنلا لوخ فيك :باب
 TEN eS سانلا

 559 .... نيتعكر ءاقستسالا ةالص : باب ١8

 لا 0 ىلتصملا قف ءاقستسالا : باب 8
 ٠ ءاقستسالا ىف ةلبقلا لابقتسا : باب .. 506٠

 ١ - يف مامإلا عم مهيديأ سانلا عفر :باب

 ا rie ES ون وما محاط وعما ءاقستسالا

 ,o ءاقستسالا يف هدي مامإلا عفر : باب ١

 FOR es ترطمأ اذإ لاقي ام : باب 7

 OY ملا رظعلا ف نطمت نق": تاي
 VON aes 0 حيرلا تبه اذإ :باب 8

 ٠ ۲١باب : «ابصلاب ترصن» ای يبنلا لوق 590١

o1 .. SS 

ES ناتو EET 
 وڏ 00

  4هللا الإ رطملا ءيجي ىتم يردي ال :باب ۲٣۲

  7فوسكلا باتك-
 مقر ٠١55-1١١4



 AAY تاعوضوملا سرهق

 ١باب : سمشلا فوسك يف ةالصلا .... ۲٠۳ ١ ةالصلا يف ةدجسلا أرق نم : باب ... ۲٣۳

 فوسكلا يف ةقدصلا : باب OE es ۲دوجسلل ًاعضوم دجي مل نم :باب-۲ .. 777

 ةالضلا ريصقت ٍناتك- ۸ 704 فوسكلا يف ةعماج ةالصلاب ءادنلا : باب
 ٤ فوسكلا يف مامإلا ةبطخ : باب  o٤ا

 ابد  Eنمسا تسمع  Reم مشا ىف ءاعاجت إي نوي“
E Re E E | 000 ا 
  ۷ربقلا تاذع نم وعلا  00 eهتجح يفي يبنلا ماقأ مك :باب-۳ 10

 ا وعملا ا رضتيدك ىف بايد 0 وبكل دريل اتا
E سا رعت جرت اذإ وصي 4 تاب ON es -ةعامج فوسكلا ةالص : باب ۹ 
EOI ب هيلا اقر نتا OVS SS لاجرلا عم اا ةالص ٠-باب 

 ١-باب: ةقاتعلا بحأ نم , ۷ TOVتاودلا ئلح عوطتلا ةا باب :٠ ا

Ea ae ی | ا یوا ا 
ae IA OE ER "انيك ا تاجا 
  5رامحلا ىلع عوطتلا ةالص : باب١ نا فوسكلا يف ركذلا : باب ۹۷

VY راسلا نق عوطتي مل نه باب ١١ Oia فوسكلا يف ءاعدلا : باب .5 

 ةبلتت يف مامزلا كرك تابعا ١1930 a ١ ٠  Oا نسل يف عوطب
 او ا نورا ف عملا ايوا و ىف ةؤلنعلا تابعا
 برغملا نيب عمج اذإ ميقي وأ نذؤي له : باب - 4 ”094 .. فوسکلا يف ىلوألا ةعكرلا : باب

  9فوسكلا يف ةءارقلاب رهجلا :باب ..  55١ا وسما بج وك ءاشعلاو 8

 رصعلا ىلإ رهظلا رخؤي : باب 6 نارقلا دوخت بناتك  esنا

 مقر  7 ۱۰۷۹-۱۰٦۷.سمشلا تغاز ام دعب لحترا اذإ : باب ٠559
VO Reds دعاقلا ةالص :١7-باب | ۲٩۱ . اهتتسو نآرقلا دوجس ىف ءاجام :باب۔ ١ 

Vs ءاميإلاب دعاقلا ةالص :باب-۸ | م 020 ا يكس تابعا 

 ىلع یلص ًادعاق قطي مل اذإ :باب-14 | مهو 00000 ا ا
IAS ل E بنج 0 لا اوب تاب 

VN Sas ادعاق ىلص اذإ : باب مد نيك كلا مم يملسملا دوجس 4 تاب ٠ 

 ٦ دجهتلا باتك- 1۲ . دجسي ملو ةدجسلا أرق نم : باب

 /- تقم ءال اإ 3 ةدجس : باب  BE 4مقر ۱۱۸۷-۱۱۲۰
VE ۸و يدم عم ليللاب دجهتلا :باب-١ ۲ ءىراقلا دوجسل دجس نم : باب 

  9م ليللا مايق لضف :باب-؟ ۹۲ مامإلا أرق اذإ سانلا ماحدزا : باب

 ٠ - ليللا مايق يف دوجسلا لوط :باب_ | بجوي مل لجو رع هللا نأ ىأر نم :باب ... ۲۷۳

 ضيرملل مايقلا كرت دوجسلا N RR Se ٤ نوري ا :باب-



 11 تاعوضوملا سرهف

 YAO ...... ةعامج لفاونلا ةالص :باب_”5 | ليللا ةالص ىلع هيَ ىبنلا ضيرحت :باب  ه

 ATs etar تيبلا يف عوطتلا : باب-۷ AA تاز نيغ س لاواز

 دجسم ىف ةالصلا لضف باتك- EVE ins ليللاب يب يبنلا مايق : باب

 ةنيدملاو ةكم V٤ ر دلع ماني باندا

 ۱۱۸۸-۱۱۹۷ مقر NO aS مني ملف رحست نم : باب۸

 ۲۷١ .. . . : ليللا ةالص يف مايقلا لوط : باب٩
TAV as ةكم دجسم ىف ةالصلا لضف : باب ١ 

TAV ai ۲اس ءابق دجسم : باب 
 ١باب : همونو ليللاب 5 يلا مايق ...  ۲۷١ی لك هاي دكت نتا ند بارد 0 ٠ تا

 سأرلا ةيفاق ىلع ناطيشلا دقع : باب  4 | 57١١ًابكارو ًايشام ءابق دجسم نايتإ :باب_ . . ۲۸۸
YARA _ا ريثملاوربقلا قيم اه اضف : تاب اا لصي ملو مان اذإ :باب ١١ 

YAR ا سقملا تيب دجشم:: تاندا ۲۷۷ . ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا : باب ٤١ 
  6هرخآ ايحأ | لوأ مان نم : باب . . ۲۷۷

 ةالصلا ىف لمعلا باتك-١ ل
 3 25 ۲۷۸ ... ناضمر ىف ليللاب دي همايق : باب 7

 ٥ Eل مقر ي ۱۲۲۳-۱۱۹۸

EY ةالصلا ىف ديلا ةناعتسا : باب ١ e 
AN. 3 تلا مە ام : تاب - 8 ۲۸۹ .. ةالصلا يف مالكلا نم ىهنيام :باب-؟ ME ل EGE 

 باب۹ : 2
  a E Eحلاو ا رو ا 110.53
Yq E ER. FVII ESD SRE : ۹-باپ 

  | Ea NRال ند سلا ا 0000000

E عصرقما نار داي. 3405 خلا ييكر ىلع ةموادملا : بايد 

 ةالسلا ف اهتلو مآل ا | نبا یا ىلع لا ا 744
  4نيتعكرلا دعب ثدحت نم : باب ....  58٠*؟و؟ ا ةالصلا يف ىصحلا حسم : باب-۸

E OA AES نار لوا | Na يطيح وطتلا يف ماجاب باب 
  7موا ةالتفلا ىف لمعلا نم زوجي ام باد ۲۸۲ .. . رجفلا يتعكر دعب ثيدحلا :باب

 ماله ةيكدتالص تناك فيك :باب -

 ۲۹۲۰۰۰ ةالصلا ىف ةبادلا تتلفنا اذإ : باب AY ١ 0 رجفلا يتعكر دهاعت : باب
 4r .. لار قايعبلا نم زوجي ام بابن ا ۲٢۲ .... رجفلا يتعكر يف أزقيام :باب-۸
 هتالص يف لاجرلا نم ًالهاج قفص نم : باب :TAT ١ ةبوتكملا دعب عوطتلا :باب 4

 TAF م ل هتالص دسفت مل ۲۸۳ ... ةبوتكملا دعب عوطتي مل نم :باب-“٠

 رظتناف رظتنا وأ مدقت يلصملل ليق اذإ : باب - 4 ۲۸۳ .... رفسلا يف ىحضلا ةالص : باب-١

 RIA eA e سأب الف 7/7 . ًاعساو هآرو ىحضلا لصي مل نم : باب”

 LTE aes ةالصلا يف مالسلا دري ال : باب 6 585 .٠ . . ' رضحلا یف ىحضلا ةالص : باب-۳

 E ةالصلا يف يديألا عفر : باب 7 ل رهظلا لبق نيتعكرلا : باب "8

 A ةالصلا ىف رصخلا : باب_ AE Aa ١١7 برغملا لبق ةالصلا : باب-٥
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 باب-

 ١-باب:

 ذإ :باب-؟

 : باب۳

 ٤ باب :

 ٥باب :
 باب :

 باب -ا/ :

 : :باب-8

 ٩باب :

 باب۱
 : باب۲

 : باب۳

 : باب ٤

 : باب٥
 : باب ٦

 : باب۷

 :باب-8

 : باب٩

 :باب-٠
 :باب-١١

 : باب ۲

 : باپ ۳

 :باب- 4

 :باب- 6
 :باب- 7

 : باب:۷

 : باپ ١48

 . ةالصلا يف َءْيشلا لجرلا ركفُي :

 : وهسلا باتك- ۲

 ۱۲۲۲-۱۲۳۹ مقر

oon 

 زئانجلا باتك- ۳

 ۱۲۳۷-۱۳۹ مقر

 . همالك رخآ ناك نمو زئانجلا يف :

 e زئانجلا عابتاب رمألا

 . توملا دعب تيملا ىلع لوخدلا

 هسفنب تيملا لهأ ىلإ يعني لجرلا
 a وتم ةزانجلاب نذإلا

 . بستحاف دلو هل تام نم لضف

 . . ربقلا دنع ةأرملل لجرلا لوق

 هءوضوو تيملا لسغ
 ET ًارتو لسغي نأ بحتسيام

 تيملا نمايمب أدبي
 ... تيملا نم ءوضولا عضاوم

 . لجر رازإ يف ةأرملا نفكت له

 . ةريخألا يف روفاكلا لعجي

 ةأرملا رعش ضقن
 تيبلل راعشإلا فيك
 . نورق ةثالث ةأرملا رعش لعجي

 اهفلخ ةأرملا رعش ىقلي

enone 

 EA نيبوثلا ىف نفكلا : باب ۹ 140

 PE تلل طرخلا باب

 VD مرحملا نفكي فيك :باب ١

 ما سك صيمقلا ىف نفكلا : باب

 NV as ا باب-۳

 AS ةمامع الب نفكلا : باب 4

 نكي لاملا عيمج نم نفكلا : باب 5

 ۸ دحاو بوث الإ دجوي مل اذإ : باب 75
 ند ًانفك دجي مل اذإ : باب

 م و نفكلا دعتسا نم : باب 8

 نا زئانجلا ءاسنلا عابتا : باب 4

 ۳۰۹ . اهجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ :باب_"

 TNE ا روبقلا ةرايز : باب-١

 ءاكب ضعبب تيملا بذعي» : ةَ هلوق : باب _ ۲

 i EE «هيلع هلهأ

 ۳٠۲ تيملا ىلع ةحاينلا نم هرکی ام : باب-۳

 ا O باب

 ۳۱۲ .... بويجلا قش نمانم سيل : باب 0

 81 .. ةلوخ نب دعس ةي ىبنلا ءاثر : باب ا“

 1۳ لاد كحتلا نع وني ام: تايوالب

 ۳۱۳ ... دودخلا برض نمانم سيل : باب 8

 وم ليولا نم ىهنيام : باب 9

 TYE eas ةبيصملا دنع سلج نم : باب ٠

 5١5 . ةبيصملا دنع هنزح رهظي مل نم :باب ١

 ...٠٠٤١١ ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا : باب ۲

 «نونوزحمل كب انإ» هلي يبنلا لوق :باب - 5*
VO م م امج IS 

TV ضيرملا دنع ءاكبلا : باب ٤ 

  5ءاكبلاو حونلا نم ىهني ام : باب . ۳1٥

Tes ةزانجلل مايقلا : باب 5 

  ۷ةزانجلل ماق اذإ دعقي ىتم : باب ۳1١

i EEE ا باب ۸ 



 ۸۸0 تاعوضوملا سرهف

 ا ربقلا يف قشلاو دحللا : باب 8 نسر du يدوهي ةزانجل ماق نم : باب 4

 ا تامف يبصلا ملسأ اذإ : باب 9 ۳٠۷ ءاسنلا نود ةزانجلا لاجرلا لمح :باب +

 هلإ ال توملا دنع كرشملا لاق اذإ : باب - ۰ مال“ م اوما ةزانجلاب ةعرسلا : باب ١

 ا SRS هللا الإ "14 . ةزانجلا ىلع وهو تيملا لوق : باب ۲
 11 ربقلا ىلع ةديرجلا : باب ١ نضل ..... ةثالث وأ نيفص فص نم : باب ۳

 ۳۲۹ ... ربقلا دنع ثدحملا ةظعوم : باب 7 PIA ..... ةزانجلا ىلع فوفصلا : باب ٤

 ET سفنلا لتاق يف ءاجام :باب_48 | ۳۱۸ .. لاجرلا عم نايبصلا فوفص : باب ٥

 ‹ نيقفانملا ىلع ةالصلا نم هركي ام :باب - 858 | ۹ . زئانجلا ىلع ةالصلا ةنس : باب 7
 مما E a .... نيكرشملل رافغتسالاو ۳1۹4 ا زئانجلا عابتا لضف : باب ۷

 سر ...e تيملا ىلع سانلا ءانث :باب_- 860 | ۹ ....... نفدت ىتح رظتنا نم : باب.
 ضرما e ربقلا باذع يف ءاج ام : باب 7 ىلع سانلا عم نايبصلا الص :باب 8

 نيرا ...wr ربقلا باذع نمذوعتلا :باب_4 | مس#» .0.0.0.00.00 00.000 زئانجلا
 ۳۳۲ .. . لوبلاو ةبيغلا نم ربقلا باذع :باب_ 88 | ۰... .... زئانجلا ىلع ةالصلا :باب_”٠

 ةادغلاب هدعقم هيلع ضرعي تيملا :باب - 84 | ۳۲۰ ...دجاسملا ذاختا نم هركيام :باب ١
 he ا وم يرسل يحتم هات يشتعلاو فل 000١ ءاسفنلا ىلع ةالصلا :باب - 7

 ٣٣۳ .. . . . ةزانجلا ىلع تيملا مالك :باب_- ۰۰٠۰ ۳۲۱ | 3١ لجرلاو ةأرملا نم موقي نيأ : باب 77
 ۳۳۳ ... نيملسملا دالوأ يف ليقام :باب-١ ٣۲۷ . : . ًاعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا : باب 8

 ۳۳۳ . .. نيكرشملا دالو يف ليق ام :باب_- 475 | ۳۲۱ ةزانجلا ىلع باتكلا ةحتاف ةءارق : باب 6
 NES A :باب-۳٩ | ۳۲۲ . نفدي ام دعب ربقلا ىلع ةالصلا :باب

 0 نينثإلا موي توم :باب-45 | ۳۲۲ .. . . . لاعنلا قفخ عمسي تيملا :باب-
٥ ES NARةتغبلا « ةءاجفلا توم : باب  ..... Pro 

 gs رف يف ماچ ا ا 1١ مالا يم e اهوحن
 ۳۳۷ ... تاومألا بس نم ىهنيام :باب-۹۷ | سوس 00000 ليللاب نفدلا : باب 9
 PEV sea را وار رک با !١ هيومن ا ا ضار

 ةاكزلا باتك- ٤ ضفع 0 ةأرملا ربق لخدي نم :باب ١

 ۱۳۹۰-۱١۱۲ مقر فس 0 ديهشلا ىلع ةالصلا : باب 7

 TEA ا ا ةاكزلا بوجو :باب-١ € ربق ىف ةثالثلاو نيلجرلا نفد : باب-۳

 E ةاكزلا ءاتيإ ىلع ةعيبلا :باب-١ | ١ ..... ءادهشلا لسغ ري مل نم : باب
 ESR CT O e r TT .دحللا يف مدقي نم :باب 0
 21 زنكب سيلف هتاكز يدأ ام : باب ٠۲١ ٤ .. ربقلا ىف شيشحلاو رخذإلا : باب 7

 847 ۰... .... . , هقح يف لاملا قاقنإ :بابد ه اوا قم تلا جرخي له :باب -۷
 0 ةقدصلا ىف ءايرلا : باب٦



A۸تاعوضوملا سرهف ٠ 

 ٠ ۲٤١ . . . لولغ نم ةقدص هللا لبقي ال : باب۷

 ES بيط بسك نم ةقدصلا : باب-۸

 PEN 00 درلا لبق ةقدصلا : باب٩

 ۳٤٤١ .... ةرمت قشب ولو رانلااوقتا :باب- ٠

 "55 . حيحصلا حيحشلا ةقدص لضف :باب-١
EEO -جلا فيو لا :باب ١ 

Eee as _ةينالعلا ةقدص : باب ٠١ 

FEO ا رسلا ةقدص : باب 5 

 7١506 ملعي ال وهو ينغ ىلع قدصت اذإ : باب 6

 ١780 رعشي ال وهو هنبا ىلع قدصت اذإ :باب 7

 نس نيميلاب ةقدصلا : باب /١ 

 نس ةقدصلاب همداخ رمأ نم : باب

 755 ... ىنغ رهظ نع الإ ةقدصال :باب 8

 لا ا تا ىطعأ امب نائملا : باب

 ۳٤۷ .... ةقدصلا ليجعت بحأ نم :باب ١

 TEE ةقدصلا ىلع صيرحتلا : باب

 FEA ees عاطتسا اميف ةقدصلا : باب - 7

 EN e ةئيطخلا رفكت ةقدصلا : باب

 ۳٤۹ . ملسأ مث كرشلا يف قدصت نم : باب 6

 م54 ..... قدصت اذإ مداخلا رجأ : باب 7

 EAT تقدصت اذإ ةأرملا رجأ : باب-۷

 () قلو كلغ نم نا # : ىلاعت هللا لوق : باب ۸
 FOR ل وم EES .. . . قتل َّقَّدَصَو

 Fo ليخبلاو قدصتملا لثم : باب-۹

 ٠١١ .... ةراجتلاو بسكلا ةقدص : باب-١

 TON wes ةقدص ملسم لك ىلع :باب_١

 00١ ةقدصلاو ةاكزلا نم ىطعي مك ردق : باب _-۲

 POY ا e قرولا ةاكز : باب -۳

 TON ats ةاكزلا ىف ضرعلا : باب١٠ .

 TOY 0 قرم وب حبال : باب "0

 ريد ests نيطيلخ نم ناك ام : باب "5

 نا لبإلا ةاكز : باب-۷

 ضاخم تنب ةقدص هدنع تغلب نم :باب _ ۸

 EON م د م هدنع تسيلو

 O a re منغلا ةاكز :باب-۹
 ٠٠١ ... ةمرهةقدصلا ىف ذخؤت ال : باب ٠

E EE ةقدصلا ىف قانعلا ذخأ : باب ١ 

  7ةقدصلا يف سانلا مئارك ذخؤت ال : باب ٠٠٤

  ۳ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيل : باب ۲٣۵

100 SERS رقبلا ةاكز : باب ٤ 

Yoo ....... براقألا ىلع ةاكزلا : باب ٥ 

 501 ةقدص هسرف يف ملسملا ىلع سيل : باب 5

 ۳0٦ ةقدص هدبع يف ملسملا ىلع سيل : باب ۷

 ON a es ىماتيلا ىلع ةقدصلا : باب ۸

 ...oV u جوزلا ىلع ةاكزلا : باب. ۹

 َنيِمِردَمْلاَو باقرلآ فو : ىلاعت هللا لوق :باب-

 OV منا طم رع 4َِّنَأ ليم فو

 ل ف ةلأسملا نع فافعتسالا : باب ١

 ةلأسم ريغ نم ًائيش هللا هاطعأ نم :باب 7

 TON mae فارشإ الو

 04 ...... ًارثکت سانلا لأس نم : باب ۳

 تیس ¥ : ىلاعت هللا لوق :باب ٤

 O es 4 اال س اگلا

 E 0 رمتلا صرخ : باب ٥

 ءاملابو ءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا : باب ١

 .Ne A NES SS يراجلا

 قسوأ ةسمخ نود اميف سيل : باب _ ۷

AL Ee و ةقدص 

 8 لخنلا
 HAE هلخن وأ هرامث عاب نم : باب 9

 PUT e هتقدص يرتشي :باب_ 6٠

 ١ يبل ةقدصلا يف ركذي ام :باب . 7717



 جاوزأ يلاوم ىلع ةقدصلا :باب -5

 VEE رو هدأ اسم رالي يبنلا ٠

 TEA ةقدصلا تلوحت اذإ : باب 7

 854 .... ءاينغألا نم ةقدصلا ذخأ : باب ١

 FOS هئاعدو مامإلا ةالص :باب-٥

 نال 0 .. رحبلا نم جرختسي ام : باب 7

 Oe سمخلا زاكرلا يف : باب "17

 "77 اع يليكمْلاَو » : ىلاعت هلوق : باب.
 نما 0 ةقدصلا لبإ لامعتسا : باب 9

 8757 .. هديب ةقدصلا لبإ مامإلا مسو : باب-١

 FA رطفلا ةقدص ضرف : باب-١

 ملا ..... دبعلا ىلع رطفلا ةقدص : باب 7

 7537 .. . ريعش نم عاص رطفلا ةقدص : باب 7

 ٣٣۷ .. ماعط نم ًاعاص رطفلا ةقدص : باب 4

 ٠٠٣۷۰ . . . رمت نم ًاعاص رطفلا ةقدص : باب 0

 EW n ee بيبز نم عاص :باب-

 AA ديعلا لبق ةقدصلا : باب-۷

 A te رحلا ىلع رطفلا ةقدص : باب-۸
 ٠٠۸ ريبكلاو ريغصلا ىلع رطفلا ةقدص : باب 9

 ":جحلا باتك- 6

 ۱۰۱۳-۱۷۷۲ مقر

 NER EP SESE هلضفو جحلا بوجو : باب ١

 لو الار َكْونأَي 8 : یلاعت هللا لوق :باب - ۲ ا
 4 (يييَ لک ني أَم را لڪ
 Ns لحرلا ىلع جحلا : باب

 Vesa روربملا جحلا لضف : باب ٤

 ۳۷١ .. ةرمعلاو جحلا تيقاوم ضرف : باب٥

 رَ كرم أوُدٌَوَّرككَو# : ىلاعت هللا لوق :باب - ٦
 كت ل ا 4یوم دارا

 ۳۷١ .. ةرمعلاو جحلل ةكم لهأ لهم : باب۷

 RAE . ةنيدملا لهأ تاقيم :باب-۸

 VN As A ماشلا لهأ لهم : باب_-9

YAAY 

VT ds ... . -دجن لهأ لهم :باب ٠ 

VY تيقاوملا نود ناك نم لهم : باب ١ 

 ١ ني ... نميلا لهأ لهم : باب

VETA قارعلا لهأل قرع تاذ : باب 

 ١5 سي :باب-

 1١5-باب:

VENETO a ياويل هع Ea 0 

 ۲۷۳  كرابم داو قيقعلا وللي يبنلا لوق
 الا/5 . .. تارم ثالث قولخلا لسغ :باب_ ١١

 VEE BSR مارحإلا دنع بيطلا : باب ۸

 PVE ss ًادبلم لهأ نم : باب 9

 5175 ةفيلحلا يذ دجسم دنع لالهإلا : باب ٠

 ٣۷١ . بايثلا نم مرحملا سبلي الام : باب ١

 © . جحلا يف فادترالاو بوكرلا : باب 7

 .٠ ٠۷١ . . بايثلا نم مرحملا سبلي ام : باب 71“

 ۳۷١٦ حبصأ ىتح ةفيلحلا يذب تاب نم : باب

 سيلا ae لالهإلاب توصلا عفر : باب 6

 E E ةيبلتلا : باب 7

 . ريبكتلاو حيبستلاو ديمحتلا : باب ١

 ۳۲۷۷ هتلحار هب توتسا نيح لهآ نم : باب

 لالالا ةلبقلا لبقتسم لالهإلا : باب 84

 ۳۷۷ .. يداولا ىف ردحنا اذإ ةيبلتلا : باب_ ٠

 ضي .. الاب الا ليت كف ا

 . لكي يبنلا نمز يف لهأ نم : باب”
 0 علا ىلاعت هللا لوق باب - نفر

 وع رو م

 ۳۸١ . جحلاب دارفإلاو نآرقلاو عتمتلا : باب 4

 ندي .. هامسو جحلاب ىبل نم : باب 0

 ا م ايي يبنلا دهع ىلع عتمتلا :تباب_51

 مَآ یکی مل نمل كلذ 8 :ىلاعت هللا لوق : باب -۷
 ATE ا حل ارا دجسم يِضاح

 ۳۸۲ ... ةكم لوخد دنع لاستغالا : باب 8



AAAتاعوضوملا سرهف  

 CE فاوطلا يف فقو اذإ :باب ۸ PAT 0... ايل وأ ًاراهن ةكم لوخد : باب "9

 4۳ نيتعكر هعوبسل ولا يبنلا ىلص : باب 4 را As ةكم لخدي نيأ نم :باب_- ٩

 A e ةبعكلا برقي مل نم : باب YAY ١ ةكم نم جرخي نيأ نم :باب ١

 4٤ فاوطلا يتعكر ىلص نم : باب ١ نر اهناينبو ةكم لضف : باب ۲

 ۹٤ . فاوطلا يتعكر ىلص نم :باب-۷۲ | ۳۸۵ ........... مرحلا لضف : باب ۳

 ۳۹٤ .. رصعلاو حبصلا دعب فاوطلا :باب-۷۳ | 785 اهئارشو اهعيب ةکم رود ثيروت : باب ٤

 40 ...... ًابكار فوطي ضيرملا : باب TASE ةكمؤتلكَي يبنلا لوزن : باب 4

 VO و سل جاحلا ةياقس :باب-١۷ | ير ُميِسْرَبإَلاَْذِإَو :  ىلاعت هللا لوق :باب - 5

 N م مز ل ءاضاع تاردالاب A و حمم «اتياَء دلل اده لَمْ

 O نراقلا فاوط : بابا | َةَسِبْمَكْلأ هَل َلَمج #4 # : یلاعت هللا لوق : باب - ۷

 FAV ا ءوضو ىلع فاوطلا :باب-۷۸ | ۷ ........ ساتل امكبق ماركا تيا

 AN ARE ةورملاو افصلا بوجو : باب 4 FAVS eS ةبعكلا ةوسك :باب_ ۸

 ۳۹۸ ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف ءاج ام : باب١٠ TAN tas AN ةبعكلا مده : باب 4

 ۳44 كسانملا ضئاحلا ىضقت :باب-١۸ A۸ دوسألا رجحلا يف ركذ ام :باب ١

 اة طل AEA Û 0 تيبلا قالغإ : باب ١
 ٤٠٠١ .. ةيورتلا موي رهظلا يلصي نيأ :باب-۸۳ | ۴ ........ ةبعكلا يف ةالصلا : باب _ ۲

 و و اس ع ىنمب ةالصلا : باب 5 A AE ةبعكلا لخدي مل نم : باب ۳

 ا RR ةفرع موي موص :باب_ 80 | ۹ . ةبعكلا يحاون يف ربك نم : باب 4

 ا ل ريبكتلاو ةيبلتلا : باب 75 س00 لمرلا ءدب ناك فيك : باب 6

 ۲ ةفرع موي حاورلاب ريجهتلا : باب-۷ FA ee دوسألا رجحلا مالتسا : باب 7

 ٤٠١١ .. . . ةفرعب ةبادلا ىلع فوقولا : باب _۸ ١89 .... ةرمعلاو جحلا يف لمرلا : باب ۷

 ۲ ةفرعب نيتالصلا نيب عمجلا :باب-۸4 | 794٠ .... نجحملاب نكرلا مالتسا : باب۸

 E ةفرعب ةبطخلا رصق : باب ١ ۳۹۰ نييناميلا نينكرلا الإ ملتسي مل نم :باب-۹

 AE ب طم ةفرعب فوقولا :باب NARA ١ رجحلا ليبقت :باب ١

 Yn ةفرع نم عفد اذإ ريسلا :باب - 7 ۳۹۱ ىتأ اذإ نكرلا ىلإ راشأ نم : باب

 TE عمجو ةفرع نيب لوزنلا :باب-۹۳ | ۱ ........ نكرلا دنع ريبكتلا : باب 7

 51 ةنيكسلاب كَ ىبنلا رمأ : باب 4 N تيبلاب فاط نم : باب 57

 ٠٠١  ةفلدزملاب نيتالصلا نيب عمجلا :باب_-40 | ۳۹۲ .... لاجرلا عم ءاسنلا فاوط :باب 5
 65٠5 ... عوطتي ملو امهنيب عمج نم :باب_45 | ۲ ....... فاوطلا يف مالكلا : باب 6

 4٠05 امهنم ةدحاو لكل ماقأو نذأ نم : باب 7 فاوطلا يف هركي ًائيش وأ ًاريس ىأر اذإ : باب .1

 ٦ ليلب هلهأ ةفعض مدق نم :باب-۹۸ | ۳ ...6.066.0666666 06066 هعطق

 ۷¥ عمجب رجفلا يلصي ىتم : باب 4 TT eo نايرغ تیہلاب فوطي ال : باب ۷



 تاعوضوملا سرهف

AVS ا عمج نم عفدي ىتم :باب ٠ 

 ١ رحنلا ةادغ ريبكتلاو ةيبلتلا : باب .
 ن رنا نم #8 :باب _-۲

 ا م ل يدا

A Sees ةدنلا ETE 3 
 1 ا نمخ بام

 5٠4  قيرطلا نم يدهلا ىرتشا نم : باب 65
 6٠94 . ةفيلحلا يذب دلقو رعشأ نم :باب- 5

 5١١ ... رقبلاو ندبلل دئالقلا لتف :باب- ۷

 و ندبلا راعشإ : باب ۸

 E هديب دئالقلا دلق نم : باب 84

 N E منغلا ديلقت :باب

 EV ني نهعلا نم دئالقلا :باب ١.

 AV ese لعنلا ديلقت : باب ۲

 E ندبلل لالجلا :باب ۳

 ١4 . اهدلقو قيرطلا نم هيده ىرتشا نم :باب 5١7

 ١6 - ريغ نم هئاسن نع رقبلا لجرلا حبذ : باپ

IAS نهرمأ 

 5١7 ینہ ىبنلا رحنم ىف رحنلا :باب 5

a GS N1۳  

 ا ةديقم لبإلا رحن :باب ١

 ARTE EE ةمئاق ندبلا رحن : باب 648

 5١5 ًائيش يدهلا نم رازجلا ىطعي ال : باب_-١٠

 EVE aed يدهلا دولجب قدصتي :باب ١

 e ندبلا لالجب قدصتي : باب ۲

 ِتْدْلأ راكم َميِهرْيإل اتار ذلو : باب ۔ ۳
 Vo یس لرش انآ

 ٤ هب قدصتي امو ندبلا نم لكأيام : باب 5١6

6 SS .قلحلا لبق حبذلا : باب 60 

 5١5 قلحو مارحإلا دنع هسأر دبل نم : باب. 57

 ١ مارحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا : باب - ١

 ١۷(٤ .. ةرمعلا دعب عتمتملا ريصقت : باب <

۸۸۹ 

 CIV رحنلا موي ةرايزلا :باب .4

 نأ لبق قلح وأ ىسمأ ام دعب ىمر اذإ : باب

 EIR ela ًالهاج وأ ًايسان حبذي

 5١8 . ةرمجلا دنع ةبادلا ىلع ايتفلا : باب. ١

 ا ل م ىنم مايأ ةبطخلا : باب ۲

 مهريغ وأ ةياقسلا باحصأ تيبي له : باب ١

 ET يل ب ول ىنم ىلايل ةكمب

 .e ess رامجلا ىمر : باب.

 11 ىدارلا وطب رال نموت تاب كاك

 E ١ ةبقعلا ةرمج ىمر نم : باب_ ١7

 Ns sk ةاصح لك عم ربکی : باب
 TT فقي ملو ةبقعلا ةرمج ىمر نم :باب_ ٩۹

E نيترمجلا ىمر اذإ :باب ٠ 

NYE eas ةرمجلا دنع نيديلا عفر : ١-باب 

Ty -نيترمجلا دنع ءاعدلا : باب ۲ 

  ۳رامجلا ىمر دعب بيطلا :باب_ ... 577

Tee,  فاوط الوداع :٤-باب 

  65دعب ةأرملا تضاح اذإ :باب

 CTR تضاف ام

 ٤١٤ ن رفثلا مويرصعلا ىلص نم :باب ب ٩
 1 م بصحملا : باب ۷

 1 ا ىوط يذب لوزنلا : باب 4
 ل ىوط يذب لزن نم :باب 8

 نع مسوملا مايأ ةراجتلا : باب.

CTV بصحملا نم جالدإلا :باب ١ 

 ةرمعلا باتك- 7

 ۱۷۷۳-۱۸۰٥ مقر

 اهلضفو ةرمعلا بوجو :باب-١
 CTV e جحلا لبق رمتعا نم :باب-۲

 AA مم كك يبنلا رمتعا مك : باب"

 EYA a ناضمر يف ةرمع : باب ٤



 تاعوضوملا سرهف 1 ۸4۹۰

 145١-١855 مقر 559 ... اهريغو ةبصحلا ةليل ةرمعلا : باب٥

 ثا ديصلأ اولن ال » :ىلاعت هللا لوق :باب ١ | ۹ 0.0.0.0006 ميعنتلا ةرمع :باب- ٦

 Lg OEE 4... مح 4٠ .. يده ريغب جحلا دعب رامتعالا : باب

 ٤۳۹ ... هلكأ ىدهأف لالحلا داص اذإ : باب-١ 87٠١ ... بصنلا ردق ىلع ةرمعلا رجأ :باب-۸

 .E u ًاديص نومرحملا ىأراذإ :باب-۳ | ٤١ . ةرمعلا فاوط فاط اذإ رمتعملا : باب۹

 .E ss لالحلا مرحملا نيعيال :باب 4 | ٤۳١ جحلا يف لعفي ام ةرمعلاب لعفي :باب-١

 24 ب لا ىلإ مزوهملا يشي ال "تابع: || 455 رمتعملا لحي ىتم : باب ١

 ١١ - ًايشحو ًارامح مرحملل يدهأ اذإ : باب 5 477 ... جحلا نم عجراذإ لوقيام : باب 44١

 باودلا نم مرحملا لتقيام : باب۷ 477 .... نيمداقلا جاحلا لابقتسا : باب۳ ... 44١

ET eon را ا تارا ١ ee ةادغلاب مودقلا : باب ٤ 
EN -ا مرحلا ديص رفني ال :باب 4 A ET يشعلاب لوخدلا : باب 6 

ER Ss ةكمب لاتقلا لحيال :١١_باب | ٤۳۳ .. ةنيدملا غلب اذإ هلهأ قرطي ال :باب 
 ةنيدملا غلب اذإ هتقان عرسأ نم : باب-٤۳۳ . ۷ | ١١_باب: او ا و مرحملل ةماجحلا

EEE م محلا مرحملا جيوزت :باب_١١ | نه تسوي اواو : ىلاعت هللا لوق : باب 
 مرحملل بيطلا نم ىهنيام :باب_1 | 4178 00000000000000 «هيوبأ .. 444

  4باذعلا نم ةعطق رفسلا : باب 514845 ١ مرحلا لاعالا "بايد 1200000
 ريسلا هب دجاذإ رفاسملا :باب- ٠٠٠٠ ١١ | 4175_باب: مرحملل نيفخلا سبل 1

OSS رازإلا دجي ملاذإ : باب 5 رصحملا باتك ١ 
 Ee مرحملل حالسلا سبل :باب- ١ ۱۸۰۹-۱۸۲۰ مقر

 ٤٤٥ . مارحإ ريغب ةكمو مرحلا لوخد :باب-۸ EO رمتعملا رصحأ اذإ :باب-١

 ٤٤٦ . صيمق هيلعو ًالهاج مرحأ اذإ :باب_- ١19 | ۳ ........ جحلا يف راصحإلا :باب-١
 0 ةفرعب تومي مرحملا :باب_ ٠١ | 575 ... . رصحلا يف قلحلا لبق رحنلا : باب۳
 Oe تام اذإ مرحملا ةنس :باب_-١7 | 575 .. لدبرصحلا ىلع سيل لاق نم : باب- ٤

 ٥ تيملا نع روذنلاو جحلا :باب_77 | ویرانی نق ل : ىلاعت هللا لوق : باب ۔ .... ٤٤١

 4و نم یا  | Eىلع تولا مط ال ندع ا
 N E EY ةلحارلا ٤۳۷ .. ةَفَدَصْوَأ# : ىلاعت هللا لوق :باب-5

 EV N لجرلا نع ةأرملا جح : باب 4 1737 . . عاص فصن ةيدفلا يف ماعطإلا : باب-۷

 12/1 نايبصلا جح : باب 0 PA Ds ak ةاش كسنلا : باب۸

 1 a ءاسنلا جح :باب-١۲ | ٤۳۸ ... كرل : یلاعت هللا لوق : باب٩
 ٠ - ةبعكلا ىلإ يشملا رذن نم : باب-۷ کو الو تمر الف » : ىلاعت هللا لوق :باب ... 444

 ةنيدملا لئاضف باتك- ۹ ا ا *« جيحلا ىف لاد جالو

 ۱۸٦۷-۱۸۹۰ مقر ديصلا ءازج باتك- ۸



 تاعوضوملا سرهف

CON eh aA -ةنيدملا مرح :باب ١ 

 عمها . سانلا يفنت اهنأو ةنيدملا لضف :باب-؟

OVS ۳يو م ةباط ةنيدملا : باب 

CL -و وو مخ ةنيدملا ىتبال : باب ٤ 

EON م عم دملا نع يغرم تايد 

OY ..... ةنيدملا ىلإ زرأي ناميإلا : باب 5 

 تر ةنيدملا لهأ داك نم مثإ : باب

OTE ۸-ةنيدملا ماطآ : باب 

O es ةنيدملا لاجدلا لخدي ال : ٩باب 

 رب ثبخلا ىفنت ةنيدملا :باب-

CON يا محا E : باب -۱ 

  ۲ةنيدملا ىرعت نالي ىبنلا ةيهارك : باب ٤٥٤

tو رتل ٤ ١ RS : باب _ ۳ 

 موصلا باتك-
 مقر ۲۰۰۷-۱۸۹۱

 20211 ا ناضمر موص بوجو :باب-١

 OV 0 موصلا لضف :باب-؟

 OV ASÎ ةراقك موصلا : باب

 OV »ردو يح ندم نيمئاصلل نايرلا : باب ٤

 ٤0۷ .........  ناضمر لاقي له : باب٥

 OR امل ًاناميإ ناضمر ماص نم :باب۔٦

 ىف نوكي هيب ىبنلا ناك ام دوجأ :باب -۷
 RE 0010 ناضمر

 فد 0 روزلا لوق عدي مل نم :باب-۸

 4094 ... متشاذإ مئاص ينإ لوقي له :باب-9

 559 .. هسفن ىلع فاخ نمل موصلا :باب-

 ٤٥۹ .... اوموصف لالهلا متيأر اذإ :باب-١

2 AS . ناصقني ال ديع ارهش : باب ١١ 

E ا بسحن الو بتكن ال : باب - ٠ 

 مل ... موي موصب ناضمر مدقتي ال : باب

gol سر 6 هي مُڪ ك لجأ » :هركذ لج هللا لوق :باب 
 1 « كيان لإ تملا اضل

۸4۱ 

Gege il pore 5 نب حاوی رش او اوکو 8# : ىلاعت هللا لوق : باب 
 4 رجلا نم دوسلا طيح ا نم ُضِيَأْلا طيار

E ا ا PETE 
  _ ۷ناذأ مكروحس نم مكتعنمي ال :باب

Na Aa ASE لالب 
 CO م روحسلا ليجعت : باب

O E E EEE 

 ٠" باجيإ ريغ نم روحسلا ةكرب :باب .. ٤٦١١

EY n ًاموص راهنلاب یون اذإ :باب ١ 

 ًاينج حبصي مئاصلا :باب 1

YT as موصلل ةرشابملا : باب 7 
CWS م مئاصلل ةلبقلا باب 

CTE E مئاصلا لاستغا : باب 6 

 4715 . ًايسان برش وأ لكأ اذإ مئاصلا : باب 7

 ٤٦٥ ءاملا هرخنمب قشنتسيلف أضوت اذإ : باب

 غفل ياعم ناضمر يف عماج اذإ : باب 4

 EE ناضمر يف عماج اذإ : باب

 ا ناضمر يف عماجملا : باب-١

 455 .... مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا : باب١
 ٤٦۷ ... راطفإلاو رفسلا يف موصلا : باب-۳

 ٤٦۸ رفاس مث ناضمر نم ًامايأ ماص اذإ : باب "5

EAA Se Keg U0 

  "7رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل : باب . 578

  7مهضعب يب يبنلا باحصأ بعي مل :باب
ARAS E راطفإلاو موصلا يف ًاضعب 

 458 . سانلا هاريل رفسلا يف رطفأ نم : باب "4

 454 4ةَيَدِوةَتوُفيِطُي مدل لَو : باب 9
 559 .... ناضمر ءاضق ىضقي ىتم : باب ٠

 14۹ . ةالصلاو مولا كرتت ضئاحلا :باب- 1

 EV ace موص هيلعو تام نم : باب - ۲

 47١ ...... مئاصلا رطف لحي ىتم : باب ۳



 تاعوضوملا سرهف 1۸4۲

 RE ked ردفا ليل سالا تابع | ¥8 4 ةريغو املا نم رسبت اهب وطقم تابت
 EAS aD E ردقلا ةليل يرحت : باب۳ A ديا مام اك جل راطفإلا ليجعت : باب ٥

 EAT ل ردقلا ةليل ةفرعم عفر : باب AAT ٤ ناضمر يف رطفأ اذإ : باب 7

 845 000 رخاوألا رشعلا يف لمعلا : باب ا ع ات نايبصلا موص : باب۷

 فاكتعالا باتك_ 88 NT ends لاصولا : باب ۸

 ۲۰۲۰-۲۰٤٦ مقر ٤۷۲ ... لاصولا رثكأ نمل ليكنتلا : باب- ۹
 SANSA, | es رحسلا ىلإ لاصولا : باب ٠

 OAV اهلك دجاسملا ىف فاكتعالاو ٤۷۴ 7+ 'رطفيل هيخأ ىلع مسقأ نم :باب-1
 ٤۷ فكتعملا سأر لج ضئاحتلا :باب_# | 49 00142060 نابعش موص:: باب 17

 Ress ISN كدر ال + إب O RR عوض ندرك يام سابع
 ا دك AS RE OE ا يح حاد
 ل ا ابطا ام هبل ناكعالا و ىو. 17-0 خم موصلا يل وسجلا قضت تايب
 لأ املا نكس ووك E Es رهدلا موضحا
 ا RE ETO CN معلا يف لهألا نا

 ار ت مرخي لمك يب نوي #1 مويراطنإو و
٩ NE Ca Eةكييبنلا جورخو فاكتعالا :باب-  AQ 

RE GELLE SE GE eS 
E102 هد ( E AEE OE 

 ف ل A O رهشلا رخآ نم موصلا :باب- 7
 ی اکا ی حر ا | 110 201: ةعمجلا موي موص :باب 1

 Nes و ٠ 1 0 نا ر لف جاي
 ۹۱ ًاموص فكتعا اذإ هيلع ري مل نم :باب۔ 60 NAS ةفرع موي موص : باب 6

 A E ذأ ةلهاجللا نضوتنا ذرب باع SE رظفلا موي عوض بايدك
 AV رشعلا ىف فاكتعالا : باب ١ د ربعلا موي ا

 E تكسب E LE قيرشتلا مايأ مايص :باب-۸
 0 نر قبلا هللا شتت هي E RU 0035 ا ءاروساع موي مايص باب م8

 عملا تاتا حيوارتلا ةالص باتك- ۱

 17١-77 410 مقر ان
 اإ ا تاما ا EAT منا اعل ناضمر ماق نم لضف :باب- ١

 نع اواو ضرألا ف اوشا ةولصلا تين ردقلا ةليل لضف باتك- ۲
 AES SS 4آ لص ۲۰۱٤-۲۰۲٤۲ مقر

 00د 22 لولا تانك AE ea ردقلا ةليل لضف :باب-١



 1۸4۳ تاعوضوملا سرهف

 04 معينة رك منعا طايخلا ركذ : باب AO ٠" يا تاهبشملا ريسفت : باب ٠

 هنأ اس وخل نحب r دق جاسنلا ركذ :باب_ ١ 646 ... تاهبشلا نم هزنتي ام : باب 5

 O مصرا سكات قرأ راجنلا : باب 7١ 415 ... اهوحنو سواسولا ري مل نم :باب-4

 ٠٠٠ ... هسفنب جئاوحلا مامإلا ءارش :باب ا" اإ أضمن اَوَطَوأ ةر اار ادلو ا : باب - 5

 o0 ..... ريمحلاو باودلا ءارش : باب-٤ AC يي ا ا

 ‹ ةيلهاجلا يف تناك يتلا قاوسألا :باب _ ٠ 5915 . لاملا بسك ثيح نم لابي مل.نم : باب

 E وا الج مالسإلا يف سانلا اهب عيابتف و هريغو زبلا يف ةراجتلا : باب-4

 ٠٠٦ .. برجألا وأ ميهلا لبإلا ءارش : باب ال5 CVS ةراجتلا يف جورخلا :باب-۹

 ٠٠٦ . . اهريغو ةنتفلا يف حالسلا عيب : باب-۷ AV aes رحبلا يف ةراجتلا : باب-١

 605 كسملا عيبو راطعلا يف :باب 8 اإ أوُضَمنأ اَوَلَوَأ أ رحت اوََراَدِإَو 8 :باب-١

 ناري ا CEE ماجحلا ركذ :باب 4 CIA ماا و حل املا جامو امال وقام

 552 هسبل هركي اميف ةراجتلا : باب ٠١ ام ٍتََبْيَط نم وقفنا © : ىلاعت هللا لوق : باب ۲

 ٠٠۷ .. موسلاب قحأ ةعلسلا بحاص :باب-١ EAN gs سڪ

 ON ee رايخلا زوجي مك : باب ۲ AA ... قزرلا يف طسبلا بحأ نم : باب ١١

 كا رايخلا يف تقوي مل اذإ : باب ۳ ا ةئيسنلاب ايب يبنلا ءارش : باب

 ۹۹ ... . . هديب هلمعو لجرلا بسك : باب٥٩

 ‘O , ءارشلا ىف ةحامسلاو ةلوهسلا : باب ١

OO Saa -_ًارسوم رظنأ نم : باب ١ 

OEE AES ًارسعم رظنأ نم :باب ۸ 

 احصنو امتكي ملو ناعيبلا نيب اذإ :باب-۹ ٠٠٠

Ds رمتلا نم طلخلا عيب : ١-باب 

 ١-باب: رازجلاو ماحللا يف ليق ام ... ٠٠١١

O م ا بذكلا قحمي ام : باب 

 ت0 ا 00
 ةا ارا اولڪ أت کک .

O تاكو هله اقر ايرلا لكأ ا 4 

E ا ا ابرلا لكوم :باب 5 

  77تق دَصلا ريو اویرلآ هلآ قحمي ا : باب
E و ولا واو را ف ما 

  7١7عيبلا يف فلحلا نم هركي ام : باب .. ٠٠۲

 0۰۳ ARS A غاوصلا يف ليق ام : باب

 e EE دادحلاو نيقلا ركذ : باب-۹

 ٤ اقرفتي ملام رايخلاب ناعيبلا : باب . . . ٥٠۸

 ٥ هبحاصامهدحأ ريخ اذإ : باب .... 008

 كا رايخلاب عئابلا ناك اذإ : باب 7

 ON ًائيش ىرتشا اذإ : باب ۷

 ٠٠۹ .. عيبلا يف عادخلا نم هرکی ام : باب.

 N قاوسألا يف ركذ ام : باب ٩

 ١ قاوسألا ىف بخسلا ةيهارك : باب .. 0١١

 ١ هلا .. يطعملاو عئابلا ىلع ليكلا : باب

N Oa ليكلا نم بحتسي ام : باب ۲ 

  ۳هدمو ال يبنلا عاص ةكرب : باب .... ٥١١

 ٤ ةركحلاو ماعطلا عيب يف ركذيام : باب ”0١7

  0ضبقي نأ لبق ماعطلا عيب :باب .... 0١

 ٥۱۳ . . . . ًاماعط ئرتشا اذإ ىأر نم : باب 65

 ONE هي ًاعاتم ىرتشا اذإ : باب  ها/

 ONE RS هيخأ عيب ىلع عيبي ال : باب.

 ONE SESS ةديازملا عيب : باب. 4

OND e رك هوه e rêk شجنلا : باب ٠ 
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 ٠٠١ .. . . ةلبحلا لبحو « ررغلا عيب :باب-١

 يب :باب 5
 ةذبانملا عيب : باب _ ۳

010 

010 

 رقبلاو لبإلا لفحي ال نأ عئابلل يهنلا : باب _ ٤

 ةلفحم لكو منخلاو
 ةارصملا در ءاش نإ : باب ٥

 ينازلا دبعلا عيب :باب
 ءاسنلا عم ءارشلاو عيبلا

 رجأي دابل رضاح عيبي نأ هرك نم
 ةرسمسلاب دابل رضاح يرتشي ال

 : باب ۷

 : باب ۸

 :باب 8

 :بابال٠
 :باب-ا/١

2005 07 7 5 7 3 

 م06 م ما. و وأ. ٠

enn 

 : بابا"

 : باب_-۳

 :باب- “5

 يب : باب 0

 ب :تاب- 5
 يب :باب-۷
 : باب _-۸

 : باب 4

 :باب-
 :باب- ١

 : باب۲

 : باب _ ۳

 : باب

 : باب-٥

 : باب1

 باب - ۷
 هتباصأ

 :باب_- 88

 : تاب 84

 :باب_- ١

 نابكرلا يقلت نع يهنلا

 ا اق ا خلا ا يقلتلا ىهتنم

 ةضفلاب ةضفلا عيب

 ءاَسّن رانيدلاب رانيدلا عيب

 : ةن تعذلابقوولا عب
 : ديب ادي قرولاب بهذلا عيب

 o ةنبازملا عيب

 ايارعلا ريسفت

enone 

eens 

015 

 ٥۲٤ اهحالص ودبي نأ لبق لخنلا عيب

 . هنم ريخ رمتب رمت عيب دارأ اذإ
 هم دم ماع.

 مث اهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عاب اذإ :

 عئابلا نم وهف ةهاع
 E لجأ ىلإ ماعطلا ءارش

o4 

 ١ اليك ماعطلاب عرزلا عيب : باب ¥9
OTs هلصأب لخنلا عيب : باب 7 
OAS ۳ةرضاخملا عيب : باب 

OPT هلكأو رامجلا عيب :باب ٤ 

  06ىلع راصمألا رمأ ىرجأ نم :باب
 051 . ةراجإلاو عويبلا يف مهنيب نوفراعتي ام
 OV ..... هكيرش نم كيرشلا عيب : باب.

 هاا وتم . رودلاو ضرألا عيب : باب 47

 ٥۲۷ . هنذإ ريغب هريغل ًائيش ىرتشا اذإ : باب.

 ٥۲۸ .. نيكرشملا عم عيبلاو ءارشلا :باب 4

 078 .. يبرحلا نم كولمملا ءارش :باب ٠

 01٠ ... غبدت نأ لبق ةتيملا دولج :باب ١

 ORs ريزنخلا لتق :باب 5

 OP rae ةتيملا محش باذي ال :باب_ ۳

 O Dek ريواصتلا عيب : باب ٤

 67١ ... رمخلا يف ةراجتلا ميرحت :باب 06

 OF ًارح عاب نم مثإ : باب - ٦

 مهيضرأ عيبب دوهيلا ايب يبنلا رمأ : باب _ ۷

 OE Bee a مهالجأ نيح

 oY ..... ناويحلاو ديبعلا عيب :باب ۸

 CN E اح قيقرلا عيب : باب. 4

 OF e ربدملا عيب :باب ٠

 هرج 70000 ةيراجلاب رفاسي له :باب ١

 A مانصألاو ةتيملا عيب :باب

 OEE E ملا بلكلا نمث : باب ۳

 ملسلا باتك_ “ه

 ۲۲۳۹-۲۲۰٣۹ مقر

 OE a مولعم ليك يف ملسلا : باب١

 كرت a مولعم نزو يف ملسلا :باب- ١

 ه8 .. لصأ هدنع سيل نم ىلإ ملسلا : باب۳

 OPO لخنلا يف ملسلا : باب ٤

 كرر ملسلا يف ليفكلا :باب_



 ۸40 ١ تاعوضوملا سزهف

 ةلاوحلا باتك EE o۳٦ ملسلا يف نهرلا : باب١

 ۲۲۸۹۵ ۲۲۸۷ مقر oN ...... مولعم لجأ ىلإ ملسلا : باب-۷

 OV Sas ةلاوحلا يف : باب١ oV ..... ةقانلا جتنت نأ ىلإ ملسلا : باب۸

Ea٥٤۷ . درهل سيلف ءيلم ىلع لاحأ اذإ : باب۲  

 ٥٤۷ زاج لجر ىلع تيملا نيد لاحأ نإ : باب۳ ۲۲۵۷-۲۲٥۹ مقر

 ةلافكلا باتك-۹ OFAN ل مسقي مل اميف ةعفشلا : باب١

 ۲۲۹۸۵ ۲۲۹۰ مقر ...0٥۳۸٠ اهبحاص ىلع ةعفشلا ضرع : باب۲

 51م7 O SUN, A عا برقأ راوجلا يأ :باب-۳

eيَ 2 ا ةراجإلا  

REًائيد تیم نع لفكت نم :باب۔۳  CT 
E GEE EDو ا تاق 04 .....  

 ي : :

e E -نيدلا : باب ED طيرارق ىلع منغلا يعر : باب - ١ 
 7 08 ةرورضلا دنع نيكرشملا راجئتسا : باب

 ةلاكولا باتك - ٠٤١ ٠ .... هل لمعيلًاريجأ رجأتسا اذإ : باب- ٤

 ۲۲۹۹-۲۳۱۹ مقر OES a وزغلا ىف ريجألا : باب٥
 نير ...... كيرشلا كيرشلا ةلاكو :باب-١ | م4. ......... ااا تناك
 Ore ًايبرح ملسملا لكواذإ :باب-” | مك. .......... اريحا ساتسا اذإ تا۷
 ٠٥١ ... نازيملاو فرصلا يف ةلاكولا :باب-" | ه١4 ..... راها فضن: اة راج ا ا

 057” . ةاش ليكولا وأ يعارلارصبأاذإ :باب- 5 | هئ ..... .رصعلا ةف ىلإ ةراجإلا تا
 ه6” .. ةزئاج بئاغلاو دهاشلا ةلاكو :باب- OE a ريجألا رجأ عنم نم مثإ : باب ٠١
 Ooo ..... نويدلا ءاضق يف ةلاكولا : باب ٠٤١ ١ .. ليللا ىلإ رصعلا نم ةراجإلا : باب١

O0... .. ليكول ًائيش بهو اذإ : باب A -ًاريجأ رجأتسا نم : باب ١١ 
 ١١ هسفن رجآ نم :باب- ١ . .........  | ۳وق هدد الجر لجر لكواذإ :باب_-8 1 86:4
 ٤ حاكنلا يف مإمإلا ةأرملا ةلاكو : باب۹ هاا ةرسمسلا رجأ :باب- .. ٠٠١

 ٠٥١ .. ليكولا كرتف الجر لكواذإ :باب_-١٠ | ه۳ ..... ةبقل لجرلا رجاوي له با ۵
 007 ... ًادساف ًائيش ليكولا عاب اذإ :باب-١ E ةيقرلا يف ىطعي ام : باب

 001 .... هتقفنو فقولا يف ةلاكولا : باب LEE ١ دبعلا ةبيرض : باب_۷

 OO e دودحلا يف ةلاكولا : باب_ ۳ 65:61 تماس وبا سم أع ماجحلا جارخ : باب

 ٥٥۷ ... اهدهاعتو ندبلا يف ةلاكولا : باب :E ٤ دبعلا يلاو ملك نم :باب-۹

 ها هليكول لجرلا لاق اذإ :باب OE ١6 سما ءامإلاو يغبلا بسك :باب ٠

 ١- لحفلا بسع : باب  OO Aesتلقام تعمس دق : ليكولا لاقو هللا .. ٥۵٥۷

 ٠٥۷ اهوحنو ةنازخلا يف نيمألا ةلاكو : باب ٥٤١ امهدحأ تامف ًاضرأ رجأتسا اذإ : باب 1
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 ةعرازملاو ثرحلا باتك- ١

 ۲۳۲۰-۲۳٣۰ مقر

 ٠١۸ . هنم لكأ اذإ سرغلاو عرزلا لضف :باب_-١

 ٥۵٥۸ .. لاغتشالا بقاوع نم رذحيام : باب۲

 OON ....... ثرحلل بلكلا ءانتقا : باب۳

 %00 ...... ةثارحلل رقبلا لامعتسا : باب ٤

 ٥ لخنلا ةنوؤم ىنفكا لاق اذإ : باب .... ٠٥۹

6.69 ET لخنلاو رجشلا عطق : ٦باب 

 OO SERR :باب-ا/

 °01 ..... هوحنو رطشلاب ةعرازملا : باب۸

 05٠ ةعرازملا يف نينسلا طرتشي مل اذإ :باب_-8

 O oe e sh :باب-٠

 ON دوهيلا عم ةعرازملا :باب-١

 ١ ةعرازملا ىف طورشلا نم هركي ام : باب 05١
 هكا ی ريغ مرق لامس عر اذإ تابا

  4ضرأو يي يبنلا باحصأ فاقوأ :باب

 كيا a مهتلماعمو مهتعرازمو جارخلا

 سار oes ًاتاوم ًاضرأ ايحأ نم : ساب

 :باب-175

 077 ... كرقأ ضرألا بر لاق اذإ : باب ١

 يساوي ي يبنلا باحصأ نم ناك ام : باب - ۸
 o .... ةرمثلاو ةعارزلا يف ًاضعب مهضعب

 0514 . ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك : باب 4

 ONE TAs ال هبا ف يش سلا قطع :باب_-٠

 61660 ........ سرغلا يف ءاج ام : باب.

 ةاقاسملاو برشلا باتك-.؟"

 ۲۳۸٤ ےس 770١ مقر

 OVE E يطا برشلا ىف : باب

 ةزئاج هتيصوو هتبهو ءاملا ةقدص ىأر نم-١

 CR ا موسقم ريغ وأ ناك ًاموسقم

 ىتح ءاملاب قحأ ءاملا بحاص نإ لاق نم : باپ ۲

 617 rs ra SEARS ىوري

 تاعوضوملا سوف

 05717 . نمضي مل هكلم يف ًارثب رفح نم : باب 1“

 ٥٦۷ . اهيف ءاضقلاو رئبلا ىف ةموصخلا : باب ٤

 oV . انا نم ليبسلا نبا غنم نم ا تا
 OA ees راهنألا ركس : باب ٦

 ٥٦۸ .... لفسألا لبق ىلعألا برش : باب

 058 .... نيبعكلا ىلإ ىلعألا برش :باب-۸

 NAS ءاملا ىقس لضف : باب٩

 او ا يا ایا :باب- ٠

 535 ا هئامب قحأ

 ٥۷۰۱ ... ةكهلوسرلو هللالإ ىمحال :باب- ١

 ONE الا ااا سانلا برش :باب- ١١

 OV as الكلاو بطحلا عيب : باب ١

 OVY ..... IEEE عئاطقلا : باب - 4

 ONT ess عئاطقلا ةباتك :باب_ 6

 ONY oes ءاملا ىلع لبإلا بلح : باب ١

 OVE NS رمم هل نوكي لجرلا : باب_ ۷

 ضارقتسالا باتك- ۳

86 11:95 

 22: هنمث هدنع سیلو نيّدلاب ىرتشا نم : باب۱

 وأ اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخخأ نم :باب  ؟

OVE SE ee اهفالتإ 

 OVO ARSE نويدلا ءادأ : باب

 ,OVO ee لبولا ضارقتسا : باب ٤

 ONO Re ىضاقتلا نسح : باب ۔ ٥

 OVO ...... هب نن رشأ ت له : باب٦

 OV e اا ماما اک : بابل

 هال .... هللح وأ هقح نود ىضق اذإ : باب۸

 هال" ... نيدلا يف هفزاج وأ صاق اذإ : باب ٩

 OVV ....... نيدلا نم ذاعتسا نم : باب ٠

 هالا/ .... ًائيد كرت نم ىلع ةالصلا :باب ١

 OVV css ملظ ينغلا لطم :باب - ١

 61/1“ اي لاقم قحلا بحاصل : باب - ١



 سلفم دنع هلام دجو اذإ : باي- 45

 .... دغلا ىلإ ميرغلا رخأ نم :باي- 6

 51 يب

 . . . ىمسم لجأ ىلإ هضرقأ اذإ :ب

 نيدلا عضو يف ةعافشلا : باب- ۸

 . . . . لاملا ةعاضإ نع ىهنيام :بايا- 8

e hS 

 تاموصخلا باتك- ٤

 74٠١-5476 مقر

 ا صاخشإلا ىف ركذيام :باب- ١

TY 

 0 هترعم ىشخت نمم قثوتلا : .

 ETE ةمزالملا : باب

 ةطقللا يف باتك_ ٥

 ۲٤۲٦ ۲٤۳۹ مقر

 a ةطقللا بر هربخأ اذإ : باب

 EE ST لبإلا ةلاض : باب

 ب وم نم ام معلا هلابك لاب

 و رحبلا ىف ةبشخ دجو اذإ : باب

 00 قيرطلا يف ةرمت دجو اذإ :باب
 7 ب ا ةظقل فرغت تك لاب

 . . هنذإ ريغب دحأ ةيشام بلتحت ال : باب

 E ةطقللا بحاص ءاج اذإ : باب

 ا ةطقللا فرع نم : ب

 هر حلا اف ل و را باب۲

 ملاظملا باتك- 5

 ۲٤٤١-۲٤۸۲ مقر

 6848.00 ملاظملا صاصق :باب-١

 ىلع ِهَّسَأ ٌةَنَمَل الأ» : ىلاعت هللا لوق : باب - ١"
 ل «َتيِمِلَطل
 09١ هبلسيالو ملسملا ملسملا ملظي ال : باب ٠8

 09١ ... ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ نعأ :باب- ٤

 O eS مولظملا رصن : باب٥

 OATES ملاظلا نم راصتنالا باب ٦

 OT SOAS مولظملا وقع : باب

 OF ةمايقلا موي تاملظ ملظلا : باب۸

 047 مولظملا ةوعد نم رذحلاو ءاقتالا : باب٩

 594”  لجرلا دنع ةملظم هل تناك نم : باب ٠

 0۹۳ هيف عوجر الف هملظ نم هللح اذإ : باب ١

 ها هلحأ وأ هل نذأ اذإ : باب ۲

 097 .. ضرألا نم ًائيش ملظ نم مثإ : باب ١١

 ٥۹٤ . . زاج ًائيش رخال ناسنإ نذأ اذإ : باب ٤
 ه5 4اصا دا وشو » :ىلاعت هللا لوق :باب 6

 045 .... لطاب يف مصاخ نم مثإ : باب.

 OE A رجف مصاخاذإ : باب_-۷

 ...O i مولظملا صاصق : باب

 040 ....... فئاقسلا ىف ءاج ام : باب 4

 OO وو a ارا باب ١-

 040 ..... قيرطلا ىف رمخلا بص :باب ١

 01 ..... سولجلاو دلا ةيفآ تا

 ٥۹٦ اهبذأتي مل اذإ قرطلا ىلع رابالا : باب”

 OT ا ىذألا ةطامإ : باب 4

 هوك ..... ةفرشملا ةيلعلاو ةفرغلا : ساب 65

 598 ... طالبلا ىلع هريعب لقع نم : باب 5

 599 موقلا ةطابس دنع لوبلاو فوقولا : باب

 244 يذؤي امو نصغلا ذخأ نم : باب 4
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 ٥۹۹ . .ءاتیملا قيرطلا ىف اوفلتخا اذإ : باب 89

 6044 ..... هاتف نذإ نيقب نيينلا يارد

 ٠٠٠ .. ريزنخلا لتقو بيلصلا رسك : باب-١

 Ee ناندلا رسكت له : باب۲

 E يم و هلام نود لتاق نم : باب-۳

 50١ .. هريغل ًائيش وأ ةعصق رسك اذإ : باب “8

 501 .... هلثم نييلف ًاطئاح مده اذإ : باب 0

 ةكرشلا باتك- ۷

 ۲٤۸۳-۲۰۰۷ مقر

 DY ل ماعطلا يف ةكرشلا :باب-١

 ET A RRS نيطيلخ نم ناک ام : باب۲

 0 منغلا ةمسق : باب

 ٠٠۳ .. . ءاكرشلا نيب رمتلا ىف نارقلا :باب- ٤

 0 : ءاكرشلا نيب ءايشألا ميوقت :باب_ه

 ES ؟ةمسقلا يف عرقي له :باب-٦

 1٤ . ثاريملا لهأو ميتيلا ةكرش : باب۷

 500 ... اهريغو نيضرألا ىف ةكرشلا : باب-8

 TE e رودلا ءاكرشلا مسق اذإ :باب-۹

 ٠08 . ةضفلاو بهذلا ىف كارتشالا :باب- ٠

 5 دلا اتا

 ا و او لار لاف با
 11 . هريغو ماعطلا يف ةكرشلا : باب ١

 جا قيقرلا ىف ةكرشلا : باب 8

 TV . ندبلاو يدهلا ىف كارتشالا : باب 6

 000 تلا نمار لدغ ن: باند 5

 نهرلا باتك ۸

 ۲۰۰۸-۲٣۱٦ مقر

 لا e رضحلا ىف نهرلا : باب١

 ا ae رد نهرو تايد

 را او و aa حالسلا نهر : باب

 DA ا بولحمو بوكرم نهرلا :باب- ٤

 .... مهريغو دوهيلا دنع نهرلا : باب

 . . . نهترملاو نهارلا فلتخا اذإ :باب- ٦

 ' قتعلا باتك- 4
 ۲۰۱۷-۲٠٥۹ مقر

 0 هلضفو قتعلا ئف ءاجام :باب-١
 ا ا تاقولا يأ : باب۲

 ERE ةفانعلا نم تب ام بابک
 ASA ادبع قتعأ اذإ : باب - ٤

 REE ًابيصن قتعأ اذإ : باب٥

 . ةقاتعلا ىف نايسنلاو أطخلا :باب-5

 0 هن وه هدبعل لجر لاق اذإ باب
 250707010 0 00 دلولا مآ :باب-۸

 SS ربدملا عيب :باب 9
 ا هتبهو ءالولا عيب : باب

 همع وأ لجرلا وخأ رسأ اذإ :باب ١

 TES ةكرشلا ىا با ١

 ًاقيقر برعلا نم كلم نم : باب 1
 . اهملعو هتيراج بدأ نم لضف :باب 8
 مهومعطأف مكناوخإ ديبعلا : باب 6
 هبر ةدابع نسحأ اذإ دبعلا : باب

 قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك : باب ١
 هماعطب همداخ مكدحأ هاتأ اذإ : باب

 2 هديس لام يف عار دبعلا : باب

 هجولا بنتجيلف دبعلا برض اذإ :باب_٠

 بتاكملا باتك- ۰

 165١-1056 مقر

 E هكولمم فذق نم مثإ : باب

 مجن ةنس لك يف هموجنو بتاكملا :باب-١
 : باب ۲

 . سانلا هلاؤسو بتاكملا ةناعتسا : باب

 ٤ باپ :

 ينرتشا بتاكملا لاق اذإ ٥ باپ :

 تاعوضوملا سرهف

 . بتاكملا طورش نم زوجي ام

 ىضراذإ بتاكملا عيب

1۹ 
1۹ 



 ۸4۹ تاعوضوملا سرهف

 1۴۷ 2ص رقلا سالا نش راععتسا نم تا۴
 TV ءانبلا دنع سورعلل ةراعتسالا : باب "4

 1767-775 مقر

 FES *ةبهلا نم ليلقلا : باب۲
Vee ak E EN a 

N E E ا EE 
A ...... الجر لجر لمح اذإ : باب-۷ 0 ھا 

 تاداهشلا باتك- ۲ O ا ا ةيدهلا لوبق : باب 5

 ۲۹۸۹ - ۲۹۳۷ مقر TO وا ةيدهلا لوبق : باب۷

 114٠ .. يعدملا ىلع ةنيبلا ىف ءاجام : باب_-١ 1 هبحاص ىلإ ىدهأ نم : باب۸

 م يقم جر جر لدعاذإ باب ار ا ا ةيدهلا نم دري ال ام : باب - 4

 EY aA ءىبتخملا ةداهش : باب ٦۲۷ ... ةزئاج ةبئاغلا ةبهلا ىأر نم : باب - ٠

 EY م دوهش وأ دهاش دهش اذإ : باب: ا O ةبهلا ىف ةأفاكملا :باب ١

 ESRA لودعلا ءادهشلا : باب_5 TNMs كلوللة هلا بايت

 EE م زوجي مك ليدعت : باب_-١ .A ee ةبهلا يف داهشإلا : باب_ ۳

 EF eel باسنألا ىلع ةداهشلا : باب۷ TA Se هتأرمال لجرلا ةبه : باب

 557 . ينازلاو قراسلاو فذاقلا ةداهش : باب۸ ۹4 ..... اهجوز ريغل ةأرملا ةبه :باب ٥

 NEE بدها افا رو E يش ال داتا ١ اقل وج ؟ يلا: ادي با تانقك
 VEO e a روزلا ةداهش يف ليق ام : باب - E ٠٠ ةلعل ةيدهلا لبقي مل نم : باب ۷

 LEO Se هرمأو ىمعألا ةداهش : باب١ WY ...... دعو وأ ةبه بهو اذإ :باب .١

 Eee ءاسنلا ةداهش : باب 57١ .. ؟عاتملاو دبعلا ضبقي فيك :باب 4

 TEV sael ديبعلاو ءامإلا ةداهش :باب_١ | ٠۳١ .. رخآلا اهضبقف ةبه بهو اذإ :باب

 0010 ةعضرملا ةداهش :باب 4 ٦۳۱ . .. . - لجر ىلع ًائيد بهو اذإ : باب ١

 لا وت : كفإلا ثيدح : باب ١٣٣ ٥ ....:. ةعامجلل دحاولا ةبه : باب 5

 16٠ .... هافك الجر لجر ىكز اذإ :باب 5 هاش 7 ةضوبقملا ةبهلا : باب_ 78

 .O es بانطإلا نم هرکی ام : باب_ ۷ AEE موقل ةعامج بهو اذإ :باب 4

 16٠ .... مهتداهشو نايبصلا غولب :باب ا ا ةيذه هل يدهأ نم : باب 6

 ON يعدملا مكاحلا لاؤس :باب_- ١9 | ۳ ...... لجرلًاريعب بهو اذإ : باب

 ٠١١ ... هيلع ىعدملا ىلع نيميلا :باب ٠١ "16 اهسبل هرکی ام ةيده : باب

 VO e فذق وأ ىعدا اذإ :باب ١ 75 ... نيكرشملا نم ةيدهلا لوبق : باب 8

 TO Es رصعلا دعب نيميلا : باب Os نيكرشملل ةيدهلا : باب 4

 دل هيلع ىعدملا فلحي : باب_ 7” 575  هتبه يف عجري نأ دحأل لحي ال : باب_٠

 TOF ب نيميلا يف موق عراست اذإ : باب 4 10 Aaa : باب -۱



 تاعوضوملا سرهف ۱۹۰۰

 ا ةعرازملا يف طورشلا :باب_ | امت مونا هلأ دعي كفرا ن َندَلأ نإ # : :باب 0

 1٦۷ حاكنلا يف طورشلا نم زوجي الام :باب_8 | 3181 ..........6.060666.66 اليل

 ٦1۷ دودحلا ىف لحت ال ىتلا طورشلا : باب -4 VOR Ra ؟فلحتسي فيك : باب "75

 VY ا اا 505 .... نيميلا دعب ةئيبلا ماقأ نم :باب_-۷

 TAAL قالطلا ىف طورشلا :باب- ١ 10 دعولا زاجنإب رمأ نم : باب.

 +: م لوقا شالا مم طولا :تايدال# | ةداهملا نع ةكرشلا لععا لاال باب
 IAs ءالولا ىف طورشلا :باب_ OO TRANSAT e ١ اهريغو

 ا قرا رحل يف طووما (ةر هيا ١١١" امل ومر تالكشملا يف ةعرقلا : باب-٠
 E داهجلا يف طورشلا : باب ٠ شنا نات 6
 ...VE ess ضرقلا يف طورشلا :باب 7 ۲۹۹۰-۲۷۱۰ مقر

 ٠ WES ga بتاكملا : باب۷ ٠٥۷ . . سانلا نيب حالصإلا يف ءاج ام : باب ١

 VE sea طارتشالا نم زوجي ام : باب 357 سائلا نيب حلصي يذلا بذاكلا سيل : باب1

 .WO ece فقولا يف طورشلا :باب- ١9 | <۵۸ حلصن انب وبهذا هباحصأل مامإلا لوق :باب

 اياصولا باتك_ ٥ 10۸ 4 ُمْلُضلأَو احلام تيب احِلَصُي نأ ل : باب - ٤
 ۲۷۳۸-۲۷۸۱ مقر 5908 .. روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ : باب٥

 NASER Ge اياصولا :باب-١ | 1959 .... حلاصام اذه : بتكي فيك : باب ٦
 ٦۷۷ ..... ةيخ ءاينغأ هتثرو كرتي نأ :باب 5” | ٠.....  نيكرشملا عم حلصلا : باب۷
 .WV es ثلثلاب ةيصولا :باب_#” |[ ٠ ١ ةيدلا يف حلصلا : باب 8

 WV ل هيضول ىضوملا لوقف: تايد ||! 1101 هج م E ديس اذه ينبا : باب٩

 ٦۷۸ ....: هسأرب ضيرملا أموأ اذإ :باب_- 11١ | ٠ ... . ؟حلصلاب مامإلا ريشي له :باب- ٠
 د تعوم A N | O 0 نتي حولضإلا لضف“ باب د13
 دالك هد عيوملا دنع فدعا تاكد | 15 فيتا حلصلاب مامإلا راشأ اذإ : باب 7
 E A E كلا لوقا ثا E e ءامرغلا نيب حلصلا : باب-۴۳

 WAE OE 2-5 5537 .:.... نيعلاو نيدلاب حلصلا :باب-
 َةِّيِصو دعب نم # :ئلاعت هلوق ليوأت : باب - ٩ طورشلا باتك- ٤

 لقب .er « ْنْيَد وأ اهب توصوت ۲۷۱۱-۲۷۳۷ مقر

 58٠ ... هبراقأل ىصوأ وأ فقو اذإ :باب- E ٠ طورشلا نم زوجي ام :باب-١

 . 58٠ ؟براقألا يف دلولاو ءاسنلا لخدي له :باب-١ 0 لل تربأ دق ًالخن عاب اذإ : باب۲

 1۸۰ .... ؟هفقوب فقاولا عفتني له : باب- OSs ١ م عويبلا يف طورشلا : باب"

 VAY ae ل اعيش فقو اذإ : باب_ ١ 558 ... ةبادلا رهظ عئابلا طرتشا اذإ :باب- ٤

 AN و ا :بابد ٤ 00 ا
 AAV slag ىضرأ لاق اذإ : باب 6 ا رهخلا يف طورشلا تابا



 تاعوضوملا سرهف

 5/1 .٠ هلام ضعب فقو وأ قدصت اذإ :باب 1

 2 رادو ةليكو ىلإ قست و تاياحا
 ا و ابا اوم ناسا عملا

 َةَمَسِقْلا ٌرَصَحاَدِإَو $ : لجو زع هللا لوق :باب - ۸
 <87 4دن مهوفزراف نیس ملاو یاو قمل أولو
 AES يفوت نمل بحتسُي ام باب۹
 ۴ ر ةقديصلاو تففقولا ىف داهشالا باب

 و مرآ لأ او : ىلاعت هللا لوق : باب ١-
 ا '. . . . «بيطلاب تیل اوادب

 اإ ىح يتلا ولسو # : ىلاعت هللا لوق : باب _ ۲

 AT ESPNS aE کلا اوب

 ٠ ٦۸٤ ميتيلا لام يف لمعي نأ يصولل- باب_ 7

 نوڪ أي نذل ل 9 :ىلاعت هللا لوق :باب - ٤
 اراك ودوم فدو ایام ملط یدکی لوم

SAا  NE Sas 
 موك اک مر طر ماعم ر 2 ق ر ءم 2

 مه حالصإ لق ئماتسلا نع كنولكسو : باب 6

 AO .... رفسلا يف ميتيلا مادختسا :باب_ 515

 0 ًاضرأ فقو اذإ : باب 717

 زئاج وهف اعاشم ًاضرأ ةعامج فقو اذإ :باب

 "مك `. ؟بتكي فيك فقولا :باب 84

 ...AN e دجسملل ضرألا فقو :باب-١

 هال لل فقولل ميقلا ةقفن : باب

 هلا ل ًارئب وأ ًاضرأ فقو اذإ :باب-٤

 1۸۷ . هنمث بلطن ال فقاولا لاق اذإ :باب 5
 لطرح اا

 أونما نيرا مماتي 3 : لجو زع هللا لوق :باب - "7
 ي ولأ نيج تولا مدح رطح اإل

TAV Se ea E aa es 

 TAA ... تيملا نويد يصولا ءاضق : باب-۷

 : باب۱

 : باب۲

 : باب۳

 : باب ٤

 : باپ ۵

 : باب ٦

 : باب-ا/

 : باب۸

 : باب۹

 لجو زع هللا ليبس يف حرجي نم :باب- ١
 ١-باب

 ر

 مم دم ثا. هللا ليبس يف بكتي نم

1۹۰۱ 

 ريسلاو داهجلا باتك- 5

 ۲۷۸۲-۳۰۹۰ مقر

 NASE ا ريسلاو داهجلا لضف

 19٠  هسفنب دهاجي نمؤم سانلا لضفأ
 1 داهجلاب ءاعدلا
 ٠ 54١ هللا ليبس ىف نيدهاجملا تاجرد

 ا نيج قا ليست ى ةحورلاو ةىدعلا
 AY اولا نوخلا
 AY و ةداهشلا ينمت

 r .. هللا ليبس يف عرصي نم لضف

4Y ١ 

1۹٤ 
eري  

 توصترت له لق :  لجو زع هللا لوق : ب
 0000 «ِنإسَسَحْلا ىدحإ الإ ا

 لار نيمو نم : لجو زع هللا لوق : باب ١
 و س

 و 4دم سَ أوُدَه'عاَمْأوَقَدَص

 باب ٠١

 باب 4

 باب 6

 باب1

 باب۷

 باب۔۸
 : باپ ۹

595 . 

€. 

 546 ..... لاتقلا لبق حلاص لمع :
 140 . هلتقف برغ مهس هات نم :

 140 هللا ةملك نوكتل لتاق نم :

 59457 . هللا ليبس ىف هامدق تربغا نم :
 هقكأ نادل قع رابعلا هع
 335... رايعلاو ب رجلا عب لجعل

 نيس الو $ : ىلاعت هللا لوق لضف 0
2 . 

 اولتق نيزلا

 197 . . . 4در مهيد دنع ءايحأ لب اتوم هللا لس ف

 ٦۹۷ ... ديهشلا ىلع ةكئالملا لظ : باب ٠

 591 ايندلا ىلإ عجري نأ دهاجملا ينمت : باب ١

 5910 ... فويسلا ةقراب تحت ةنجلا : باب 5١

 لا داهجلل دلولا بلط نم : باب 7

 598 . . نبجلاو برحلا ىف ةعاجشلا : ساب 8

 ا لا نف ذره اه نايل

 5494  برحلا یف هدهاشمب ثدح نم : باب 5

 0 ريفنلا بوجو : باب_ 7



1۹۰۲ 

 eee ملسملا لتقي رفاكلا : باب 8
 ۷٠١ .. موصلا ىلع وزغلا راتخا نم :باب

 ٠٠١ .... لتقلا ىوس عبس ةداهشلا : باب١

 Ne E ا
 يف َنوُدِهَجْلَأَ ِرَرَّصلأ يلؤأ ُريَع َنيِنِمْوبْلا ني َنوُدِهَتل

VOA 4الی 

 00000000000 لاتقلا دنع ربصلا : باب_ 7"

 م لاتقلا ىلع ضيرحتلا : باب_ 737

 بوك نوم ماا قدنخلا رفح : باب "4

 ۷٠۲ ... وزغلا نع رذعلا هسبح نم : باب 6

 ۷٠۲ ... . هللا ليبس يف موصلا لضف :باب_ "5

 7 هللا ليبس يف ةقفنلا لضف : باب-۷

 ا ًايزاغ زهج نم لضف : باب 8

 VT eas لاتقلا دنع طنحتلا : باب 9

 Vil مم ةعيلطلا لضف :باب- ١

 V٤ هدحو ةعيلطلا ثعبي باب ١

 VIE Re نينثإلا رفس : باب ۳

 ۷٠٤ ... اهيصاون ىف دوقعم ليخلا : باب ۳

 ۷٠١ . رجافلاو ربلا عم ضام داهجلا :باب- ٤٤
 ۷۰۵ . هللا ليبس یف اسرف سبتحا نم : باب ٥

 Verse E ىيرفلا عما باب

 فك سرفلا مؤش نم ركذي ام : باب 1
 Vs ةثالثل ليخلا : باب ۸

 ۷٠۷ . وزغلا يف هريغ ةباد برض نم : باب٩
NOLESب  VE 

 VV SSeS ens سرفلا ماهس : باب.

 ۷۰۷ .. برحلا ىف هريغ ةباد داق نم : باب 67

 MNES ةبادلل زرغلاو باكرلا : باب ۳

 VA ا يرعلا سرفلا بوكر : باب -

 باب ٥
 ا ا سلا باع
 O ETE قبسلل ليخلا رامضإ : باب ۷

 باب ۸

 تاعوضوملا سرهف

 7+9 ٠ : ةرهضملا ليخلل قابسلا ةياغ:

 Ves ايب يبنلا ةقان : باب _ 4

 Ve a ريمحلا ىلع وزغلا : باب_ 5

 ا ءاضيبلا ةا يبنلا ةلغب : باب. ١

 اا EET ءاسنلا داهج : باب 7

 iE Sine رحبلا يف ةأرملا وزغ : باب_ 7
 Vee هتأرما لجرلا لمح : باب "8

 ۷1١ لاجرلا عم نهلاتقو ءاسنلا وزغ : باب "5

 ۷١١ . سانلا ىلإ برقلا ءاسنلا لمح : باب 71

 ۷١١ وزغلا يف ىحرجلا ءاسنلا ةاوادم : باب 1

 ...٠ 7١7 ىلتقلاو ىحرجلا ءاسنلا در :باب

 VI e لا ندبلا نم مهسلا عزن :باب-۹

 ۷٠١ هللا ليبس يف وزغلا يف ةسارحلا : باب-١

 ۷١١ ..... وزغلا يف ةمدخلا لضف : باب-١

 ۷۱۳ .. هبحاص عاتم لمح نم لضف : باب-۲

 ۷۱۳ .. هللا ليبس يف موي طابر لضف : باب-۳

 VIE ESS ةمدخلل ىبصب ازغ نم : باب

VIE Rn SE 

 ...VO u ءافعضلاب ناعتسا نم : باب 7

 ل ا ديهش نالف لوقي الأ : باب-۷

 VY ا ىمرلا ىلع ضيرحتلا : باب

 ۷١١ ..... اهوحنو بارحلاب وهللا : باب 4

 ۷۱١ هبحاص سرتب سرتت نمو نجملا : باب 6

 الذل تل :ee قردلا : باب ١

 ۷١۷ قنعلاب فيسلا قيلعتو لئامحلا : باب 7

 171 كم فويسلا ةيلح : باب 47

 ۷۱۸ ..... رجشلاب هفيس قلع نم : باب 5

 VA لا كش ةضيبلا سبل : باب 6

 الام .eee حالسلا رسک ري مل نم : باب 7

 ۷١۸ ..... مامإلا نع سانلا قرفت : باب 417

 VI حامرلا يف ليق ام : باب 8

 7⁄1۹ ايب يبنلا عرد يف ليق ام : باب 4



 تاعوضوملا سرهف

 ١ برحلاو رفسلا ىف ةبجلا :باب . 7

 ١ فك برحلا يف ريرحلا : باب
 نيكسلا ىف: ا تنال 77١

 مورلا لاتق يف ليق ام : باب۳ ۷۲۱
VSN SED SE تق :باب ٤ 

VIST aA دق : باب 6 

  75رعشلا نولعتني نيذلا لاتق : باب ... ۷۲۲

VY O م ۹۷ 

  ۸ةميزهلاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا :باب

VY Sas ةلزلزلاو 

  4باتكلا لهأ ملسملا دشري له : باب . ۷۲٣

 ٠ ىدهلاب نيكرشملل ءاعدلا :باب .. ۷۲٤١

 ١ ىنارصنلاو يدوهيلا ةوعد :باب. .. ۷۲٤١

Vمالسإلا ىلإ الك يبتلا ءاعذ : باب . . ٤ ۲ 

  ۳اهريغب ىّروف ةوزغ دارأ نم : باب . . ۷۲۷٠

 ٤ فر رهظلا دعب جورخلا : باب

 ٠ رهشلا رخآ جورخلا :باب. ۷۱۸

 ٠ ناضمر يف جورخلا : باب_-“ ۲۹

LA ETT _باب: ۷ 

 مامإلل ةعاطلاو عمسلا :باب .... ۷۲۹

  4هب ىقّتيو مامإلا ءارو نم لتاقي : باب. ۷۲۹

 ٠ اورفي ال نأ برحلا يف ةعيبلا :باب- . ۷۳١

 ١ نوقيطي اميف سانلا ىلع مامإلا مزع :باب 7٠

V۱ .لتاقي مل اذإ ةي يبنلا ناك :باب ۲ 

  ۳مامإلا لجرلا ناذئتسا :باب_- ۷۳۱

 ١14 الا” هسرعب دهع ثيدح وهو ازغ نم : باب

  65ءانبلا دعب وزغلا راتخا نم : باب . . .٠ ۷٣٣

VEN E Ba عزفلا دنع مامإلا ةردابم : ١-_باب 

  7عزفلا يف ضكرلاو ةعرسلا : باب .

 ا” هدحو عزفلا يف جورخلا :باب

  . 4ليبسلا يف نالمحلاو لئاعجلا : باب ۷۳۲

 VY ١ _ باپ :

 :باب- ١

 : باب _--۲

 :باب_ ۳

 :باب_ 5

 :باب ١6

 :باب- ١55

 :باب_-١١/

 :باب_ ١

 ۷٣٣ ...  ةقكيبنلا ءاول ىف ليقام

 7 . : . . «ترصنا لك ىبنلا لوق

 Es وغلا ىشدارلا لمح
 .:۷۴٠ تاقزلا ىلع دازلا لمح
 ۷٠١ .. اهيخأ فلخ ةأرملا فادرإ

 17 .e جحلاو وزغلا يف فادترالا

 للك es رامحلا ىلع فدرلا

 1 هوحنو باكرلاب ذخأ نم

 ۷۴۷ .. فحاصملاب رفسلا ةيهارك :باب 8

 MEV e برحلا دنع ريبكتلا : باب_ ٠١

 ۷۳۷ . ريبكتلا يف توصلا عفر نم هرکی ام :باب_ ١

 VV ..... ًايداو طبه اذإ حيبستلا : باب _- ۲

 VIA ًافرش الع اذإ ريبكتلا : باب_-۳

 يف لمعي ناك ام لثم رفاسملل بتكي : باب _ ٤

 ۳۸ eR SRS ةماقإلا

 ا ا وا هدحو ريسلا : باب 5

 1/1 ريسلا يف ةعرسلا :باب_ 5

 ۷۳۹ عابت اهآرف سرف ىلع لمح اذإ : باب 7

 VE اا نيوبألا نذإب داهجلا : باب 8

 :VES la سرجلا ىف ليق ام :باب 9

 ...VE e نتيح ىف بکا نم تا

 VE م سوساجلا :باب 0١

 7 ىراسألل ةوسكلا : باب ۲

 ۷٤١ لجر هيدي ىلع ملسأ نم لضف :باب- ۳

 ,ى١ لسالسلا ىف ىراسألا : باب ٤

 VE ب و ا وف لعن ةتانداك#

 VEN م نوتيبي رادلا لهأ : باب 7.١

 ۷٤١ ... برحلا ىف نايبصلا لتق : باب. ۷

 ل47 5 برجللا نق ءايسلا لكك باب - 14
 7س هللا نادي الدال تا
 VEY ا 4ةَئفاَإَودَتبَماَمِي > : باب

 VEY as لتقي نأ ريسألل له ::باب ١
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  7ملسملا كرشملا قرحاذإ :باب. .. ۷٤۳١

VETER SR : باپ _ ۳ 

VEE eas ليخنلاو رودلا قرح : باب ١.4 

VE ee ee كرشملا مئانلا لتق : باب ٥ 

VEO see ودعلا ءاقل اونمت ال : باب ١. 7 

VEO ss ةعدخ برحلا : باب ۷ 

EN برحلا ىف بذكلا :باب ۸ 

 نيد برحلا لهأب كتفلا : باب.

 ٣۰ ال5 لايتحالا نم زوجي ام :باب

 ١0١ برحلا ىف زجرلا :باب 71

 ١7 ليخلا ىلع تبثي ال نم :باب . . . . ۷٤۷
 ١7 ا حرجلا ءاود : باب

VEV es... .عزانتلا نم هرکی ام :باب 

VEN Sees .ليللا يف اوعزف اذإ : باب 6 

 ١١5 ا و اودعلا ىأر نم :باب

 ۷٤۹ . نالف نبا انأو اهذخ لاق نم : باب. ۷

 ۷٤۹ لجر مكح ىلع ودعلا لزن اذإ : باب 4
 ٠759 .... ربصلا لتقو ريسألا لتق :باب 68.١

 VES لجرلا رسأتسي له : باب ٩

 Vor Tas ريسألا كاكف : باب. ١١

 VON اا نيكرشملا ءادف : باب ”١

 ۷١١ نامأ ريغب مالسإلا راد لخد اذإ يبرحلا : باب_ ۴

 Vo ..... ةمذلا لهأ نع لتاقي : باب 4

 كير ا دفولا زئاوج : باب 6

 ۷٠۲ . ؟ةمذلا لهأ ىلإ عفشتسي له : باب 7

 VON Sa دوفولل لمجتلا : باب_ 7

 ۷٠۲ . ؟يبصلا ىلع مالسإلا ضرعي فيك : باب

 07 اوملست اوملسأ :دوهيلل اب ىبنلا لوق :باب 4 .١

 Vor .. برحلا راد يف موق ملسأ اذإ : باب
 VEE ae سانلا مامإلا ةباتك : باب. ١

 يلب ا نيدلا ديؤي هللا نإ : باب.

 لة as برحلا يف رمأت نم : باب ١1

VO sda ددملاب نوعلا : باب ٤ 

Voo ..... ماقأف ودعلا بلغ نم : باب 6 

 ٠708 .. هوزغ يف ةمينغلا مسق نم :باب. 7

 مث ملسملا لام نوكرشملا منغ اذإ :باب - ۷
 VOO Da ايوا نوكأ من ملسملا هدجو

 ۷٠١١ . ةناطرلاو ةيسرافلاب ملكت نم :باب .

 الأ اة سوا ع لولغلا : باب 8

 VOV لل لولغلا نم ليلقلا :باب _ ١

 ۷۵۷ .... لبإلا حبذ نم هركيام :باب 0١

NOV _ع م حوتفلا يف ةراشبلا :باب ١ 

VON _ريشبلا ىطعي ام : باب ١97 

NONE حتفلا دعب ةرجه ال : باب ١. 4 

  6رظنلا ىلإ لجرلا رطضا اذإ :باب .. 78/8

 5.١ ىلا ا ةازغلا لابقتسا : باب

 97له4 .. وزغلا نم عجر اذإ لوقي ام : باب ١1

 ا رفس نم مدق اذإ ةالصلا : باب

 Ve a مودقلا دنع ماعطلا : باب. 9

 سمخلا ضرف باتك_ ۷
 ۳۰۹۱-۳٣٣٣١ مقر

 VUE سمخلا ضرف :باب-١

 اكل EEE نيدلا نم سمخلا ءادأ : باب۲

 ۷٠٦٤ . . . هتافو دعب ىبنلا ءاسن ةقفن : باب۳

 7514 . ي يبنلا جاوزأ تويب يف ءاج ام : باب ٤

 :Vor a 4 يبنلا عرد نم ركذ ام : باب٥

 س يبنلا بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا : باب 5

 VV ak نيكاسملاو
2 

 ۷۹۷ 4 مسمن ناف # : ىلاعت هللا لوق : باب
 778 . «مئانغلا مكل تلحأ» : الب يبنلا لوق : باب -4

 V0 ..... ةعقولا دهش نمل ةمينغلا : باب۹

 ا ؟منغملل لتاق نم :باب_- ٠١
 759 . .. . هيلع مدقيام مامإلا ةمسق :باب-١

 ۷۷١ ... ةظيزق#للك يبنلا مسق فيك :باب-



 تاعوضوملا سرهف

 لالخ ل هلام يف يزاغلا ةكرب :باب ١

 اال .u . ًالوسر مامإلا ثعب اذإ : باب 4

 بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو :باب ١5
 ا و يم ف ل بقل نيملسملا

 ۷۷٤ . . ىراسألا ىلع ايک ىبنلا ّنمام :باب 5

 VY مامإلل خا نأ لع ليلدلا نمو بايع ا۷

 ۷۷٤ .... بالسألا سمخي مل نم :باب

 لالش ل ىطعي ةلكىبنلا ناك ام :باب

 فكي 2 ماهطلا نم بيعي ام بابا

 ةعداوملاو ةيزجلا باتك -
 ۳۱٣۹-۳۱۸۹ مقر

 AVA يو تاسع ةعداوملاو ةيزجلا":تابدا
 ۷۸١ .... ةيرقلا كلم مامإلا عداو اذإ : باب۲

 ۷۸١ . لكلا لوسر ةمذ لهأب ةاصولا : باب ٠

 ۷۸١ .. نيرحبلا نم ةي يبنلا عطقأ ام : باب ٤

 ۷۸۲ . . . مرج ريغب ًادهاعم لتق نم مثإ : باب ٥

 ۷۸۲ . برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ : باب ٦

 ۷۸۲ .. نيملسملاب نوک رشملا ردغ اذإ : باب

 ۷۸۳ . ًادهع ثكن نم ىلع مامإلا ءاعد : باب۸

VAT نهراوجو ءاسنلا نامأ : باب ٩ 

VAY .... مهراوجو نيملسملا ةمذ : ١-باب 

 ١- انأبص اولاق اذإ : باب 1

 نيكرشملا عم ةحلاصملاو ةعداوملا :باب - ١١
 ۷۸٤ . دهعلاب في مل نم مثإو « هريغو لاملاب

 AE a دهعلاب ءافولا لضف : باب_ ۳
 ۷۸٤ . ؟رحساذإ يمذلا نع ىفعي له :باب ٤
 VAST eR دخل ردغلا نم رذحي ام : باب ۵

 ...٠ ۷۸١ ؟دهعلا لهأ ىلإ ذبني فيك :باب-5

 المش ...... ردغ مث دهاع نم مثإ : باب ١١

 1/1011 SSE N مب ورا :بتاب-18

 ۷۸۷ .٠ . .. مايأ ةثالث ىلع ةحلاصملا :باب 8

 VAV 7 تقو ريغ نم ةعداوملا : باب ١

VAY u... نيكرشملا فيج حرط : باب ١ 

VAY .... رجافلاو ربلل رداغلا مثإ : باب 7 

 قلخلا ءدب باتك_ ۹

 ۳۱۹۰-۲۳۲٣ مقر
 ىزْلأ وهو # : یلاعت هللا لوق ىف ءاجام :باب ١

 وز و يارا زج جرس خو رخل مور

 VAN Gean وديع مث قاخلا اودې

 Vs نيضرأ عبس يف ءاج ام : باب ؟

 OY ا ا ل امال موجنلا يف : باب۳

۷4۱ RE RO رمقلاو سمشلا ةفص : باب ٤ 

 فزلَا وهو # :هلوق ىف ءاجام : باب ه

 VF ..... دمر َْىَدَي تب ارشد حيل
 VI ةكئالملا ركذ : باب 5

 VV نيمآ مكدحأ لاق اذإ : باب -

 8٠١ .... ةنجلا لهأ ةفص ىف ءاجام : باب_-8

 REESE ةا تاو ا تاي
 ۸٠٤ .... ةقولخم اهنأو رانلا ةفص :باب- ٠

 NES هدونجو سيلبإ ةفص :باب ١

 ١١/ .. مهباقعو مهباوثو نجلا ركذ :باب 7

 ارم كيل فرص ْدِإَو# : لجو زع هللا لوق :باب ١
 AV e ا نجلا ي

 لڪ نم اف بَ ل : لجو زع هللا لوق :باب ٤
ANNs EE 

 فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ :باب ۔ ٥
 AIT EOE لابجلا

AEE Eee مرحلا 

NNO ايا dE Re هسمغيلف 

 ءايبنألا ثيداحأ باتك ٠

 ۳۳۲۹-۳٤۸۸ مقر
 RIV Ss هتيرذو مدآ قلخ : باب١

 *AY ا ةدنجم دونج حاورألا : باب”



1۰7 

 ل او اتارا دقو » : لجو زع هللا لوق :باب ۳
 AEE EEE EEE . هيمو

 ATS ما «تيلسرملا

 AYY ..... مالسلا هيلع سيردإ ركذ : باب

 مهاخأ راع َلِإَو # 8 :ىلاعت هللا لوق :باب-5

 Nase 5: «ادوه

 مفر جوجأمو جوجأي ةصق : باب -

 یه أ داو »8 :ىلاعت هللا لوق :باب 8
 AYO SR Sea ease دكت اليل

 ۸۲۷ ... ىشملا ىف نالسنلا :نوفزي : باب-4

 RE هنو 1 ب :باب-٠

 ِففْيَص نع ْمُهتيْيَو # :ىلاعت هللا لوق :باب ١

 REY See ھر

 تكلا يف ٌرُكْدأَو » :ىلاعت هللا لوق :باب - ۲

 مل 4در قاصدا ُمَنِإ ليمن
 ۸۳۳ .... ميهاربإ نب قاحسإ ةصق : باب ١

 بوُقَمَي رصَح وإ ادهش مک مآ :باب 5
 ATE توما

 واتا ومل لاق ذل اًطوُلَو : باب -
 AI ele ب ةي رشا َدَمِحَفْلا

 : 1 هر
 AYY . نولسم او لاء ءا الف 7 :باب-5

 مها دوم للو # :ىلاعت هللا. لوق :باب = ۷
 AF ees 0 اخلص

 َبوُقَمَي َرَصَح ذإ ادهش مسك مآ :باب ۸
 ATE AS es «ُتَوَمْلا

 بسوي يف نك َدَقَل # : ىلاعت هللا لوق : باب 9
 2 لت 4ن لباسلل ثني وتوو

 دات دل کیو # :  ىلاعت هللا لوق :باب - ٠
Ld 2 2 

VDL هد < 4 يحيل مرا تنو رضا نسم أ در 
NaS. 

 ۸۳۷ .. . سوم بتكلا يف ركذأو # : باب ١

 تاعوضوملا سرهف

 مر

 ُثيِدَح َكلَتَأ لهو :  یلاعت هللا لوق : باب _ ۲
 AV AS «اراَناَءرْذِإ یوم

 ATA ...... «نِمّوَم لجر لاقو #8 : باب_ 7

 ُتيِدَح َكلَتَأ لهو » :ىلاعت هللا لوق :باب 4
 118 . 4اًميليَكحَت یوم ملکو » «ىسوم

 ىتسوُم اًتدعوو # 7 : ىلاعت هللا لوق :باب 5
 ا ...... رعب هممت ةي تولت

 AQ ل ليسلا نم نافوط :باب 1

 ...A ىسوم عم رضخلا ثيدح : باب -۷

 AEN ale e Sa As : باب _-۸

 ۸٤۲ .. هَل راتضآ ع َنوُنْكَمَي 8 : باب 9

 847 ... «هيمومل ىموُمَلاَقْذِإَو # : باب_ ٠٠

 AY ..... دعب هركذو ىسوم ةافو :باب-۱

 لکم هللا بيَرَصَو» : ىلاعت هللا لوق : باب - ۲
 E 4 توعوي تارق انما ےل

 ۸٤٤ یوم يود ني تا ورق # »3 :باب-۳
 ْمُهاَحَأ تدم کلو : یلاعت هللا لوق : باب ٤-

 Ra SE م ایش

 نيل سوب َّنِإَو # :ىلاعت هللا لوق :باب ۔-٥
 REC Ese «َنيِاَسْرمْل

 ْتاَك ىلا ڌرم نَع ْمُهْلَمْسَو  :باب ٦
 110 * رحيل ةَرْضاَح

 ديواد انيَتاَءو # :ىلاعت هللا لوق' :باب-۷

 AE A ارور

 ۸٤٦ دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأ : باب "8

 ...AV u دواداتدبع کاو 8 :باب-۹

 « نيس د وادار » : ىلاعت هلوق : باب_ ۰
REVS See 

 نأ ةي نقلا دقو ل : ىلاعت هلوق : باب ۱
 RE E ويم ل رکا

 روو ے او ع

 ۸44 ةيَرقْلا بص الم مل ترض : باب- ۲



 تاعوضوملا سرهف

 مدع كير تمر رک » : ىلاعت هلوق :باب 4
 REE 4 ارڪر

 ذإ َمرَم بككلا فَّرُكذَو # : ىلاعت هلوق : باب ٤
 ...AO 4ِيقْرَساناكَم اهلها نم تَدَبَْنأ

 ِكدَمطصآ هلأ َّنِإ ميري ةكِيكمْلاتلاَهْدِإَو  :باب_ ٥

 م٠6 .. «#تيهللعلا لسن لع ِكلَمطَمأو رهو
 مرمي ةكهتلملا ِتلاَّفٌدِإ # :ىلاعت هلوق : باب 5

 .AV ss ني ةا
 اول ل بّتكحلا لَها : ىلاعت هلوق : باب ۷

eر یر ءم 24 يو مر 7  

 م١5 .  # ّنَحْلا الإ رنا لعاولوفت الو مزید يف
 00-20 00-7 ر 06

 مرم يلا يف ركَذأَو ل : یلاعت هللا لوق : باب ۸
 NOS «اهلهأ نم ْتَدَبَتنَأ ذإ

 Ao مالسلا امهيلع ميرم نبا ىسيع لوزن :باب ٩

 م4668 ..... ليئارسإ ىنب نع ركذام : باب 65

 ينب يف عرقأو ىمعأو صربأ ثيدح :باب ١

 NOV AA ليئارسإ

 باپ :  SOLS ASل :.... 64

 بقانملا باتك- ١"

 ۳٤۸۹-۳۹٤۸ مقر
 ٌركَقَلَح اإ شالا ابكي 8 : یلاعت هللا لوق : باب_ ١

RAE ESS ىنا ن 
 RTO es . شيرق بقانم :باب-١

 AW ..... شيرق ناسلب نآرقلا لزن : باب“

 AV ليعامسإ ىلإ نميلا ةبسن : باب ٤

 : باب٥
 AAT e رافغو ملسأ ركذ : باب٦

 14 ناطحق ركذ : باب

 ۸٦٩۹ ... ةيلهاجلا ىوعد نم ىهنيام : باب-8

 م3 aT ةعازخ ةصق :باب-۹

 AVS رذ يبأ مالسإ ةصق :باب-

 مالك EAS مزمز ةصق :باب_- ١

 ۸۷١ .... برعلا لهجو مزمز ةصق :باب ١

 AVY ل. هئابآ ىلإ بستنا نم : باب ١

 AVY ee مهنم موقلا تخأ نبا : باب ٤

 ANTS شبحلا ةصق : باب 6

 ۸۷۲ ...  هبسن بسی ال نأ بحأ نم : باب 5

 ۸۷۳ وم هللا لوسر ءامسأ ىف ءاج ام : باب ١١

AYY E E ENA 

 ير ال ىبنلا ةافو :باب 9

 را أ ما لي ىبنلا ةينك :باب ٠

 ٠ :باب-١

 AVES a ةوبنلا متاخ : باب 7

 AVE ا اا ىبنلا ةفص : باب _ 7

 AVA ..... هنيع مانتا يبنلا ناك : باب٤
 414 ... مالسإلا يف ةوبنلا تامالع : باب 5

 توفي امگ متوفی ## : ىلاعت هللا لوق : باب _ 5

 AEE er SER A ea ا

 يادي يبنلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس : باب - ۷
 RIE Se رمقلا قاقشنا مهارأف

 ش :باب 8

 ا يبنلا باحصأ لئاضف باتك- ۲
 ش ۳۹٤۹-۳۷۷۰ مقر

 ۸٩۹۷ .... لي ىبنلا باحصأ لئاضف :باب-١

 د هواه رون كاملا ا اا
 باب الإ باوبألا اودس) : ةا ىبنلا لوق : باب۳

 Les ا «ركب ىبأ

 ۸۹٩ . . . لكي ىبنلا دعب ركب ىبأ لضف :باب ٤
 ۸۹4 . «اذختم تنك ولا : لكي ىبنلا لوق : باب_ه

 e0 n و تق اننا

 QA 0 نافع نب نامثع بقانم ::باب-ا/

 4٠١ . نامثع ىلع قافتالاو ةعيبلا ةصق : باب-4
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 ٩۱۲ .... بلاط يبأ نب يلع بقانم :باب-9

 E خب تلا بأ نو قات ناي

e436 م تلظملا دبع  
 4١5 ... ايلا لوسر ةبارق بقانم :باب- ١

 ١١ ماوعلا نب ريبزلا بقانم : باب_ ..... 41١60

ET هللا ديبع نب ةحلط ركذ : باب ٤ 

  6ناسا دعس بقانم : باب

IV ياكم ةكعىبنلا راهصأ ركذ :باب 7 

AVE جن ge ةئراح يدير قات تاب ¥ 

QA عا ديز نب ةماسأ ركذ :باب 

  4فنا رمع نب هللا دبع بقانم : باب

AT ةفيذحو رامع بقانم : باب ٠ 

 ١ حارجلا نب ةديبع يبأ بقانم :باب .. 47١

Ye lesa ريمع نب بعصم ركذ 

  7نيسحلاو نسحلا بقانم :باب .... 47١

  7دور حابر نب لالب بقانم : باب

  4كن سابع نبا ركذ : باب

(TY a ديلولا نب دلاخ بقانم : ٥-۔باب 

 ٩۲۲ . ةفيذح يبأ ىلوم ملاس بقانم :باب 7

 ٩۲۳ . . . . دوعسم نب هللا دبع بقانم : باب 17

 5 ةيواعم ركذ : باب 4

 Eno Se ةمطاف بقانم : باب 4

 E ية هو ةشئاع لضف :باب_٠

 راصنألا بقانم باتك- ۳

 ۳۷۷٦-۳۹٤۸ مقر

 TU Ae راصنألا بقانم :باب-١

 475 . «ةرجهلا الول» : ٍةككيبنلا لوق :باب-؟

 كالا نب الي يبنلا ءاخإ :باب ۳
 AES راصنألاو

AV ..... ناميإلا نم راصنألا بح : باب ٤ 

 سانلا بحأ متنأ :راصنألل رال هلوق : باپ

A Se يلإ 

TAS راصنألا عابتأ : باب 5 

QA ess. e : ۷باب 

 ىتح اوربصا» :راصنألل هلل لك يبنلا لوق : باب ۸

 QEND لا ع نق وقلت

 راصنألا حلصأ» : يك يبنلا ءاعد :باب - 4

TT 0093 ل  

 لَ توُرْئْؤُيَو # : لجو زع هللا لوق :باب -
 ةام اص خپ د ولو حيض

 مهنسحم نم اولبقا» : ايي يبنلا لوق :باب ١-

 QE Rs a ES «مهئيسم نع اوزواجتو

 AT AR ذاعم نب دعس بقانم : باب - ١١

 EET ريضح نب ديسأ ةبقنم : باب ١١

 FY e لبج نب ذاعم بقانم : باب 4

 TITAS Ee ةدابع نب دعس ةبقنم : باب 6

 FY ends بعك نب يبأ بقانم :باب 7

 و امل تباث نب ديز بقانم : باب ١

 TE ةحلط ىبأ بقانم : باب

 TE e مالس نب هللا دبع بقانم : باب 9

 ۳٤ اهلضفو ةجيدخ اي يبنلا جيوزت : باب

 ٩۳٩ . . ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ركذ :باب ١

 .A1 انا و ا

 ۹۳۰ A E E ركذ ينتاب ا

 ٩۳٩ . . ليفن نب ورمع نب ديز ثيدح : باب

 AV ..... e ةبعكلا ناينب :باب-٥

 :TA SE ةيلهاجلا مايأ : باب 7

 E ا مام ةيلهاجلا ىف ةماسقلا : باب-۷

 EF ise ای ينلا ثعبم : باب

 ERR : ةكفب نک را
 EF قيدصلا ركب يبأ مالسإ : باب ١"

 ٩٤٤ ... صاقو يبأ نب دعس مالسإ :باب_-"١

 CRE نجلا ركذ : باب-۲



 VEE a يرافغلا رذ يبأ مالسإ : باب

 9 ديز نب ديعس مالسإ : باب 4

 O م. باطخلا نب رمع مالسإ : باب 0

 QE eee رمقلا قاقشنا : باب-١

 EV ةشبحلا ةرجه : باب-۷

 VERS ىشاجنلا توم :باب "8

 ٠٠١  ةلكيبنلا ىلع نيكرشملا مساقت : باب 9
 O يع ل مام بلاط ىبأ ةصق :باب- ٠

 O e ES ًءازسالا كيدح باب ۱

 OV EES a aS جارعملا : باب

 ٠٥۳ .... يبنلا ىلإ راصنألا دوفو : باب ۳
 15 ةشئاع ةا يبنلا جيوزت : باب ٤

 90657 يا سطل ةلكىبنلا ةرجه : باب ٥

 TE ag كييبنلا مدقم تان 71

 N A ةكمب رجاهملا ةماقإ : باب ۷

 1533 ؟خيراتلا اوخّرأ نيأ نم خيراتلا :باب ۸

 ضيمأ مهللا» : ةي يبنلا لوق :باب ۹

 WV sa « «. . مهترجه يباحصأل

 ٩٩۷ ؟هباحصأ نيب لَ ىبنلا یخآ فيك : باب ۰

 WV Eee a : باب ۱

 ...UA ةئكئىبنلا دوهيلا نايتإ : باب 7

 Aas هراس اإ تايد

 يزاغملا باتك- "5

 ٤٩ ۳۹-٤٤۷۳ مقر

 ٩۷١ ... ةريسعلاوأ « ةريشعلا ةوزغ :باب-١

 ٩۷۰ .... ردبب لتقي نم ةي یبنلا ركذ : باب۲

 9مل دم mE A ردب ةوزغ ةصق : باب '؟

 كر نویس 5إ :یلاعت هللا لوق :باب - ٤
 Yeas ڪل باج

 VY age RS : باب٥

 والا LT /ردب باحصأ ةدع : باب ٦

 ٩۹۷۳ . شيرق رافك ىلع ةيىبنلا ءاعد : باب۷
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 VES لهج ىبأ لتق : باب۸

 VV abs دش نم ضنا ان

 VA esas باب-٠

 ATS اردب ةكئالملا دوهش :باب-١

 31 باب- ١

 ۹۸٩ .. ردب لهأ نم ىمس نم ةيمست : باب ١١

 AV Sle رفا نيد تاب 15

 O يام فرشألا نب بعك لتق : باب 6

 قل هو و فطوم حا عفار يبأ لتق :باب 5

 OES ES دحأ ةوزغ : باب_-۷

 نامي تمه ْدإ :ىلاعت هللا لوق :باب _ ۸

 Qo E 4 بيلو هللاو الشق ن نأ مڪ نم

 کنم اواو نذل نإ :  یلاعت هللا لوق : باب 4
 ناقل ا اممم تتل مو
 لع تلک الو تو ڈی صندل چ # : تاي

 ها ا 4يحأ

 دن اي مکی رنا ہت » : ىلاعت هللا لوق : باب ١
 AN ا اساس مَا رل
 ۹۹۸ ... یس رتألا نيكل سل » ا

 وق a طيلس مأ ركذ : باب

 595 ss بلطملا دبع نب ةزمح لتق : ساب

Ss٠٠٠١ حارجلا نم  

 ۰۱ . © ا

 ١١1ه” .e الا :باب 8

 2 لعرو عيجرلا ةوزغ : باب 49

 ٠ بازحألا ىهو قدنخلا ةوزغ : باب ٠١١١۷

 ١ بازحألا نم ةككيبنلا عجرم : باب ٠١١١

 .Ne عاقرلا تاذ ةوزغ : باب”

 VO Ss sss قلطصملا ينب ةوزغ : باب 77

 VET AD رامنأ ةوزغ : باب "5

 لا eS كفإلا ثيدح : باب٥
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 انتا ا وا ةيبيدحلا ةوزغ .: باب 75

 حا ةنيرعو لكع ةصق : باب

 ا ا دّرقلا تاذ ةوزغ : باب <48

 ا ا وا ربيخ ةوزغ :باب

 لهأ ىلع كي يبنلا لامعتسا :باب- ٠

 NEY as ae ل ربيخ

 ٠١5١ . ربيخ لهألك يبنلا ةلماعم :باب ١

 ٠١5١ . . لب ىبنلل تّمس ىتلا ةاشلا : باب ۲

 REN م ٍ ةكرانش نب ديز ةوزغ :باب د8

 EY eae ءاضقلا ةرمع : باب ٤

 ٠١57 .. ماشلا ضرأ نم ةتؤم ةوزغ : باب ٥

 ...tO ةماسأ كي ىبنلا ثعب :باب- ٠ ٤١

 EEO ا SG حتفلا ةوزغ : باب ۷

 ٠١55 .... ناضمر يف حتفلا ةوزغ : باب.

 ٠١٤١ .... ةيارلازاي يبنلا زكر نيأ : باب ٩

 ٠٠١٤۹ ةكم ىلعأ نما يبنلا لوخد : باب ١

 0۹ حتفلا مويا يبنلا لزنم : باب ١

 MOS Aaa : باب

 ٠٠١١ .. حتفلا نمز ةكمبؤلي هماقم : باب ۲
 VON Mes ORIS : باب ۳

 ْذِإ ِنيَسح موو :ىلاعت هللا لوق :باب ٤‰

 ...Of «تثزك مکتب ع

 SOV رو وللا وعما ساطوأ ةازغ : باب ٥

 0V۷ . لاوش ىف فئاطلا ةوزغ : باب 65

 انا دجت لبق تلا ةيرسلا باب۷

 الا دلالي ىبنلا ثعب : باب ۸

 ا فادح نب هللا هع ةيرس بايد

 ٠١57 نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب : باب ١

 ٠١55 . نميلا ىلإ دلاخو ىلع ثعب :باب ۱

 O) ا ةصلخلا ىذةوزغ خابا

 1 لسالسلا تاذ ةوزغ : باب ۳

 ٠١57 نميلا ىلإ يلجبلا ريرج باهذ : باب 4

 ما 0 رحبلا فيس ةوزغ : باب 0

 ...VA e سانلاب ركب يبأ جح : باب

 ا ميمت ينب دفو : باب۷

 VARs :باب_- "8

 VN wesa سيقلا دبع دفو : باب 8

 ا ةفينح ىنب دفو : باب ١

 VY ..... يسنعلا دوسألا ةصق :باب-١۷

 VY ل نارجن لهأ ةصق : باب

 VY ..... نيرحبلاو نامع ةصق : باب-۳

 ٠١77 . نميلا لهأو نييرعشألا مودق : باب 4

 ٠٠١۷١ ورمع نب ليفطلاو سود ةصق : باب 6

 EVO اا مدام ءىيط دفو : باب 5

 اني ١ عادولا ةجح : باب

 ANT ا Seo كوبت ةوزغ : باب

 ۸۱ كلام نب بعك ثيدح : باب-۹

 ۸0 . رجحلاةو يبنلا لوزن :باب ١
 NAO يدل راك ومحل ا ب الو جف :باب_- ١

 ٠١86 . رصيقو ىرسك ىلإ كي هباتك : باب 7
 FAV e a هتافووالک هضرم : باب۳

 ٠٠۹۳ ... لَك يبنلا هب ملكت ام رخآ : باب 14

 AT a e اک ىبنلا ةافو : باب 6

 اللا ال 86-5 :باب 7

 يذلا هضرم ىف ديز نب ةماسأ ثعب باب ۔ ۷

 Tee E E Oe هيف ىفوت

 ١ : یک ئبنلا انفد» ثيدح : باب 4

 AE ؟ لک يبنلا ازغ مك :باب-۹

 ريسفتلا باتك ٥

 ٤٤۷٤-٤۹۷۷ مقر

 -١( باتكلا ةحتاف ةروس) |

 ,o cw باتكلا ةحتاف يف ءاجام : ب باب-١

 140 وع بوُضَعَملا ريغ : باب۲



 تاعوضوملا سرهف

 (؟- ةرقبلا ةروس) 1

 1۰40 . . . اه ءآيسألا م داء َمَلَعَو :  تانا

AT 0 باب-؟: 

 ۱۰۹۷ ... «اًداَدتأَوَني اوُلَمْجج الق # : باب_*

 1۰۹۷ . . باتا ةع تالو 98 :باب- 5

 نرالا زمود الفد # :باب ٥
AVS AOA, 

 ۱۰۹۷ . . . 4َليِرْيِحْل اًوُدَع تاک نس : باب-”

 ۹۸ هنآ يانم خسنتام 9# : باب
EE م 

 ۱۰۹۸ . . . . يادو ها دتا اوُلاَقَو» : باب-8

 ۹۸ « لصف طه راكم ياو اواو 8 :باب-4

 ٠ «َدِعاَوَمْلا مهب مقرر :باب- .. ١٠١994

 ١ هاني لر مولاي اكمءاَوُلوف 3 : باب ٠١49

 ١١_باب: »  4سالا ٤اھت لرش ۰4۹

 ياسر جلت لاگ » : باب۳ ٠٠٠١
  4«آهلَع تدك يل بملأ اَْلَمَجاَمَو ا : باب

E SS 
 ٥باب :  ِلَمَسلأ فكه بقت یر ذو 4
  OYا

  - 5لب بككلا اوا بَل ت َتيَتَأ نیل 9 :باب
 ٤ا xa Saas 4ان

 ١ باب_ :  موفرعي باتكلا مهي اًءَنيدَلا ©

 ا 0 00 ب8 0

 4مم دمج للو » : باب ... ۱۱۰۱
 ١-باب : » 4ك َتْجَرَح تبع مو

e سو ا ا ل حل لا ل 
 رع حر م ضو عج

 4ةَهْمولَوك َتِجَرَح تي َنِمَو » : باب ٠
 ا ل

 «ومَأ راس نوما اَمّصلأ 5# :  باب-١
 Sess ا

 هلأ نود نم ُدِخََتَي نم سالا مو 8 :باب _ ۲

 TASES ا ل ف مد دادن

1۹1۱ 

 ص اصلا مکیلع بیک ک وماء نل امي :  باب 6

Sees 

 ْمُكَسلَع بيک اوما نيا اهيا 3 : باب - 4
 EFS ms © ماَيِضلَ

 ا ا ا « تاكو ُدْعَم ماكي 8 : باب 06

 تل رل م کنم دک نمت :  باب 7
NEE Ta 

 2 lenr هم يل

 لإ تفر ِراَيِضلأ دليل كَل لأ :باب - ۷
 EE ا د ad کبان

 NSO a «ًاويرْسَأَو اوکو # : باب-۸

 نِم توين اراك نآب يلا َسْيَلَو ل :باب 4
 NAO E نو مج رت شب ا .٠ «اهروُهظ

 ١٠١١ . دي نوكتاك ی مشوایاقو 9 : باب
 ١١١ . رگ ل كيري اوُقلتالَو :  باب_"١
 ١١١ یاو وأ اًضيِم نمناک نق ف : باب۲

 ١١١١ . . . يج لإ يعلي عمت نم اف : باب 8“

 اوب ¿ نأ عتب مط سبل : باب _

 اال ا م «(ْ[كحِيت فالس

 اتقا بح ني اویا 238 :باب
 ا ا ا ا شاكا

 ىف اء اعبر لوی نم مُهَتِمَو  :باب 5

 اول E عال

 ISA o #« اصلا دا وهو # : باب_-۷

 اَسكو ةحتجلا اولد نأ 1 مشنبيَح مآ 3 : باب - 8

 اء ا کاک
 ...A e 4ک تر گان » :باب-۹

 ۱۱۰۹ جول َنهلجأ لَ سيل قلعا :  باب ۰

 4ابو نوردی منم نووی يذلا و # : باب ۱
A RS 

 111۰ 4ِتولسصلا لع ظْفلَح # : باب ۲

 ل «َنيِتِندَق هَ اوموقو #8 : باب - ۳

 1 نابت وأ الار رشف خنق : باب ٤



 تاعوضوملا سرهف 14۹۱۲
 وع ےل

 نوردیو مكحنمو توفت ذلو $ : باپ - 0

 اناا ee ا سنك ' اورا

 يت فيك ِنِرَأ بر معه لاق ذلو : باب - عك

ESE » قرم 
 هة کت نأ کا يأ » : باب۷ چ

 « أيا مَ علا هلآ لَو ط :باب - ۹
 انت ا

 ان DE :باب ١

 MNT ... 4 رتو تاگ نإ :  باب ۲
 و 2 ر مع

 ر 4و ل هيف توج اموی اوفتاو * : باب ۳

 (۳- نارمع لآ ةروس)
 .VE sid كگ كانو : باب-١
 4 طيش نو اَهتيِرْدَو كلي تلب اهدي ل : باب۲

VE Si Ea e 
5 
 سس 2 ري سمس 7

 4مي يو لآ دعب نوري ند ل # : باب۳

WATERS بتكلا لَهَا لف # : باب ٤ 
Gd Gelo A 2 7نوبي ام أوقفت ىح ملأ أولاَنن ن # :تابه ع  » 

 اا جلا COTE SA مق ات و
 ہر رب م رم

 ١ - «اًهوُلئأََو رول وأ » : باب .... ١١١18

 يالل تجرأ وَّمأ َريَح مك » : باب ١١١8
 يانا حنو ناتا تيه » :باب-8 ر ےس م ےس

 ١١١9 ... ىس رمأْلا نيكل سی # : باب۹

 ف ٌمُكوْعْرَي ٌئوُسراَو# :باب-١
00 i 

E ۱-4اس ٌةَنَمآ ¥ :باب 
 ١١7١ . ل اوسلو هِي اوباجتسا بدلا 3 : باب

 ٠١٠١١ ... يلا أُم د سالا نإ : باب - ۳

 :ُهُهدَتاَد ام نولي دلا يخي الو » : باب ٤
 م

ITE e AER 

 ٌبتِكلا اوو َنيِدَلا نم مکر 2 : باب

AS € 

NIN... کک :باي ١ 

 (ضْرألاو توسل لح فَ :  باب
 ETT SS ea SA ا

 ا حيو 7 ل وسم ع .
 «ادوعف ايق هللأ و ذي نزلا ۾ : باب

 EP STE مو ل او قل و يعوق جم
 رس عع 2 261 ا

 ١ «ايداتم انعيَساَنَنِإ اسر 8 : باب .. ۱۱۲۳

 11۲٤ 4(یا فاوظیق لا فخ نو # :باب-١

 {MATE... GEGE : باب ۲

 «قيشلا او ةعضول ةا َرْصَحاَدِإَو # : باب۳
 NTO aE SASS لا نو نا

 ١1١١١ . 4ٌ رزان دا یصوب ) : باب - ؟

 كرت ام فص مڪو ## :باب ه
 VEO SUS ڪجو زآ

 (اک اسلا ار نأ کک لیدل  :باب۔ ٦
LTO E Oe AAD ف 

 .IY .. و ماتلعج لڪلو # :باب- ۷

 رد لاق ملظیال هلأ َنِإ 3 : باب -8
 3 ك نم امس اَدِإ تّ # :باب-۹



 تاعوضوملا سرهف

 31۷ 4رس لَو م مک ناو ل : باب-٠
 .٠ ۱١١۲۷ . لوسا اوعیطأو هللا اوعيِطأ # : باب - ١

 4كم توما وَ 3 : باب ۲
ATA eae 

 4له مآ بدلا م كلوا ل : باب - ١١
NIYAS E Ss 

 ۱۱۲۸ 4ا لیس دویم الکل امَو # : باب١ لع و

 ١1١78 «نّيتكف َنيِقِفكمْلا ىف كلامه # :  باب 5
 ١١١9 .. «اَتمّْؤُمْلُثَفَي نَمَو

 مكي لآ نمل اووف الو :باب - ١
 ا ما ل 4 ہکسلآ

 َنينمْؤُمْلا نم َدوُدِهَتْلا یوسي ال :باب ۸
 E EE 4ره . . .

 ١١٠١ .. «ةكهكملا مهو بدلا ۵إ 8 : باب 9

 «َسنلاَو لاجل تي َنْفَعْصَتْسُمْلَااَلِإ ل :باب-۰
 NAT ASE AA نا

 ١ نعري نأ دلا ىسع ڭا ال : باب ۱۱۳۰ per ژل رع
 ١ ذأ كي ہک نإ مطیع حاکم لو : باب

 ا #رطَن نم

 دش اسلا ىف كوفر » : باب۳

 .IY cu َتَماَح هاما نو 2 : باب 5

 ١١١ . ... كرل نَا 8 : باب 6

 ١١١١ .... لإ مِيعََأ انإ# ظ :باب_75

 ىف مڪي هلا لف كوفي :باب ۷
 E ا لا 4کلا

 :بتاب ۱

 اکیس ار گیت ماو می ملک » : باب”

 ٤ لَه كّبرو تنا بهذا :باب۔ :5م١١

1۹1۳ 
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 «ٌملوُسرَو هَل دورا نذل اورج دإ # :باب_٥

 EE ee 4صا حورُجلاو » : باب٦
 WFO ..... ب ل وسر اات © 8 : باب

 ۱٠۳١ .... (وّنأب هلا دخاؤيال # : باب۸
 .o 4َا لسا ام تابَط اوم ال ٭ : باب۹

 ٠ باال ر ييملاو رتل امتإ 8 : باب . ٠٠١١

 باب  : ۱۱تحمل اواو اوا تيل لع یل
Tes املا # أو مصَط اميف حاج 

 ١-باب : نک مل دي نإ هيأ نعاولكتسال ظ «
  aل دس م م  Areaال و

 ١1١ رن هلا َلَعَجاَم # : باب .... ۱۱۳۷
 4 مهيف تمد اما دیس َميَلَع تنکو # : باب  0 2 8ري سري ي رک ےک ے ےس ھل

 ت 2 ءو ءو

 ۱۱۳۸ . . . © كداب مبنا مهبذمت نإ #8 : باب

 ١( - ماعنألا ةروس)

 ۱۱١۹ ... «ِبْيَمْلا اقم مَدنِعو $ :باب-١

 ۱۱۳۹ گیل صبي نأ ل رواقلاوه لق ل : باب ۲
 ۱۱۳۹ . . لطب مهتنكيإ اوسی ْرَلَو 8 : باب
 انا م اولو شويو # : باب- ٤
 ٠٠١١ . . . . ا ىدَه بزل كوا » : باب_ه
 ١١1١ .... يأوداه حيل َلَعَو 8 :باب-١
 ...NEY u 4جو فلا اورد الو #9 : باب -

 : باب۸

 ESR کاش لهل ¥ : باب۹
 ١ ای اسْفن عقني ال #9 : باب NEV at د

 (۷- فارعألا ةروس)
 ١١547 .... (شیوفلا قر مرحامتإ # :باب-١

 ١١57 ... «اتيلَقيِمل سوم ءاجاملو # :باب ۲

 هَل ُلوُسَر با شالا امام لف  :باب 7
 1 ET کي مڪإ



10 

EE ا 4ة اوُلوُفَو # : باب - ٤ 

 ٥باب :
 ١١55 .... يفعل صاووفعلا دخ ر رر

 (۸- لافنألا ةروس)
 EE لاننا نع كتو # : باب- ١

 ( کلا صا ہا دنع تود رسل 8 باب ۲ 5 ی ع

 ١١40 . . . (لوسرللو ناو یجسآ 8 : باب۳
 ني َّنَسْلآ َوْه ادله تاک نإ َّمُهَللأ ال :باب - ٤

 ا aE كرن

 رص صر ييف تاو ْمُهْبْدِل ها تاڪ امو :  بابه

EYEE eS erase e 

 گنا یک ووو » :بای۔
VVE ES RA e E 

6 5 0 3 3 4 7 
Ee CS لاتقل 

 رو 272 00

 IEA ..... «ولوسرو هللا نم ةءارب : باب١

 ١١58 © رْيَغَأَةَمْيَرَأ ٍض رأْلا ىف وحبس :  باب۲
 ١١14 . . . یوسو هلل تی ناو » : باب-*

 ١١44 .... «مُتدَهع دل الإ © : باب-:
 طعم ترص ساس وک سس

 ١١19 . . . . « رفكلأ َةَمِيَأ ًاوليلتَف » : بابه

 «ةَضِيلاَو بْهَذلا توُرنكي ےیذلاو :  باب-١
TEARS SS e 

 هه ور

 ۱۱٤۹ 4 منهج رات ناه محي مْوَي :  باب
 ركع اأ ولأ دنع ٍروُهّشلأ ةع َّنإ 8 :باب -

 OS NA ا ارپ

 4راكلآ فاَمُهْدإ ِنْيَنأ فات 9 : باب۹

  IVETE ETEا و 1 111085

 - بارلا فيي ةفلوملاو ® : باب ١١١١
 ١ - باب :  نو تيعّوطملا تورم يذلا

 ا ASS «َنيِنِمّْؤُمْلَ

 ١ 4َمكَرِفْمَتْنَسالَوَأ مكَرْفْفَتْسأ »9 :باب_ ٠٠١۲
 ١١ 4نام منشد لع لضالو 3 : باب ١١87
 م لاب َنوُفِلْحَِيَس » : باب. .. ١١١١

 يرتدي أفركعأ نورخاءو اف : باب6 . ۱۱١۳

  5نأ انما برکا یل تاگ ات :باب
 Yoel نرمل اوُرفْفَتْسَي

 َىّبلأ لَم هلأ بات دق :با ب ۷
 VIO st Se 4 تريرجشهملاَو

 ٠٠١١ . اوف تلا ةا لعو» : باب.
 ١١١١ 4نا اومَنا اوما يذل ابيآكَي :  باب 9

 ني اوسر مُكَحَمآَج دَقْلال :باب- ٠

 ا ا eS 4« كرش

WON Seda a 

 باب :  # رخ ي تإ نازو +١١6
 (١١-دوه ةروس

 ۱٠١۷ ... . © رظَرودص نوني م الأ # : باب ١
 CN (A ع مش

 ١٠١١۷ وامل لع مشرع تاكَو# :باب-؟

 ١١58 . . اش شانى لو © :  باب۳

 ابك تيدا راته دنھشذلا لوقو » : باب - ٤
 1 e «ٌرِهَيَر لع

 110۹4 ...... كير ذحأ تللدگو :  باب ۔ ٥
 ر2

 ٠٠١۹ . راسلا قرط هكا قَأَو » : باب

 لام 4ع ممن وو # :باب-١

 تانيا ءوتوخلو تسوي یف ناک َدَقَل#م  :باب ١

 ANTE ee م ا aS لباسا
 ا و اہ ہے تل 3

 ١١١ ارم کشا کل توس لب لاق ل : باب -"
 و صر هم

 ٤ - وق نع اهب ف وه ىتلأ هئ دورو ٭ : باب (4

 4د لإ خا لاق لوسيل هاج ام : باب ٥ ص ص



 تاعوضوملا سرهف

 ١117 . . . سرلا سّميَتسأ اَذِإ ىح # : باب-1

 (١-_دعرلا ةروس)

 اا ينال لام مكمل ا :باب - ١

 ١( 4- ميهاربإ ةروس)
 ١١١4 (ڭيائاهلضآ ةي ورجشك » : باب-١

 «ِتاَّقلَأ لولا اوُنَماَء حسا هلأ تن 3 : باب- ١

 (١١-رجحلا ةروس)
 ورش تا ماعلا قا نما ط : باب-١

sa asا  

 «يزتلا رف كتبك دق : باب-١
ES EAE 

 ١١7 . . «ىناتمْلأ َنَم عبس كتياءدقلو #3 : باب - “٠
 .٠ ١١57 . «َنيِضِع َناَءرّمْلا اوُلَمَج نذل # : باب - ٤

eos١177 4یت كاب کیر دعو :  بابه بحرص رص ل  
 -١5( لحنلا ةروس)

 ١ ممل لد درم نیو # : باب- «© . . ١17

 «ءارسإلا» ليئارسإ ينب ةروس) -/ا١(

E TE تابا 
 ما ممر

 ١١517 .. «ليورسِإ لإ سيَصَفَو : باب-١
 ٍدِجَسَمْلا رم الل ودم ىزا :باب۔۳

 IAs 4راا
 ٤ مدا قب اتمرک دقو # # :باب- ... ١١١8

 ر ی 6 م حرك ر
 ١١59 .... ©ةيرق كلمت نأ اندرا الو : باب

 ١119 . . . جرنال نم َةَّيَرْذ# :باب-5

 ...NV i 4اور د واد اتتا و :  باب -

 1۷۰ ( ونود نم رش نیا وغدا لق ¥ :باب-۸
 هير لإ توغ توعد نبدا کچو 9 : باب 4

 IVE يا رس A 4سول

r el 

 رجفلا نارق # : باب ١

 Vr سوو ا

 ۱۱۷۱ «اووهشم تاک
 ا ر رک ےس ع ےک رل ےس ےس ےس ےس جرس

 دوم اماقم كير كعب نأ خومع # : باب ١

 BADA E ل و يل
 3 2 را م ع هي رس جرو مس ترک ر

 عا رم

 أ ءآج لفو #9 : باب ١ ١١7١ #ٌلِطنَبْلا قهرو نحل

 تدتولتسو # : باب 5
 رهو » :باب-6

 ۱۱۷۲ ... # جوُرلا نع

 كابي تذاع الو كئالَصب
 MINN و وج راو و ول Aa دك

 (۱۸- فهكلا ةروس)
 ٠۱۷۳ دج عر نول 6 : ب
 رخام بأ ىح بآل ) :ب

IVS E وكلا وا AS 
 ت سس لس تحس

0 

 م م سل 5

 «اَمِهْسب ... ۱١۷١
 سر

 ا ءا دعاء هلل لاق ارواج اَمَلَق : ب

 ۱۱۷۸ . . . . يحس لإ ايوا د ترآ لاق 8-6

 ٦ باب :

 باب۷
 درع. نا ھا کا

 نيِذلأ كلو # :

- 

 3 رر

 ل وص مس هيد

 ۱۱۷۸ . . دعا نرل مكي لَم لص »
 ۱۱۷۸ هير تبارك

 (۱۹- صعيهك ةروس)
 > ےس یس ترک

 ةر مود مهر ٍنأو #9 : ب
 اط

 ر

 ۱۱۷۹ . . ملكي رمي دلل لًرةتامو :  ب
 ١١/9 . اتيا رڪ یر تیا 3 : ب

 ادع نمسا دنع دارا بيلا ملط ٠ : ب
IV E TEAS SAE ES 

 هه

 َدَعْلا نم مل دمتو #3 : ب
 ږي

 ۷۹... 4ام با
 ء2 ص حرر ع روو ر

 ۱۱۸۰ .. ادر ايو لوقیام هردو 3 : ب

 (۲۰  هط ةروس)

 و

 ىق ةئنتطتاَول : ب
 2اس هم م

 ةنجلا نم

110 eens 

 ۱۱۸۱ . ... سوم لل امِيَحْوَأ دلو :  ب

 ۱۱۸۱ حت عالق » : ب



 تاعوضوملا سرهف 1۹17

  TTءارعشلا ةروس) -)

 ١ رعب موب فال : تانك“ كرك هتك ن قل لوا اتادہامک 8# :باب- 0

 محلا ةيوس) ١ 8-باب :  ألا کیش رنو .. ٠٠۹١

 ١ (یرکش سالا يربو # : باب-  AEلمنلا ةروس) -۲۷(
 ١ - صصقلا ةروس) ۱۱۸۳ . . . . سا دعي نم نيالا نمو 8 : باب -۲۸(

 14۷ . تا نم ىرمال نإ : تان | 4 هير ىف اونصتخآ ناصح نا # 3 : باب -*

١ AT4ے الآ كتم لع صرف ىلا نإ ل : باب_-  
 ا ا ا ا لا ب (؟8-نونمؤملا ةروس)

 (۲۹- توبكنعلا ةروس) (؟4-رونلا ةروس)

 ١( د مورلا ةروس) A0 ...... جزا شر بدلو ل : باب ۱
 -۳١( نامقل ,ةروس) ١١886 . . وعول تعلن ةسيفلاو # : باب۲

 ژی دال كرا تاب رشا :باب-١ | ودمج . 4دن نأ بادل اتع اردو » : باب
VIAN SEVA Ae ا . ار لآ بضع نأ سدو # : باب ٤ 

 ٥ «ِةَماَسلَآ ملعودنع َهَلأَّنِإ :باب-۲ | وورد 4ک صع كقالآي ومآَج نيران © : باب- ... ١١99

 -٠۲( ةدجسلا ةروس) ۱۱۸٩ . . . . رشق ةومتعوسذإ اولو # : باب 1
 ٠٠١١ .. 4ضخ 116 شقت معالق > تا 1۹۰ .. .. ر کک بايبال

 °۹4 ا «5كيلَأب وقلت ِإ ف : باب۸
  NE OSبازحألا ةروس) -٠٣(

VEN SSR STO eae : ۱١باب hE ET 60 ماعلا 

0 0 TD ل وا 
 ١-باب : ودم هد 2 عع 14۱ ا الأ مک هلآ نیسو ل

TEP أ ا باب۳ ي 

 باب4  : ۲ةملا اعين يخ لا ت ٤ - ويلا تدر نشك نإ کیل لف : باب

SE يآ E ا 
  ۳نوح لع رمح نیرو # : باب   : 52 114۲هلآ ترت شک نیو  eموس « ۰۲

 ناقرفلا ةروس) -٠٠( تاک  EISدي
 ١-باب : » ل 10 «مهِهوُجَو لع ترسيب

 نهتم ءا نم یر 4% $ : بابا“ رح اًءاَمهلِإ هلأ عم توغ ی اک نيدو : باب1 . ۲
e j توي اول E ١1 10354: اياب ملم ب همك داو دخ وع ماا 

 هت را ائيَساوُدُمَنِإ » :باب.ه | ۱۱۹ .... مالال فمي » :باب-" ... ٠٠٠١
 ٤ هيلا لايام ا 7 باب-٠ «ثدَكَسَح مهتا ها لز دھکا » : باب

of... 4 يل ل ا 

 TT ر * 5 امال : ب تاپ وشو... هان مرو او



 1۹1۷ تاعوضوملا سرهف

 E ا ٌباَدَعاَدَم سالا یت 8 : باب (؟؛-ابس ةروس)
 وتاب N TT : باب١ WY . . . 4تباّدعلا اَنَع فك ابر $ : تاب ۳ رو ع

 111۷ E e SE eas کل ردن الوش نإ #9 : باب -”

 YY . وج اموات هلع اولو ےک #٤ : بابه

 1۸ . . رکا ةكلتإا شايب ی : باب٦ (؟0- ةكئالملا ةروس)

 (45- ةيثاجلا ةروس) -۴٣( سي ةروس)
 (45-فاقحألا ةروس) ER Se یر سلاو # :باب-١ دي 5 5 2 وعم ه0 5

 ٠۲۱۸ 41:5ل ِقأ ِهيَدِلوِل لاقى :  باب١ (۳۷- تافاصلا ةروس)
5 5 0220 24 

 يو اورام :باب-” | ىب.و سرلا نيل شونو 8 :باب- ١
 Ce E e ص ةروس)

 ewe | 1٠١ . . 4لین المل َبَمَو : باب1

 E E کما ًاوعطقتو » :باب-١ TYE 4 يلا ا : باب -؟
 =A) حتفلا ةروس)

 ا اات كل شا ل : باب 0 ١ ٠ | ١ ا مو _رمزلا ة
 11۱ 0 505 ورا ني فيا » al EE e ارفرسأ َنيِذَلأ ىدا 86 : باب
 ١7١ امراه كاسا : باب۳ ١١١١ ... يرده یَا اوردقامو :  باب۲

 e . EA تاس ١7١١ . . ةَ ضقاعبمج ضر شرا : : باب۳ ر 9 وو لس رس ع ا ےک 1

 ۲۱ 00 جلا ت كلوميد # : باب٥ ١71١ م هي“ ضع 4 ٍروُصلأ يف حقن دو # : باب ٤

 (49- تارجحلا ةروس) 4١(  نمؤملا ةروس)

(f1 ER ER)يَا رص قت كفو ا 3 : تاک  

 ا .a مكي دش نأ ورس رشک امو :باب - ١
3l4ک 2 200000 000  eٍترجيلا ر نم كوما تیک ٥ ل :باب-؟ | ۰ ۰۰ ا » 

 :١١١ YY aes as . . «رشنَتظ یل تط لدو  :باب۔۲

 4. . . مهلا جر ىح اوربص مینا ولو 7 : باب۳ 1 1-قسعمحةروس)
 TS o ...... « رفا ىف ٌةدومْلا الإ #8 : باب١

 (0١5-ق ةروس) ((؟ اق رخزلا مح ةروض)
 ل ريم نمله لوقو # : باب ١١١6 ١ . يراسل ضل كيمكيأوداكو # : باب-١

 Ee (كْيَرِمَحي َحََسَو 8 : باب۲ (ڪنص رڪ لاک ع بِرضنَفَأ # : باب۲
nenasan-١١( تايراذلاو ةروس) ۰ ۲۱1١ م6 راو اف عادم ام و  

 ١١١١ ١-باب: TO SA «ِناَحُدي ءال نأت مب بقا $ : باب-١
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 ١-باب :

 ١-باب:

 باب-؟

 انو
 باب- ٤
 باپ ٥

a 

 هَ

 . . 4آ ام ودبع لإ یوا ل :
3: 3 

8 

 (01- مجنلاو ةروس)

 4 َنْدَأ وأ نسوق با ناکف

 وه

 . لا يي ياء نم یار دک

 5*5“ رمل او تدلل م فأ

 4 عم مع هةموو رر

 . ىلا ةثلاثلا ة ةونمو

 ا « 8 أودبعأو هنأ و دما

 (ه4- ةعاسلا تبرتقا ةروس)
 4ر دَمَصْل یك و :

i: 
}: 

}: 

 روح : 

0 

 9ك
9 
9 

 ار

 « رک ناک نم ارج اتزیعاپ یر
 . « ذل كالا اَ دقو
 0 4ر عقل د ُداَجَعَأ

 . رتن ریشهک اوك » : ب
 . م مهحبص دقو # :

 . بدلا نول ومو اس

E.ی  

 (١٠-نمحرلا ةروس)
00207 "07 $: : 

 (ها/- ديدحلا ةروس)
 (58- ةلداجملا ةروس)
 (هو  رشحلا ةروس)

 لَا

 ET ر چ
 سر

 وی ع عر

02005 07 5 5 7 5 7 0 0 3 

 . «َنِيإْلََوَراَدلأ ومي لَو
 رع
 5 4 َيِْفَنأ ل تورشؤيو

€ 

T€ 

١775 ٠. 

 ۳٤ : يرش 55 اا٤ امو

o 

١7736 . 

 تاعوضوملا سرهف

 (٠٠-ةنحتمملا ةروس)

 ۱۲۳۹ ايلا ودع ىَوُدَعاوُدِحيَتاَل :  باب-١

 ۱۲۳۷ تجدهم تموم مك ادل :  باب۲

 ۱۲۳۷ . كتفي تن N :تايدا#

 )1= - فصلا ةروس)
 ۳۸ ا ھا فرتت دعب نقي : باب_-١ ورو”

 يحل رو
Mose 2اوُقَسْلِ  

 ۳4 r اک: باب۲

 (57- نيقفانملا ةروس)

 نيش 0007 «نوئفتسْلا كءاجادإ» : باب-١
Hê درس ےک a] 

 ES e هنج مهسا اوذَحتأ » : تايد

 6 3 :بابا#

 ماست كني E اا مهتناراذإو# ) : باب ٤

 .en رونما لاکو باب
 م دَرَفْغَتْسأ هيلع ٌءآَوَس # : باب ١

 TEN eet مروت
l2 

 TEY . ارفف ال نووي سلا مه :  باب۷

 ۲٤۱ ( زالو تولا نیر وتو : باب۸

 هند نيل َةَسِدَمْلا لإ ًآَنَعَجي نيل 9 او تاتا ۹

 E ا يذلا کر

 -١4( نباغتلا ةروس)
 (55- قالطلا ةروس)

 E O OT تادا
 E «َنهْلَل ٍلاَمَكْلا ثوار ل : باب- ۲

 )= يوا ةروسز
EEوهم ےس رر ل  

 ۳€ ك هنآ للام مرر لآ اک د # :باب-١

 144 ا عا

 VTE وفم وو ل حاشا قو و سم



 تاعوضوملا سرهف'

 ٤ امكبولق تحصد هلأ لإ ايون نإ #9 : باب «

eae sS 
 ربنا قط نإ یر یس # : باب +١١

 -٠۷( كلملا هديب يذلا كرابت ةروس)
 (58- ملقلا ن ةروس)

 ...YET « ري كد دعب تع # :باب-١

 EV ل قاس نع فب موي 8 : باب- ١

 (59- ةقاحلا ةروس) ش

 07١(/ - لئاس لاس ةروس)

 -7١( حون ةروس)
 ۱۲٤۸ قومي توشي لوائاوس الو ادو ا : باب- ١

 (۷۲- يلإ يحوأ لق ةروس)
 ا ae نا تاكل

 (77 - لمزملا ةروس)

 -۷٤( رثدملا ةروس)
 WEC 01 اا
 00000000 4رذ 3 : باب-١
 .YE sess رکن كّيرو :  باب۳

 IOS ا رهط باو :  باب ٤

 ٠ Fo e جرجا لاو # : باب_ 5

 ۷١( ةمايقلا ةروس)
 ١١5١ . وب لجعل كاسل هب رغ ال » : باب۱
 Yo ..... ونا نفو معج اتع نل ف : باب ١
 YoY ...... مناف عا نارق ادق : باب۳

 -۷١( ناسنإلا ىلع ىتأ له ةروس)
 (۷۷- تالسرملاو ةروس)

 1 ETE تابا
 ۱۲٣۲ . . . «ِرَصَقْلك رر یتا : باب۲
 Oe فص تج ونک #3 :باب۔۳

Yo ss... نوفي ال موي اذه : باب ٤ 

1۹۱4 

 (۷۸- نولءاستتي مع ةروس)
 ٠۲٣۳ تأ نأ رولا فحين :باب-١

 )۹ - تاعزانلاو ةروس)

 86١( - سبع ةروس)
 -۸١( تروك سمشلا اذإ ةروس)
 (87- ترطفنا ءامسلا اذإ ةروس)

 (87 - نيففطملل ليو ةروس)
 ما د روحو 5

 ١ َنيملعْلا يرل ساتلا موقي موي # : باب .. ٠٠٠١

 تقشنا ءامسلا اذإ ةوس) -84(

 ١-باب: » هاَييياَسح بسام نرس . . ١161
Yol ..... ٍقبَط نعاقبط يكمل ل : باب» ۲ 

 (5 + جورا ةر وس )
 (85- قراطلا ةروس)

 (81 - ىلعألا كبر مسا حبس ةروس)
 (۸۸- ةيشاغلا ثيدح كاتأ له ةروس)

 (84 - رجفلاو ةروس)
 (5 مسقا ال ةروسر

 5١( اهاحضو سمشلاو ةروس)

 (7- ىشغي اذإ ليللاو ةروس)

 YON ا . . 4 لاذ راَبتلاَو 8 :باب_-١

 04 ...... لاو کلا َقلَحاَبَو ل : باب
 0۹4 ....... یر ضا مانا :  باب
 ١084 4 ينشأ َقَّدَصَو # : باب- ٤
 ...0Q cs «ئرشلا مرسيتسف ٭ : باب

 و ...e ینو لج م اأو # : باب 1

 A se 4یا بدو » : باب
 NY ل © رسم مرسینسف #39 : باب 4

 (01- يحضلاو ةزوسز
 اة علل € قامو كير كعدوام ## و١
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 (14-كل حرشن ملأ ةروس)
 -٠٠( نيتلاو ةروس)

 O TY تايد

 1 ل مخ اب م لا :باب-١

 ۱١١۳ ...... © ِقكعْنِمَنَنِإْلا َقلَح## : باب۲

 رو 4لآ كرو اقا 3 : باب

 ا يا «ِرَئ رعى > : باب ٤
 ١١514 . . . 4ِةَيِصاَلَاب اقتل تنبأ نیلالک ٭ : باب_ 5

 زنأ انإ ةروس -٩۷ هانلؤنأ انإ ة
 (18- نكي مل ةروس)

 VEE ees و قام :باب-١

 ا باب۲

 VTA لا و NE SS باب۳

 (15 - اهلازلز ضرألا تلزلز اذإ ةروس)
 ريح وَرَ لامع َلَمَمَي نَمَه  :هلوق :باب - ١

 ا ب: مر

 «ةَرَياَرَش زرد لاو لَم ق نمو :  باب۲
  eR SSم 11711

 ةروس) والعاديات  ٠٠١(

 ةعراقلا ةروس) -1٠١١(

 مكاهلا ةروس) -؟٠١(
 ةروس) والعصر-١٠١7(

 ةزمل ةزمه لكل ليو ةروس) -4 ٠١(

 رت ملأ ةروس) -٠٠٠١(
 فاليإل ةروس) قريش-٠١5(

 تيأرأ ةروس) -1٠١17(
 رثوكلا كانيطعأ انإ ةروس) -٠٠۸(

TANS للا و و ام واب :١-باب 

 -٠١5( نورفاكلا اهيأ اي لق ةروس)

 تاعوضوملا سرهف

 ١١١( - هللا رصن ءاج اذإ ةروس)
 ا ا ا تايد
 E تان
 هللا نيد ىف توخ ڈی سالا تارو 8 : باب 7

 لا ا ا اوفا
 ٤ «ةغَتَش ناو كير دمحم خيس ل : باب 4

 (١١١-بتو بهل يبأ ادي تبت ةروس)
 IVE ا ملا ةماعلا و مني ديف :باب-١

 Ve اع ول ين «َّبَتَو ¥ :باب-١
 نق ... به تادارات لصیس » : باب"

 ١١7/١ . «يطحلأ لاك متارماو # : باب- ٤

 (7١١؟-دحأ هللا وه لق ةروس)

 :باب-١

 4َس هَ ...n IVY ss 9 :باب- ١"

 -١١7( قلفلا برب ذوعأ لق ةروس)
 (4١١-سانلا برب ذوعأ لق ةروس)

 نآرقلا لئاضف باتك- 7

 ٤4۷۸-۰۰٦۲ مقر
 ١7177 لزنام لوأو ؟يحولا لزن فيك :باب-١

 ١7175 برعلاو شيرق ناسلب نآرقلا لزن : باب۲

 VINE EEA نآرقلا عمج :باب-۔۳

 eS es ١71/6 لک ىبنلا بتاک : باب ٤

 ۲۷7 فرحا س ىلع نآرقلا لر باب

 .IW cess نآرقلا فيلأت : باب ٦

 اک يبنلا ىلع نآرقلا ضرعي ليربج ناک : باب-۷
 ال يابا مسا

 ١7374 . . لكك يبنلا باحصأ نم ءارقلا : باب -8

 لنضحلا 0 باتكلا ةحتاف لضف : باب_-4



 سيلا ا ٍدحأ هللا وه لق لضف : باب ١

 ۱۲۸۱ ........ تاذوعملا لضف : باب

 ٠۲۸١ 0... ةكئالملاو ةنيكسلا لوزن :باب 6

 نيتفدلا نيب ام الإ ءب كرتي مل لاق نم : باب 5

Aas 

 ١١ مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف :باب_ ١787

 لجو زع هللا باتكب ةاصولا : باب. . . ۱۲۸۳

AY -نآرقلاب نغتي مل نم :باب 9 

 ٠-باب: نآرقلا بحاص طابتغا .... ۱۲۸۳

 هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ : باب. ۱۲۸۳

  7بلقلا رهظ نع ةءارقلا :باب .... ٠۲۸٤١

 ٠” هدهاعتو نآرقلا راكذتسا : باب_ ... ۱۲۸٤١

 ...A0 cc ةبادلا ىلع ةءارقلا : باب 4

 186 ..... نآرقلا نايبصلا ميلعت : باب 0

 YAO esi نآرقلا نايسن : باب 7

 ١785 .... لوقي نأ اسأب ري مل نم : باب_

 YAY ..... .. . نآرقلا ىف ليترتلا :باب

 ل لا زا e ةءارقلا دع اا

 11 عيجرتلا : باب

 AA .... . ةءارقلاب توصلا نسح باب-الا١

 كبسح : ءىراقلل ءىرقملا لوق : باب 373

 IAA ا ؟نآرقلا أرقي مك يف :باب_ "5

 ۱۲۸۹ . . . . نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا : باب “0

 ٠۲۹۰ .. نآرقلا ةءارقب ىءار نم مثإ : باب”

 ل Sa نآرقلا اوؤرقا : باب-۷

 حاكنلا باتك "1

 ٥۰٦۳-٥۲۰۰ مقر

 AT nes حاكنلا يف بيغرتلا :باب-١

 ةءابلا عاطتسا نم » : هي يبنلا لوق :باب ۲

 Te «جوزتيلف
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 14۳ مصيلف ةءابلا عطتسي مل نم : باب

 TATE eR ءاسنلا ةرثك :باب ٤

 YF ..... اریخ لمع وأ رجاه نم : باب

 NAE sess رسعملا جيوزت :باب- ٦

 ١195 رظنا هيخأل لجرلا لوق : باب

 4٤ ءاصخلاو لتبتلا نم هركيام :باب-۸

 LE 1١13 راكبألا حاكن : باب -

 A E تابيثلا جوزت :باب- ٠١

 ١795 .. .. رابكلا نم راغصلا جيوزت :باب-١

 ١595 ريخ ءاسنلا يأو حكني نم ىلإ : باب ١؟

 .TAN e.s يرارسلا ذاختا : باب۳

 ٠١۹۷ . اهقادص ةمألا قتع لعج نم : باب۳

 NAV م رسعملا جيوزت :باب 5

 ...NYA نيدلا يف ءافكألا : باب 6

 ...TAA لاملا ىف ءافكألا : باب١

 44 ةأرملا مؤش نم ىقتي ام باب- ١

 VEVO دبعلا تحت ةرحلا : باب ۸

vw... Eنيكل  

 (کت سرا لآ مما :  باب۰
 EE كا يم ا

 ١١١ .نيلوحدعب عاضرال :لاق نم :باب ١

 ا ا SD لحفلا نبل : باب "5

 ا Seg ةعضرملا ةداهش : باب

 ١١١ . مرحيامو ءاسنلا نم لحي ام : باب 5

 * كح روج يف ىلا ُْكحْئِتَبَرَوا» : باب

esاضل  

 امر نيكتلا ےب اوج نآو» : باب ٦
 1 «َقلَس دك

 ٠١١۳ .. اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال : باب۷

 رو ل ا راغشلا : باب

 0 اهسفن بهت نأ ةأرملل له :باب 9
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 NEE e مرحملا حاكن : باب ٠

 ةعتملا حاكن نع ةَ هللا لوسر ىهن :باب ١-
 ا ويس ا كم اا يام ًاريخأ

 Oe اهسفن ةأرملا ضرع : باب-۲

 YER et هتنبا ناسنإلا ضرع : باب 7

 نم وپ مصرع امی ْمُكَدِلَع حاج الو :  باب ۔
 « ٌيِلَح روفع » :هلوق ىلإ 4 لأ ََبْطِح

 11 A ساق اولا الو ترتر مك

 ٠١٠١ . جيوزتلا لبق ةأرملا ىلإ رظنلا : باب 0

 ۱۳۰۷ ... يلوب الإ حاكن ال لاق نم :باب "5

 ۱۳١۸ .. بطاخلا وه ىلولا ناك اذإ : باب۷

 ٠۳۰۹۲۰ ناعشلا هدلو لج رنا عاکنإ باب۳۸
 ١١9 . مامإلا نم هتنبا بألا جيوزت :باب 9

 TE ا م يلو ناطلسلا :باب- ٠

 ١٠١ .. ركبلا هريغو بألا حكي ال : باب ١

 ١٠١ ... ةهراك يهو هتنبا جوز اذإ : باب ۲

 es ةميتيلا جيوزت : باب ۳

 ١1١١ .... ىلولل بطاخلا لاق اذإ :باب ٤٤

OE EET1۱1  

 نشل 0000 ةبطخلا كرت ريسفت : باب - 5

 نا ةبطخلا : باب ۷

 ١17 ... . حاکنلا يف فدلا برض :باب- 8

 نطق دص اسلا اواو # : ىلاعت هللا هلوق : باب 4

 TAS ERs غ

 قادص ريغبو نآرقلا ىلع جيوزتلا : باب ۰
ATS 

 نس ضورعلاب رهملا :باب ١

 .TN oc .حاكنلا يف طورشلا : باب۲

 حاكنلا يف لحت ال يتلا طورشلا : باب 0

 PI ESE ماما

 TEE e as جوزتملل ةرفصلا :باب ٤

 نري باب 6

 ۳14 ؟حوزتملل ىعدي فيك : باب 65

 Ee A ةوسنلل ءاعدلا : باب  ها/

 1٤4 وزغلا لبق ءانبلا بحأ نم : باب 8

 نضال 000 ةأرماب ىنب نم : باب 4

 YAO رفسلا ىف ءانبلا :باب_

 ب هش مرش لاول داكلا اا
 ٠١٠١ .... ءاشنلا اهوحنو طامنألا :باب "57

 ٠١٠١ . . ةأرملا نيدهي ىتاللا ةوسنلا : باب 57

 ا ورال دولا" نا
 ١15 ... سورعلل بايثلا ةراعتسا : باب "0

 ٠١١١ . هلهأ ىتأ اذإ لجرلا لوقي ام : باب 5

 1111 ب ا قح ةميلولا : باب_ ۷

 EE ةاشب ولو ةميلولا : باب 4

 ۱۳۱۸ ٠ . . هئاسن ضعب ىلع ملوأ نم :باب 8

 ...TIA ca ةاش نم لقأب ملوأ نم : باب-۰

 ١71١8 .. ةوعدلاو ةميلولا ةباجإ قح :باب-١

 ١1١9 هللا ىصع دقف ةوعدلا كرت نم : باب-۲

 نضرب عارك ىلإ باجأ نم : باب -

 ١19 هريغو سرعلا ىف ىعادلا ةباجإ : باب

 سرلا ىلإ داملا ءال باعد ذباب نق
OSكل لا ل  NENN 

 ۱۳۲۰ ... ًاركنم ىأر اذإ عجري له : باب 7

 سرعلا يف لاجرلا ىلع ةأرملا مايق :باب - 7
 11 E م ا هر كج ااا مهتمدخو

 قرر بارشلاو عيقنلا : باب 8

 Yn ءاسنلا عم ةارادملا : باب 9

 ا SS ءاسنلاب ةاصولا : باب ٠

 ٠١١١ . . كاران کیلھاو کشت أوف » : باب۸۱
 ١7١ . ؟ لهألا عم ةرشاعملا نسح : باب 7

 317 هتنبا لجرلا ةظعوم : باب 47

 ٠١۲٤ ًاعوطت اهجوز نذإب ةأرملا موص : باب 4

 نضل . ةرجاهم ةأرملا تتاب اذإ : باب. 6



 تاعوضوملا سرهف

 دحأل اهجوز تيب يف ةأرملا نذأت ال : باب - 5

0 E EE هنذإبالإ 

NETO AEE eR : باپ ۷ 

FYE es قح كيلع كجوزل : باب 8 

 .TTT اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملا : باب- ۹۰

 لع توم لاجرلا # : یلاعت هللا لوق : باب ۱
 RT AS AS الا

 TTT ata هءاسن اک ىبنلا ةرجه : باب ۲

 ۱۳۲۷ . . . ءاسنلا برض نم هركيام : باب 977

 ٠١ ةيصعم يف اهجوز ةأرملا عيطت ال : باب ۲¥

 ارش اهلعب رم تفاح ارس انو # : باب ٥

VEE SS 

 ٠١۲۸ رفسلا دارأ اذإ ءاسنلا نيب ةعرقلا : باب - ۷

 ۱۳۲۸ .. اهجوز نم اهموي بهت ةأرملا : باب ۸

 EA ess ءاسنلا نيب لدعلا : باب 8

 ٠١۲۹ . .بيثلا ىلع ركبلا جوزت اذإ :باب.

 ٠١۲۹ . ركبلا ىلع بيثلا جوزت اذإ :باب ١

 EY as هئاسن ىلع فاط نم : باب ۲

 ۱۳۲۹ . . هئاسن ىلع لجرلا لوخد :باب_ ٠

 ١79 .. هءاسن لجرلا نذأتسا اذإ : باب ٤

 نم لضفأ هئاسن ضعب لجرلا بح :باب - 6
 111 E ا ا م ف ضعب

 لضرب od لني ملامب بشتملا : باب 5

 نضر 0 .-.٠..: ةريغلا : باب_- ۷

 Ei EY نهدجوو ءاسنلا ةريغ : باب ۸

 TTY ees هتنبا نع لجرلا بذ :باب 8

 ١١۳۲ .. ءاسنلا رثكيو لاجرلا لقي :باب

 ۱۳۳۳ .... ةأرماب لجر نولخيال :باب ١

 دنع ةأرملاب لجرلا ولخي نأ زوجي ام :باب - ۲

FEE ae 0 سانلا 
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 ءاسنلاب نيهبشتملا لوخد نم ىهنيام : باب _ ۳

 YT Ses ةأرملا ىلع

 ٤ شبحلا ىلإ ةأرملا رظن :باب ... ١١۳۳

  65نهجئاوحل ءاسنلا جورخ :باب . .. 1774

  57اهجوز ةأرملا ناذعتسا :باب ... ١١75

EEE as لوخدلا نم لحي ام : باب 7 

 ةأرملا ةأرملا رشابت ال :باب .... ١١۳٤١

 ۹Q-باب: ىلع ةليللا نفوطأل لجرلا لوق

VETO oS EE 

(WFO اليل هلهأ قرطی ال تاب ١ 

FEO ۱_-_دلولا بلط : باب 

 .١ ضرس ةبيغملا دحتست : باب

 ١0 - ترهتلوعبل ال ٌنُهَتنبِز تريب الو# : باس 4
N EOE م 

  8کنم ملل اليل بزلاو » : باب . ۱۳۳۹
TV ..... هبحاصل لجرلا لوق :باب ١.6 

 قالطلا باتك-

 ٥۲٥۱ «oo مقر

 مقلط اإ یل اا : یلاعت هللا لوق :باب ١
 ۱۳۳۸ دلا وصح تول ھر الآ

 ۱۳۳۸ .... دتعت ضئاحلا تقلط اذإ : باب"

 SIN 00 ا قلط نم : باب

 ١7789 .... ثالثلا قالطلا زوج نم : باب-5

 11 هجاوزأ ربخ نم : باب_©

 ...٠ ١١54١ كتحرس وأ كتقراف لاق اذإ : باب-5

LEDS۳۱  

 TEV 4ك هلآ ام رل : باب 8

SITE E 

 ۱۳٤۳ .. هركموهو هتأرمال لاق اذإ :باب ٠

 ١757 .. . هركلاو قالغإلا يف قالطلا :باب ١

 1744... هيف قالطلا فيكو علخلا :باب 7
 ٠١٤١ .. علخلاب ريشي لهو قاقشلا : باب۳
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 ١55 ... اقالط ةمألا عيب نوكيال : باب٤

 ٠١٤١ .... دبعلا تحت ةمألا رايخ :باب6

TT۳  

 i OE :باب- 7

 رسما اوحكشت الو #9 : ىلاعت هللا لوق : باب

 ET 1 م و
 ١7517 تاكرشملا نم ملسأ نم حاكن :باب 4

 EV ..... ةكرشملا تملسأ اذإ :باب

 مهس نِ نووي َنِذَلِل * : ىلاعت هللا لوق : باب ١
 11 و ٍرْهشَأَةعبرَأ صبرا
 18 : ةلامؤ هلهأ يف دوقفملا كح: باب۲

 NESR راهظلا : باب۳

 ١759 . رومألاو قالطلا ىف ةزاشإلا :باب ٤

 ا ب ER اعلا : باپب-٥

 Wo ..... دلولا ىفنب ضّوع اذإ : باب 7

 ا ع ملا نعالملا فالحإ :باب-'”/

 VFO نعالتلاب لجرلا أدبي : باب

 ١767 ناعللا دعب قلط نمو « ناعللا : تاب 4

 Yor\ ..... دجسملا ىف نعالتلا : باب_-١

 or امجار تنك ول ةا ىبنلا لوق :باب-۱

 TOE و ل خا ةنعالملا قادص : باب 3

 1١١05 .... نينعالتملل مامإلا لوق :باب-۳

 ١605 .... نينعالتملا نيب قيرفتلا : باب "5
 ١"هه ..... ةنعالملاب دلولا قحلي : باب 6

 ١"”"هه ..... نيب مهللا مامإلا لوق :بان_”5

 اخو ......... 1ث الث اهقلط اذإ : باب

 ٠۳٣١ . . ضل ننسي لو ل : باب 8
 ro0 اراك : باب 8

 ۳0٦ «2 التل و 8 ىلاعت هللا لوق : باب ۰
TOV aes سيق تنب ةمطاف ةصق : باب ١ 

oV ك 

 اتىنا نه لی اَلَو 3 ىلاعت هللا لوق : باب 1

 NOV نم e e # َنِهماَحرَأ + ف هَل ىح

 ...POA نوير ىل نویو # : باب ٤

 ...TON ضئاحلا ةعجارم : باب ٥

 10۸ اهجوز اهنع ىفوتملا دحت : باب 5

 VFO ا ةداحلل لحكلا : باب ۷

 ٠١١١ .. . رهطلا دنع ةداحلل طسقلا : باب ۸

 ٠١١١ .. بصعلا بايث ةداحلا سبلت : باب ۹

 ۱۳7۰ .. .. گىمروي ياو : باب ۰
 ۱۳١۱ دسافلا حاكتلاو ؛ يغبلا رهم : باب 1

 ۳۹۱ اهيلع لوخدملل رهملا : باب ۲

 ٠ ٠١١۲ . . اهل ضرفي مل يتلل ةعتملا : باب ۴۳

 تاقفنلا باتك_ "4

 ٥۳۱-٥۳۷۲ مقر

 YT 00 لهألا ىلع ةقفنلا لضف :باب-١

 ٠١١۳ ...  لهألا ىلع ةقفنلا بوجو : باب۲

 ٠١١١ . ... . . ةنس توق لجرلا سبح : باب

 ١56 اهجوز اهنع باغاذإ ةأرملا ةقفن :باب- ٤
 نضر تللو # 3 : ىلاعت هللا لاقو : باب

 تارا نأ دار نم نك نوح وأ
Ne aS 

  5اهجوز تيب ىف ةأرملا لمع : باب- .. ۱١١١

11 ES ةأرملا مداخ : باب ٠ 

WW ۸هلهأ ىف لجرلا ةمدخ : باب 

 ٩د امج نا لجرلا قفني مل اذإ :باب
WV ل اهجوز ةأرملا ظفح : باب ٠ 

 ١ فورعملاب ةأرملا ةوسك :باب .... ١51

 ١ هدلو ىف اهجوز ةأرملا نوع : باب . ١751

WA 00 كلها كاف ا ب تاي 1+ 

 َكِلَدلْثِم ثراَوْلأ َلكو 8 : باب. © . . . ١١8

  6(كرت نم» : لَم ىبنلا لوق : باب .. ١758

  5تايلاوملا نم عضارملا :باب . . . . ٠١۹۹
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 ٠١ بنجلاو فتكلاو ةطومسم ةاش : باب 5 ةمعطألا باتك ٠١۸١

 نورخدي فلسلا ناك ام : باب "1 ه 455 هالالا* مقر .... ۱۳۸۰

 اا م حسم سلا نابي | ا تال ني اوك و لات لا كوت ا ١
 E E ENS تانيا ١١١ انما رولا امتع هنو 4فر

 EA naa ماعطلا ركذ : باب نيميلاب لكألاو ماعطلا ىلع ةيمستلا :باب-؟

Eااا ممل لا هول م مدألا : باب_ام١ اال  

 ...AY u لسعلاو ىولحلا : باب۲ VN ae هيلي امم لكألا : باب۳

 TAN A eS ءان 1 1101 ا ةعصقلا يلاوح عبتت نم :باب- ٤

 ٠۳۸۳ هناوخإل ماعطلا فلكتي لجرلا : باب 4 Ves هريغو لكألا يف نميتلا : باب ه

 ٠۳۸۳ .. ماعط ىلإ الجر فاضأ نم : باب ۱۳۷۱ ...:.... عیش ىتح لكأ نم : باب ٦

 ا يح م قرملا :باب_- 85 | ۱۳۷۲ .... جملا لعل : باب-١
 لف e. a ديدقلا : باب۷ VE ا ققرملا زبخلا : باب۸

 نير مدق وأ لوان نم : باب AE ا قيوسلا : باب٩

 .AE ec بطرلاب ءاّثقلا :باب-۳۹ | ىمسي ىتح لكأي ال یب ىبنلا ناك ام : باب - ٠

 املا وو شب عم تاكو NE e + وهام ملغيف ل
 ...AO i رمتلاو بطرلا :باب ١7375 ١ .. نينثالا يفكي دحاولا ماعط :باب ١

 1 ا '. رامجلا لكأ : باب ۲ ١717/5 . دحاو ىعم يف لكأي نمؤملا : باب ١

 ا ا لأ ةوجعلا :باب_غ# | ۷۵ .......... اكتم لكألا : باب_ ٠

 .TAT e رمتلا ىف نارقلا : باب ٤ لجو هاج # :ىلاعت هللا لوقو ءاوشلا :باب ۔ 4

 ا م ل a SSE AVE رجا وون يد يابن «ِذِيِنَح
 ميو دب : . ةلخنلا ةكرب : باب - 5 Dh و و ماا ةريزخلا :باب ٠٥

 ا e نينوللا عمج :باب_ غ7 | 198 ...6..0.0.....2 طقألا :باب-
 TAY ... ةرشع نافيضلا لخدأ نم : باب ٨۸ 1 م ريعشلاو قلسلا : باب_ ۷

 ۱۳۸۷ .. لوقبلاو موثلا نم هرکی ام : باب. ٠١۷۷ ٩ .... محللا لاشتناو سهنلا :باب ۸

 TAV ORS ثابكلا : بای VVE eS ۰١ دضعلا قرعت : باب 4

 ١7417 . . . . . ماعطلا دعب ةضمضملا : باب ١ لضم .a.s نيكسلاب محللا عطق :باب

 الا ا ام عباصألا قعل : باب ۲ ۱۳۷۸ .. . . . ًاماعطلككي يبنلا باع ام : باب ١

 TAN ليدنملا : باب_ ۳ ا م ريعشلا يف خفنلا : باب

 ۱۳۸۸ .. هماعط نم غرف اذإ لوقي ام : باب ٤ نولكأي هباحصأو ةئ يبنلا ناك ام : باب 71

Es 3مداخلا عم لكألا : باب 60 اضل  AN i... 

 انوا 0 ركاشلا معاطلا :باب 7 NTN ما ةنيبلتلا : باب 4

 ١١89 .... ماعط ىلإ ئعدُي لجرلا : باب ۷ a CETTE ديرثلا : باب 0



١05 

 AQ 0000 ءاشعلا رضح اذإ : باب-۸

 اور شناف ممِعَط ادق * : ئلاعت هللا لوق باب . 9
 000 جن

 ةقيقعلا باتك-١۷
 4 لرب ادع هولوملا ةا ابنا
 TAY ..... ىبصلا نع ئذألا ةطامإ : باب۲

 AY a 000000 عرفلا : باب"

 نرحل ةريتعلا : باب - 5

 ديصلاو حئابذلا باتك
 PIE ديصلا ىلع ةيمستلا : باب١

 PALES ضارعملا ديص : باب۲

 ۱۳۹۵ .. هضرعب ضارعملا باصأ ام : باب۳

 FAs سوقلا ديص :باب- ٤

 As ةقدنبلاو فذخلا : باب 5

 ١95 . ديص بلكب سيل ًابلك ٰینتقا نم :باب-5

 RTE بلكلا لكأ اذإ : باب-۷

 TAV os نيموي هنع باغ اذإ ديصلا : باب۸

 ١910 .. رخآ بلك ديصلا عم دجو اذإ : باب_-9

TAV ESRA ديصتلا ىف ءاج ام : باب ٠ 

AN لابجلا ىلع ديصتلا : باب ١ 
 ُديْنَص مک لجأ : ٰیلاعت هللا لوق :باب - ۲

 EE N TE «رحبلا

 ES ae دارجلا لكأ : باب۳

 ES سوجملا ةينآ : باب 5

 .1١5٠ 00000000 ةحيبذلا ىلع ةيمستلا : باب 6

 ١501١  مانصألاو بصنلا ىلع حبذام :باب-7

 ١5١١ . . . ؟حيذيلف» : ايب يبنلا لوق :باب_- ۷

 NEY بصقلا نم مدلا رهنأ ام :باب

 VEE ea ةمألاو ةأرملا ةحيبذ : باب 49

 ١م٠؟ رفظلاو مظعلاو نسلاب ئكذي ال :باب-٠

NEY ا بارعألا ةحيبذ :باب ١ 

Esa باتكلا لهأ حئابذ : باب ١7 

ET ا مئاهبلا نم دن ام : باب 7 
OE ea حبذلاو رحنلا :باب 4 
VEE E ةلثملا نم هركي ام : باب 6 
EEE جاجدلا محل :باب 7 

 OO SEE ليخلا موحل :باب-۷

 NEON ةيسنإلا رمحلا موحل : باب

 ٠٤١١١ . عابسلا نم بان يذ لك لكأ :باب 9

 ا ةتيملا دولج : باب ٠"

 0 ا كسملا :باب-١

 ESV ea بنرألا : باب-۲

 EA بضلا : باب۳

 ٠٤١۸ .. نمسلا ىف ةرأفلا تعقو اذإ : باب "4

 ١508 .. ةروصلا يف مّلَعلاو مسولا :باب 0
EA. ةمينغ موق باصأ اذإ : باب ١ 

EY ۷-ا هفضل موقل ريعب دن اذإ :باب 

ESS رطضملا لكأ : باب 4 

 يحاضألا ٍباتك
 هدهال5. 6 مقر

E ةيحضأللا ةنس :١-باب 

 ٠١١١ سانلا نيب يحاضألا مامإلا ةمسق : باب۲

 ١51١ .... . ءاسنلاو رفاسملل ةيحضألا : باب ٠

 ٠٤١١١ . رحنلا موي محللا نم يهتشي ام : باب - ٤
 ١5١7 .. رحنلا موي ىحضألا لاق نم :باب-5

 ١517 .. . . ىلصملاب رحنلاو ىحضألا :باب-5

 ١117 . . نيشبكب 0 يبنلا ةيحضأ يف : باب -ا/

 عذجلاب حض :ةدرب يبأل لكي يبنلا لوق : باب -4

 ٠٤١۳ . «كدعب دحأ نع يزجت نلو زعملا نم

 ENE e هديب يحاضألا حبذ نم : باب-4

 ONE لل هريغ ةيحض حبذ نم :باب- ٠١

 EVO RE ةالصلا دعب حبذلا : باب١

 ١ داعأ ةالصلا لبق حبذ نم :باب- ... ١516
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 ١575 ..... رابكلا راغصلا ةمدخ : باب-١ ٠٤١١٠١ ةحيبذلا حفص ىلع مدقلا عضو :باب_ ١

 TSS هطول ءانإلا ةيطغت : باب E ١" ا م حبذلا دنع ريبكتلا : باب ٤

 EYNE و ةيقسألا ثانتخا : باب 7 ENT حبذيل هيدهب ثعب اذإ : باب 6

 ١2117 2+ اقلام بزشلا باب٤ ١5١5 . يحاضألا موحل نم لكؤي ام : باب 7

 ٠ ٠٤١۸ . ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا : باب 6 هلا تا

 ١ ةثالث وأ نيسفنب برشلا : باب 5 , 0

 ۲2۲4 ++ تاتا نق برشلاتابدال عدد
 ETARA ةضفلا ةينآ : باب ريبملاو رثثلا اإ :یلاعت هللا لوق :باب ١

 EY ef ad حادقألا يف برشلا :باب 89 هوتا نطيل لمع نم شجر ملزذلاو باصتالاو
 ۱٤٩۹ هتينآو هك يبنلا حدق نم برشلا :باب ۴۰ |[ 600606060060 6.66.66..١4348

 ٠٤١١ . كرابملا ءاملاو ةكربلا برش : باب-١ ١518 ..... هريغو بنعلا نم رمخلا :باب-؟

 ىضرملا باتك_/ه VEIN ضم رمخلا ميرحت لزن :باب

 ٥٦٤١-٥٦۷۷ مقر 1 عتبلا وهو لسعلا نم رمخلا : باب ٤

 ١57١ .... ضرملا ةرافك ىف ءاجام :باب_ ١ | نم لقعلا رماخ ام رمخلا نأ يف ءاج ام : باب
 EY ا یا تا Ea ee بارشلا

 EEF ا ءالب سانلا دشأ :باب-۳ | ١57١ ... رمخلا لحتسي نميف ءاج ام : باب٦
 ١537 ..... ضيرملا ةدايع بوجو : باب ٠٤١١١ ٤ ... روتلاو ةيعوألا يف ذابتنالا : باب
 Ee هيلع ىمغملا ةدايع :باب 3 | ٠٤١١ .. ةيعوألا يني يبنلا صيخرت : باب۸
 EY رلا نم عرصي نم لضف : باب - ET ٦ ركسي ملام رمتلا عيقن : باب٩

 EY ا هرصب بهذ نم لضف :باب-۷ VETTES eR قذابلا :باب_ ٠

 EEE لاجرلا ءاسنلا ةدايع :باب-۸ | اذإ رمتلاو رسبلا طلخي ال نأ ىأر نم :باب ١
 EEE Seen نايبصلا ةدايع :باب_ 4 | ۱٤٩۲ مادإ يف نيمادإ لعجي ال نأو ًاركسم ناك
 را ا بارعألا ةدايع :باب- VETTES ٠ نبللا برش :باب_- ١١

 ETERS كرشملا ةدايع : باب١ ETE ءاملا باذعتسا : باب_ ١

 EFO ًاضيرم داع اذإ :باب_- VEYE Ree ١١ ءاملاب نبللا برش : باب 5

 ١ رملا ىلع ديلا عضو : باب ١6 ١ . لسعلاو ءاولحلا بارش :ٍباب 6

 Eo و ضيرملل لاقي ام : باب 5 EO طم ًامئاق برشلا :ٍباب 57

 فرضا ًابكار ضيرملا ةدايع : باب - ١577 | ١5 هريعب ىلع فقاو وهو برش نم : باب -

۲٦ EE eS ۸۱٤۳۷ . لوقي نأ ضیرملل صخر ام : باب 5  

 ٠٤١۷ ... ينعاوموق ضيرملا لوق :باب_- ١7 | يف هنيمي نع نم لجرلا نذأتسي له :باب -
TTانو وا  O O ET .١ 

 ۷ > .٠ تملا ضيرملا نمت : باب ۹ ET 0 ضوحلا يف عركلا :باب ٠
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 ١5688 ..... منهج حيف نم ىمحلا : باب | اا ضيرملل دئاعلا ءاعد : باب ٠٠

 ١56٠ . همئالت ال ضرأ نم جرخ نم : باب 4 ١579 .... ضيرملل دئاعلا ءوضو :باب ١
 EON e نوعاطلا يف ركذي ام :باب ٠٤٤١ ٠ . ىمحلاو ءابولا عفرب اعد نم :باب 7

 ٠٤١١ ... نوعاطلا يف رباصلا رجأ :باب-١ لفل نادك

 ١507 .. تاذوعملاو نآرقلاب ىقرلا : باب ١ 01/81 ه1 مقر

 0 ..... باتكلا ةحتافب ىقرلا :باب-١۳ | ١449 ءافش هل لزنأ الإ ءاد هللا لزنأ ام :باب- ۱
 Eo ...... ةيقرلا يف طورشلا : باب 5 41 ةارملا لجرلا وادب له تايد"

 NEO aes نيعلا ةيقر : باب 6 .VEN ss ثالث ىف ءافشلا : باب۳

 Eo dee قح نيعلا : باب 5 EY علا مارتا باب

 "١46 لل برقعلاوةيح" باب۷ | ...e لبإلا نابلأب ءاودلا : باب۔ ٥
 EOE eens لَك يبنلاةيقر :باب-٢۳ | #1١44 ....... لبإلا لاوبأب ءاودلا : باب ٦
 ١505 .. ةيقرلا يف ثفنلا :باب 9 E م ام ءادوسلا ةبحلا : باب-۷

 ٠٤٠١١ ىنميلا هديب عجولا يقارلا حسم : باب VEE sss ٠١ ضيرملل ةنيبلتلا :باب-۸
 ٠٤١١ ..... لجرلا يقرت ةأرملا يف :باب- E ............. ۳ | 5١ تايد

 0000 قري مل نم : باب - ١555 ١ ... يدنهلا طسقلاب طوعسلا :باب-

 VEO NA ةريطلا : باب ۳ ١4545 ا مجتحي ةعاس يأ :باب-١

 VEO rs ea a لأفلا :باب- ١544 ٤ . . مارحإلاو رفسلا يف مجحلا :باب ١

 اوال تا سا ا لا ةماه ال : باب .u ١5545 ٥ ءادلا نم ةماجحلا : باب ٠

 VEOV is ةناهكلا : باب ١556 ٦1 ..... سأرلا ىلع ةماجحلا : باب- ٤

 EON Dos رحسلا : باب ۷ ٠٤٤١ . عادصلاو ةقيقشلا نم مجحلا : باب٥

 ١5094  تاقبوملا نمر حسلاو كرشلا : باب. ۸ VEE يس ىذألا نم قلحلا : باب 75

 ١504 ...... رحسلا جرختسي له : باب 4 67 هريغ ىوك وأ ىوتكا نم : باب۷

 EO 4n e رحسلا : باب ١5455 ١ . . . دمرلا نم لحكلاو دمثإلا : باب-۸

 ا NOSE 1 VEN ع وو وت وبما ماذجلا :باب ١
 ١55١ .... رحسلل ةوجعلاب ءاودلا :باب ۲ VEEN sss نيعلل ءافش نملا : باب ٠

 O etd e ةماه ال : باب_ ۳ VEEN NaS دودللا :باب ١

 ES ل ىودعال : باب SEA ١1 ٤ باب

 ET e ب يبنلا مس يف ركذي ام : باب 0 EEA Saas ةرذعلا : باب۳

 1Y هب ءاودلاو مسلا برش : باب 1 EEA ا وسما نوطبملا ءاود : باب 4

 EE SSS نتألا نابلأ : باب ۷ ١5149 نطبلاب ذخأي ءاد وهو . رفص ال :باب 65

 ١577 . . . ءانإلا يف بابذلا عقو اذإ : باب. VELA بنجلا تاذ :باب 7

 ٠٤٤۹ . . مدلا هب دسيل ريصحلا قرح : باب-۷
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 Aa ءاسنلل ريرحلا : باب_٠ سابللا باتك-

 سابللا نم زوجتي ةَ ىبنلا ناك ام :باب ٥۷۸۳ - ٥۹٦٩۹ ١”  مقر

EVES RRs E طسبلاو هلأ ةي مرح نم لف 8 :ىلاعت هللا لوق :باب -١ 

 ¥12 اچ او ی نعل یا | E ياو ونا كوم « ودام خا لآ
 ٠٤١۷ .. لاجرلل رفعزتلا نع ىهنلا : باب 8 ١555 .. . ءاليخ ريغ نم هرازإ رج نم : باب۲

EVA RANE NAS eee ۳بايثلا ىف رمشتلا : باب 
 EVA دس رمحألا بوثلا :باب_0“8ه | 06 زاثلا يف وهف نيبعكلا نم لفسأ اما: باب

 NEVA ءارمحلا ةرثيملا : باب 5 VEVO ءاليخلا نم هبوث رج نم : باب_ ©

 ١578 ...... اهريغو ةيتبسلا لاعنلا : باب ٠ ا بدهملا رازإلا : باب

VA a... AONE EE Eee ةيدرألا : باب 
 174 ةدحاو لعن ىف ىشمي ال : باب 9 es صيمقلا سبل : باب۸

 NEVI ee ىرسيلا لعن عزني :باب_- ۰ EAMES DERS صيمقلا بيج : باب٩

١5/4 os. -لعن یف نالابق :باب نيمكلا ةقيض ةبج سبل نم :باب- .. ٠٤١١١ ١ ٠ 

NEV ..... دان ءارمجتلا لا بابا ١55717 . . -وزغلا يف فوصلا ةبج سبل :باب ١ 

 ١58٠  هوحنو ريصحلا ىلع سولجلا : باب - ١578 ءابقلا وهو ريرح جورفو ءابقلا :باب_-

 اك بهذلاب ررزملا :باب- 5 WSR سناربلا : باب_ ١

EAS eS بهذلا ميتاوخ : باب ٥ NAA ليوارسلا : باب ٤ 

 EAN ea ةضفلا متاخ : باب - 5 EN م RS مئامعلا :باب-٥

EAA, باب ۷ ١1 A عنقتلا :باب 

 EAT eS متاخلا صف : باب EVE رفغملا : باب-۷

 EAE ES ديدحلا متاخ :باب-4٤ | ٠٤١١ .... ةلمشلاو ربحلاو دوربلا :باب

 ١547 ل متاخلا شقن : باب_ ...EVN cs 6٠ صئامخلاو ةيسكألا : باب 4

EAS رصنخلا يف متاخلا : باب ١ VY se ءامصلا لامتشا : باب ٠ 
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 ايندلا يف انتا انبر» : لَك يبنلا لوق : باب 0 اهم” ..... ةلبقلا لبقتسم ءاعدلا : باب
 VONT ور E SE واستلام م (ةنسح ١687 .... همداخل الم ىبنلا ةوعد : باب "7

 oY ..... ايندلا ةنتف نمذوعتلا :باب- 856 | ۸۲ ...... بركلا دنع ءاعدلا : باي
 ا ءاعدلا ريركت : باب هال VOA ..... ءالبلا دهج نم ذوعتلا : باب -۸

 ٠١۹۲ .... نيكرشملا ىلع ءاعدلا : باب. OAs راک ىبنلا ءاعد : باب 8

 oar ....... نيكرشملل ءاعدلا :باب_-59 | ٠٠۸۳ . . : . ةايحلاو توملاب ءاعدلا : باب١



 تاعوضوملا سرهف

 ام يل رفغا مهللا» : ةي يبنلا لوق :باب _ ١

 OE as م سما «ترخأ امو تمدق

 ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا يف ءاعدلا : باب ١

EEAل مو  OVE 

 ٠١۹٤ . «انل باجتسي» : يلي ىبنلا لوق : باب 5

 ٠ OO a نيمأتلا : باب۳

 %04 . هللاب الإ ةوق الو لوح ال لوق : باب ۷

 ...oV i دحاو ريغ مسا ةئم هلل : باب

 ٠١۹۷ ... ةعاس دعب ةعاس ةظعوملا : باب 8

 قاقرلا باتك- ١

 ٦٤۱۲-٦۹۳ :مقر

 E قاقرلا اجا تابا
 ١698 ل. ةرخألا يف ايندلا لثم :باب ۲

 كنأك ايندلا ىف نك» : ةي ىبنلا لوق : باب - ١"

 اوف ل هد راع وا رش
 OY م ا هلوطو لمألا يف : باب ٤

 YO ل م ةنس نيتس غلب نم : باب 6

 ١5٠٠ . هللا هجو هب ىغتبي يذلا لمعلا : باب- 5

 00 ا اهنا وجايداا

 ّقح هلآ دعو نإ سان اماني #9 ىلاعت هللا لوق : باب 8

 TE ١ ویلا مک رتالف

 Ae ae e نيحلاصلا باهذ : باب ٩

 ...UY o لاملا ةنتف نم ىقتي ام :باب- ٠

 ١5١7 «ةولح ةرضخ لاملا اذه» :كَي يبنلا لوق : باب١

 ers هل وهف هلام نم مدق ام : باب ١

 ١505 .... نولقملا مهنورثكملا : باب۳

 يدنع نأ ينرسي ام» : لي يبنلا لوق : باب - 4

 O. ... E «ابهذاذه دحأ لثم
 VEO EES :سفنلا ىنغ ىنغلا : باب 6

 امد O رقفلا لضف :باب 7

 ۱۹١۷ ... . لک ىبنلا شيغ ناك فيك : باب ۷

 ١5١8 لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا : باب - ۸

 ا فوخلا عم ءاجرلا : باب
 او م هللا مراحم نع ربصلا : باب ٠١

 :هبسح وهف هل ىلع لكوني نمو ل : باب ١
 اك و ا ا يس جا

 SRE لاقو لیق نم هرکی ام : باب _ ۲

 111000 ناسللا ظفح : باب 7
 اق لا هللا ةيشخ نم ءاكبلا : باب ٤
 لا جب هللا نم فوخلا : باب 5
 ا يصاعملا نع ءاهتنالا : باب.

 Te et «ًاريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل

 ١517 ..:. تاوهشلاب رانلا تبجح : باب 4

 ...٠ ١515 . مكدحأ ىلإ برقأ ةنجلا : باب 8

 ١53175 .. هنم لفسأ وه نم ىلإ رظنيل : باب ٠

 ١51١5 .... ةئيسبوأ ةنسحب مه نم : باب ١

 ١5١5 بونذلا تارقحم نم ىقتي ام : باب

 E es ميتاوخلاب لامعألا : باب

 ١5١6 . ءوسلا طالخ نم ةحار ةلزعلا : باب "5

 ا ee RS ةنامألا عفر :باب-٥

 SS ةعمسلاو ءايرلا : باب "5

 ١515 . هللا ةعاط ىف هسفن دهاج نم : باب
 ني ا عضاوتلا : باب-۸

 ةعاسلاو انآ تثعب » : ةي يبنلا لوق : باب _- ۹

RIM SES AOR نیتاهک» 

NYY asan eis : باب ٩ 

 31۸ هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم : باب ۱

 اة ترملا تارک تا
 Ne ES روصلا خفن : باب 57

 ١570  ةمايقلا موي ضرألا هللا ضبقي : باب ٤
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lar. رشحلا فيك : باب ٥ 

  - 5ٍةَعاَستلأ لرز تإ :لجو زع هلوق :باب
AT A 4» ةيظع ی 

 مب َكِيَلْوأ ٌنظي الأ » : ىلاعت هللا لوق : باب - ۷ 7
 اال ( طع می © توون
 EFE a ةمايقلا موي صاضقلا : باب ۸
 .٠۹١۴١ تدع تاسلا شقو نم تاب

 ١575 ... ًافلأ نوعبس ةنجلا لخدي : باب_ ١

TT ase رانلاو ةنجلا ةفص : باب ١ 

 ATE ae منهج رسج طارصلا : باب ۲

 E او ويتولى ضوحلا يف : باب 57

 ردقلا باتك-

 ١ هللا ملع ىلع ملقلا فج :باب- .... ١770

 نيلماع اوناك امب ملعأ هللا : باب۳ ... 31575
 ساو

 ٤ باب :  «اًيوُدَقَم اردَق وا را ناو . . . +١
 NIYE as ميتاوخلاب لمعلا : باب٥

 ١778 .... ردقلا ىلإ رذنلا دبعلا ءاقلإ : باب١

 ...A هللاب الإ ةوق الو لوح ال : باب

 VIEA acs هللا مصع نم موصعملا : باب 8

 ل مَن آهنكلفأ َةْيبَرَق لع مرو  :باب - 4
 ATE E # تروعجير

 ةَ لإ كسر لأ لآ امج امو 9 :باب - ٠
 FA Se سال

 ١774 .. هللا دنع ىسومو مدآ جاحت :باب-١

 ...E o هللا ىطعأ امل عنام ال : باب۲

 ءوسو ءاقشلا كرد نم هللاب ذوعت نم : باب 1

UE ECAC ءاضقلا 

 0 ا م هبلقو ءرملا نيب لوحي : باب - 5

 هدأ بيك ام لإ عسب نل لق »8 :باب - ٥
 TE ESA a ان

 نسا تدهن ول ییہ اک امو : باب. م ص صرع 4

 روذنلاو ناميألا باتك 87

 نوَ هلا دخوب ال :  ىلاعت هللا لوق :باب - ١
TE ee کیسا 

 ٠١٤١ ... هللا مياو» : كي يبنلا لوق : باب١١

 ١557 . . ؟هلكي ىبنلا نیمی تناك فيك : باب۳

 .EV a مکئابآب اوفلحت ال : باب ٤

 .١558 ... یزعلاو تاللاب فلحی ال : باب_-ه

 .TEA u ءیش ىلع فلح نم :باب۔٦

 131 مالسألا ام ىر لعب تفلح نم بايد
 ١5148 .... تئشو هللا ءاشام لوقي ال : باب۸

 ص ي

 َدَهَج لأي امسا » ىلاعت هللا لوق :باب - ٩

 ٠ هللاب دهشأ لاق اذإ :باب 1

REN ا لجو زع هللا دهع : باب - ١ 

TOS م م هللا ةزعب فلحلا : باب ١ 

 او تيكا ا لعتولا لورق بابا
 ١١6١ ییا فو ها كداب ال ل : باب ٤
 ١56١ .. ناميألا ىف ًايسان ثنح اذإ :باب_6

 ...of ius رتا سلا باا
 ٍدُهَسب درشم نذل تإ # : یلاعت هللا لوق :باب ۷

 OF 000000 الق اتمت منلی هلآ
 اة نع كلييأل اميف نيميلا تاب ۸
 ٠٠١١ .. مويلا ملكتأ ال هللاو لاق اذإ :باب 9

 ًارهش هلهأ ىلع لخدي ال نأ فلح نم : باب ٠

 قة اع ا تس هت تيكن همر

 100 ..... تر لوا تا نايا“
 1585 مدتأي ال نأ فلح اذإ : باب

 ١565 لم ناميألا يف ةينلا : باب 7

 ١565 رذنلا هجو ىلع هلام ىدهأ اذإ : باب < 5

 TOV ل ًاماعط مرح اذإ : باب 0



 RUA A وف تانبلا ثاريم : باب AON SS ٦ رذنلاب ءافولا :باب 5

 ١559 نبا نكي مل اذإ نبالا نبا ثاريم : باب IA ..... رذنلاب يفي ال نم مثإ : باب - ١

 ١558 م ةنبا عم نبا ةنبا ثاريم : باب -8 .OA ress ةعاطلا يف رذنلا : باب 4

 1114 . ةوخألاو بألا عم دجلا ثاريم : باب - ...TOA i فلح وأ رذن اذإ : باب 8

 +V هريغو دلولا عم جوزلا ثاريم : باب-١٠ VOA رذن هيلعو تام نم : باب_٠

 ...We a جوزلاو ةأرملا ثاريم :باب ١1909 ١ ةيصعم يفو كلمي ال اميف رذنلا : باب ١"

 11 تاوخألا ثاريم :باب2 151 | ۹ ..... ًامايأ موصي نأ رذن نم : باب 7

 اا بح هوفالاو تاوفللا تارك تايد |! 355521 221 ناميألا يف لخدي له : باب 7

 اكان ES a كتوم : باب 4 ناميألا تارافك باتک- ٤

 WY ... ملل ا ی ة باعك ٦۷۰۸-٦۷۲۲ مقر

 VY سا مقال ' ماحرألا يوذ :باب 7 ركع مال رنگت ىلاعت هللا لوق : باب - ١

 YT مل ا ةنعالملا ثاريم : باب_- ۷ IU co 4 نيكلَسَم

 WY est شارفلل دلولا : باب _ ۸ هل کل ھا و د : اچ هلوق تا

 NE قتعأ نمل ءالولا :باب-19١ | ۱ 0000000 کیمیا

 .WY ees ةبئاسلا ثاريم : باب ٠١١١ ١- .. ةرافكلا يف رسعملا ناعأ نم : باب۳

 .AVE e هيلاوم نم أربت نم مثإ : باب ١ ادد ala ةرافكلا يف يطعي : باب - ٤

 NT eee هيدي ىلع ملسأ اذإ :باب ۲ 111 ا و ةنيدملا عاص : باب٥

 ١51/5 ... ءالولا نم ءاسنلا ثري ام :باب_-۳ يأو 4 ِةَّبَكَر ُريِرَحَت وأ » ىلاعت هللا لوق :باب 5

 ١5175 .... مهسفنأ نم موقلا ىلوم :باب 5 AF a e ESE ؟ىكزأ باقرلا

 Wo ل ريسألا ثاريم : باب 6 AE ss دلولا مأو ربدملا قتع :باب-۷

 ٠١۷١ .... رفاكلا ملسملا ثري ال :باب 5 O 000 ةرافكلا يف قتعأ اذإ : باب-۸

 ٠١۷١ .... ىنارصنلا دبعلا ثاريم : باب” سرا ناميألا ىف ءانثتسالا :باب-4

 ١51/6 ..... + خأ نباوأ آخخأ ىعدا نم :باب ۲۸ | 1354 .. :. هدعبو ثنحلا لبق ةرافلا :باب ٠

 VANO LA هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم : باب 84 ضئارفلا باتك- 6

 WN ل.ل ًازبا ةأرملا تعدا اذإ : باب ٦۷۲۳-۷۷۰ ٠" مقر

 اك و EE فئاقلا :باب-١ ن هلأ گیصو» ىلاعت هللا لوق :باب-١

 دودحلا باتك- 5 1771 «نييسألا حل دلل ڪک دک ؤا

 1۸۸۰ - ٦۷۷۲ مقر ا ضئارفلا ميلعت : باب۲

 WN تمام دودحلا نم رذحي ام :باب_-١ ۱١١۷ . ...«ثرون ال» : ةَ ىبنلا لوق : باب ۔۳

 TMV eres رمخلا برشو ىنزلا :باب-۲ «هلهألف لام كرت نم» : لكي ىبنلا لوق : باب - 4

TEيو قم عم  OK111700 علا تناك برص يدب فام  
 ٠١۷۷ . تيبلا يف دجلا برضب رمأ نم : باب ١554 ٤ ... .:همأو ةيبأ نم دلولا ثاريم : باب_ه
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 ۱١٦۷۷ . . . . لاعنلاو ديرجلاب برضلا : بابه

 ١51/8 . رمخلا براش نعل نم هركيام : باب٦

 لكحل قري نيح قراشلا : تابدأل

 0V۹ ..... مسي ملاذإ قراسلا نعل : باب-۸
 .WV es ةراقك ةؤدحلا تان

 .VW oss ىمح نمؤملا رهظ :باب-
 WAS ess ةوذحلاةباقإ باب 3

 ةد رنا لع وردك تاق[ بايع
 ١58٠ ... دحلا يف ةعافشلا ةيهارك : باب۳
 ٌةَقِراَسلأَو رال لایت ارق تایم اک

 AA SLA ر راو ناک

 AE SRS قراسلا ةبوت : باب 6
 ١5/87 .. رفكلا لهآ نم نيبراحملا : باب١

 لهأ نم نيبراحملا ةي يبنلا مسحي مل :باب - ۷
 اا eS اوكله ىتح ةدرلا

 ىتح نوبراحملا نودترملا قسي مل :باب - ۸

 AAT ولا دعب سا يلا اوتام

 ٠١۸۳ نيبراحملا نيعأ ةَ يبنلا رمس : باب 9

 ١5417 ... شحاوفلا كرت نم لضف :باب- ٠٠

 AE ARS SRS ةانزلا مثإ :باب-١

 14م نصحملا مجر :باب

 ١588 ةنونجملاو نونجملا مجري ال : باب_-۳

 AC Avec رجحلا رهاعلل : باب 4

 ATs طالبلا يف مجرلا : باب 05

 AT css ىلصملاب لجرلا :باب 7

 1١5845 . . . دحلا نود ًابنذ باصأ نم : باب-۷

 NAV ees DS دحلاب رقأ اذإ : باب 48

 وأ تسمل كلعل رقملل مامإلا لوقي له :باب 8

 NAV cece تزمغ

 ١5817 تنصحأ له رقملا مامإلا لاؤس : باب ٠

 اة م ىنزلاب فارتعالا : باب 3١

 1584 . . . . ینزلا نم ىلبحلا مجر :باب ال7

 ١59١ ... نايفنيو نادلجي ناركبلا : باب-۳

 4۱ نيثنخملاو يصاعملا لهأ يفن : باب "5

 1۹۱ دحلا اإ ايا عما نم :باب-٥

 مکن ْعِطَتَْي مَا نَم و : و باب

 «ٍتَكمْؤُمْلا تت صحا حكت نأ لوط
RSsاا د ا ا  

 AYE ا ةمآلا ىلع برثي ال : باب-۷

 AY ا ةمذلا لهأ ماكحأ : باب "8

 اير 00 هتأرما ىمر اذإ : باب 4

 AT ELE هلهأ بدأ نم : باب ٠

 ١595 هلتقف الجر هتأرما عم ىأر نم : باب ۱

 Es ضيرعتلا ىف ءاجام : باب ۲

 AP es بدألاو ريزعتلا مك باب ۳

 ١546 .ل ةشحافلا رهظأ نم : باب ٤

 Ae تانصحملا ىمر : باب ٥

 ALARA کک 3

 دحلا برضيف الجر مامإلا رمأي له :باب -
ASب  geاتق  

 تايدلا باتک- ۷

 591/545١ مقر

 اَتَوْؤُم لشق نَمَو 8# ىلاعت هلوق :باب - ١
 ITA ..... 4 مّنَهَح وق ادعم

 4 . . . هاا نمو » ىلاعت هللا لوق : باب- ١
OLR 0 1 

 بیک انماء سلا امي # ىلاعت هللا لوق : باب "٠

 ن0 E  صاَصِيْلأ هْييلَع

 Wea e رقي ىتح لتاقلا لاؤس : باب 5

 ١7/١١ :..... اصعب وأ رجحب لتق اذإ :باب_-

 لاو نيْفّتلَأب َسْفَنلأ نأ # ىلاعت هللا لوق :باب- 1

 ا 4 . . . فنألاِب تالا ِنيَمْلَأِ

 VeVi رجحلاب داقأ نم : باب۷

 ۱۷۰۱ نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم : باب۸



 تاعوضوملا سرهق

 ۱۷۰۲ .. قحريغب ءىرما مد بلط نم :باب-٩
 د . توملا دعب أطخلا يف وفعلا : باب ٠

 نأ ِنِمْؤُمِل تاكاَمَو# : ىلاعت هللا لوق : باب-١

 اا 4ح لإ اتوم لفي

 ١ هب لتق ةرم لتقلاب رقأ اذإ :باب

 Ves ةأرملاب لجرلا لتق :باب_ ٠١

 نب لاجرلا نيب صاصقلا :باب ٤

 ead هقح ذخأ نم :باب-٥

 ٠۷١۳ .. لتق وأ ماحزلا يف تام اذإ :باب 7

 ١7١5 . هل ةيدالف أطخ هسفن لتق اذإ : باب_ ١١

 ١7١5 . هايانث تعقوف الجر ضع اذإ :باب

 Wr نسلاب نسلا : باب 4

 VE عباصألا ةيد :باب ٠

 بقاعي له لجر نم موق باصأ اذإ :باب ١

Veo a SS 

 Veo e موقت ةماسقلا : باب 7

 الما موق تيب يف علطا نم :باب_ 7

 انا يو نسم احلا ةلقاعلا : باب 4

 VN ماو ا قا ةأرملا نينج : باب 0

 ۰۸ . لقعلا نأو ةأرملا نينج : باب 7

 نيا ایبص وأ دبع ناعتسا نم : باب۷

 ۱۷١۹ . . . رابجرثبلاو رابج ٌندعملا : باب 4

 Ves طال رابج ءامجعلا : باب 4

 ١7٠١١ . . . مرج ريغب ًايمذ لتق نم مثإ : باب ٠

 ١7٠١١ .... رفاكلاب ملسملا لتقي ال : باب ١

 ١7٠١١ .... ًايدوهي ملسملا مطل اذإ :باب_"؟

 نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا ةباتك

 مهلاتقو
 1۹4۱۸-٦۹۳۹ مقر

 . .. هتبوقعو هللاب كرشأ نم مثإ :باب-١

 ا ةدترملاو دترملا مكح : باب۲

 . ضئارفلا لوبق ىبأ نم لتق : باب"

 د هنو ENE ES هيكل رو ف : باب٥

 V10 . فلأتلل جراوخلا لاتق كرت نم : باب

 ىتح ةعاسلا موقت ال :ةيَ يبنلا لوق :باب ۸

 VV LE ee ناتئف لتتقت

 VY e ل نيلوأتملا يف ءاج ام : باب۹

 هاركإلا باتك_ 64

 591١-5967 مقر

 1۸ لتقلاو برضلا راتخا نم :باب-١

 اا حم عا هركملا عيب يف : باب۲

 RAE هركملا حاكن زوجي ال : باب

 نفت ١ ًادبع َبَهَو ىتح هركأ اذإ : باب- 5

 ١77١ . دحاو ًاهركو ًاهرك هاركإلا نم : باب_

 ١۷۲١ ىنزلا ىلع ةأرملا تهركتسا اذإ : باب - ٦

 ۱۷۲١ ...:.. هبحاصل لجرلا نيمي : باب-ا/

 ليحلا باتك- ٠

 ٦۹٥۳-٦۹۸۱ مقر

 VT eS ليحلا كرت ىف : باب١

 Ee ةالصلا ىف : باب ۲
 ا ا ا ةاكزلا ىف : باب_

 VI e حاكنلا يف ةليحلا : باب - ٤

 ١775 . عويبلا يف لايتحالا نم هرکی ام : باب _ ٥

 نب .cs شجانتلا نم هرکی ام : باب - ٦

 ١۷۲٤ . عويبلا يف عادخلا نم ىهني ام : باب

 VTE e a لايتحالا نع ىهني ام : باب 4

 ١1/575 تتام اهنأ معزف ةيراج بصغ اذإ : باب۹

 13/055817 ae وح ن5 باب-٠

 ١1/10 د ا حاكنلا يف :باب-١

 نفض ةأرملا لايتحا نم هرکی ام :باب- ۲

 نوما لايتحالا نم هرکی ام : باب ١



 تاعوضوملا سرهف 1۹4۰

 ٠۷۳۹ . مانملا يف رئبلا نم ءاملا عزن :باب_- 58 | ۷ .:....۰ ةعفشلاو ةبهلا يف : باب 4
 ٠۷۳۹ رئبلا نم نيبونذلاو بونذلا عزن :باب-۲۹ | ۱۷۲۸ ... هل ىدهيل لماعلا لايتحا :باب-6

 VT ..... مانملا يف ةحارتسالا : باب
 ۱۷۴۹ د, ب ماتملا يف رضقلا بابا ريبعتلا باتك-١

 AVE As مانملا يف ءوضولا : باب 7" ۷۰ ٦۹۸۲-٤۷ مقر

 ٠۷٤١ .. مانملا يف ةبعكلاب فاوطلا :باب_ مر | يحولا نم هلي هللا لوسر ةب ءىدب ام لوأ :باب -
Ves Eذ هريغ هلضف ىطعأ اذإ : باب 5  e a 

 Wi ماتملا يف عورلا باهذو نمألا : باب VE eS نيحلاصلا ايؤر : باب۲

 ٠۷١١ . مونلا يف نيميلا ىلع ذخألا : باب ا هللا نم ايؤرلا : باب۳

 E مونلا يف حدقلا : باب Ve 0 ةحلاصلا ايؤرلا : باب ٤

 ٠۷٤١ ... مانملا يف ءيشلا راط اذإ : باب 8 VEN Sa م ع تارشبملا :باب_

 VEE ع نش LEN. Ts و انزرا صايم
 EP SE مالا قة ا n مار ايؤر ¥
 .E ءيشلا جرخأ هنأ ىأراذإ 56 ...VY cs ايؤرلا ىلع ؤطاوتلا : باب-۸

 ...VET eS e WY cr نوجسلا لهأ ايؤر :باب-۹
 Wi Sanat ءادوسلا ةأرملا :باب_١٤ | ٠١۳۳ . . مانملا يدلك يبنلا ىأر نم :باب- ٠١
 VEY ...... سأرلا ةرئاثلا ةأرملا : باب ۳ VT 0 ليللا ايؤر :باب- ١

 #1 ..... مانملا يف ًافيس زه اذإ : باب VE es ٤ راهنلا ايؤر :باب_ ١١

 VEY ...... هملح ىف بذك نم : باب .WYO eres ٥ ءاسنلا ايؤر : باب ١
 ١7 امر الفرك ام یارو تاب االله ...... ناطيشلا نم ملحلا : باب 5

 ١/55 رباع لوأل ايؤرلا ري مل نم : باب ۷ فر Saeta نبللا : باب 6

 ١755 حبصلا ةالص دعب ايؤرلا ريبعت : باب. ١775 ... هفارطأ يف نبللا ىرجاذإ : باب
 ش VET ا ل مانملا يف صيمقلا : باب ١١
 نتفلا باتك ۲ ٠۷۳١ .... مانملا يف صيمقلا رج :باب-
 ۷۰٤۸-۷۱۳۹ مقر ١۷۳١١ .. ةضورلاو مانملا يف رضخلا :باب 9

 ُهَنَنِف اوُقَّتأَو ا عت لا وق يف اج ا اب ٠۷۳١۷ . . . . مانملا يف ةأرملا فشك :باب-١
 VEV\ . ةَصصاَح كنو او ی 12 ٠۷۳۷ .... مانملا يف ريرحلا بايث :باب ١

 ًارومأ يدعب 0 : ايک يبنلا لوق : باب - ۲ اللا .cuss ديلا يف حيتافملا : باب 7

 VENA «اهنوركنت ۱۷١۷ ... ةقلحلاو ةورعلاب قيلعتلا : باب_7
 يدي ىلع يتمأ كاله» :ِديِكَي يبنلا لوق :باب “  ۱۷۳۸ هتداسو تحت طاطسفلا دومع : باب ٤

 0000000 اهم يلع ras قربتسإلا : باب 6
 دق رش نم برعلل ليو : 85 يبنلا لوق : :باب - ٤ نورا es مانملا يف ديقلا : باب-١

 مانملا يف ةيراجلا نيعلا VO CR SS برتقا VTA ... :باب ۷



 ماكحألا باتك- ۳ NES نتفلا روهظ : باب ۔ ٥
 ٦ مقر هضم رش هدعب يذلا الإ نامز يتأيال : باب ۷۱۳۷-۷۲۲٣

 «6 a. ١ ت 8 وف بسب  7ش 4 eseدوسرا اوعيِطأو هللا اوعي #9 ىلاعت هللا لوق : باب ۱ ا

 VTE ee eens 5 السلا انيلع لمح نم» : ةي ىبنلا لوق : باب -۷

 VIE شيرق نم ءارمألا :باب-5” | ۷ 0000.00.00 «انم سيلف
 et ١/1 ةمكحلاب ىضق نم رجأ : باب ًارافك يدعب اوعجرت ال» :ِكَي يبنلا لوق : باب - ۸

 ١الكه ..... مامولل ةعاطلاو عمسلا : باب - 5 Vo ل «ضعب باقر مكضعب برضي

 11716 ل ةرامإلا لأسي مل نم :باب-_ مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ةنتف نوكت :باب 4

  SSا ملا ٦ اهيلإ لكو ةرامإلا لأس نم :باب- ... ١757
 نايلوملا نقلا اذ[ تانك  E Oةرامإلا ىلع ضرخلا قميري اما سانتا 1117
O عفت ملف غو يكرس نما تاياداع ا اد روس El SAE 
VY 4-ل هيلع هللا قش قاش نم :باب 

 ١١ نتفلا داوس رثكي نأ هرك نم : باب . . ١17/017
  ETقيرطلا ىف ايتفلاو ءاضقلا : باب . . . ١۷١۷

 ك 5 ٠۷١۳ . . سانلا نم ةلاثح ىف ىقب اذإ : باب_ ١
 0 4 ي 0 ل ...r ةنتفلا ىف برعتلا : باب ٤ باوب هل نكي مل هب يبنلا نأ ركذ ام :باب - ١ نك ا

 الاكل ل وجو هن وكل هلا نع نا موش 0 07
 ١05 :رتفلا نم ذوعتلا : باب 6

 VV ..... لتقلاب مكحي مكاحلا : باب۲ / ا 0
 ا د 0 59 لبق نم ةنتفلا» : يم ىبنلا لوق :باب 5

 0 يضاقلا يضقي له : باب - VO g4 ةةقوشملا
 يف هملعب مكحي نأ يضاقلل ىأر نم :باب - ٤

 ١758 .. ةمهتلاو نونظلا فخي ملاذإ سانلارمأ .

 170۹ .. موتخملا طخلا ىلع ةداهشلا : باب 6

 ٠۷۷١ اهيلع نيلماعلاو ماكحلا قزر : باب_۷ نسحلل ةَ يبنلا لوق : باب 2 ۷۵۸ .... هسحلل هللا ثلا لوق :تاب۔ ٣ ١1594 ءاضقلا لجرلا بجوتسي ىتم : باب

 ١١ رحبلا جومك جومت يتلا ةنتفلا : باب ٠۷١١

1817 E SEES ARS : ۸باب 

  8ًاباذع موقب هللا لزنأ اذإ :باب .... ۱۷١۸

 ١ ًائيش موق دنع لاق اذإ :باب  10۹ eدجسملا يف نعالو ىضق نم : باب ۰ ۱۷۷۱

  - ۲دجسملا يف مكح نم :باب 89 روبقلا لهأ طبغي ىتح ةعاسلا موقت ال : باب . . . : .٠ ۱۷۷۱

VV1 .... موصخلل مامإلا ةظعوم : باب ١ 1⁄0۹ RE E 

WY ب کا اع ن رک ةداهسلا یاب کک | "3167 0و ا ابعت ىتح نامزلا ريغت ٣۳ا 
E aa VAT r ah .رانلا جورخ : باب 

  6:باب  NV SSالاس ا ةرعدلا مكاحلا ةباجإ بايد

  7لاجدلا ركذ : باب 000.00.00.06 ٠١٠١١ | ١4 لامعلا اياده :باب_  eا
  "7ةنيدملا لاجدلا لخدي ال : باب_- ... ”١57  6مهلامعتساو يلاوملا ءاضقتسا : باب "/ا/ا١

 AVEN E E 1 01057 صوم جوجأمو جوجأي :باب-18
 VVE\ ... ناطلسلا ءانث نم هركي ام : باب ۷

 E ES بتاتا نلهداعقلا تا نا
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 ...VVE هيخأ قحب هل ىضق نم : باب 84

 ۱۷۷١ ... اهوحنو رئبلا يف مكحلا :باب_٠
 ٠۷۷١ . هليلقو لاملا ريثك ىف ءاضقلا :باب_-"١
 . مهلاومأ سانلا ىلع مامإلا عيب :باب 7

 VV e م را فاسق E مهعايضو

 يف ملعي ال نم نعطب ثرتكي مل نم :باب 3
 VVE اونم عح ًاثيدح ءارمألا

 WUE مصخلا دلألا : باب "5

 ۱۷۷١ .... روجب مكاحلا ىضق اذإ : باب "5

 ۱۷۷۷ مهنيب حلصيف ًاموق يتأي مامإلا :باب ا"

 ۱۷۷۷ ًانيمأ نوكي نأ بتاكلل بحتسي : باب-۷

 ۱۷۷۸ ... هلامع ىلإ مكاحلا باتك : باب۸

 هدحو الجر ثعبي نأ مكاحلل زوجي له : باب 9

 اال ع و ع را رومألا ىف رظنلل

 VV ee ماكحلا ةمجرت : باب ٠

 NV ع هلامع مامإلا ةبساحم :باب-:١

 ٠۷۷۹ . . هتروشم لهأو مامإلا ةناطب : باب ۲

 ا css نيترم عياب نم : باب ٤

 الا .ecu بارعألا ةعيب : باب ٥

 VAY ينص عمق ريغصلا ةعيب :باب- 5

 ١787 ... ةعيبلا لاقتسا مث عياب نم : باب -

 VAY ل م الجر عياب نم : باب - 8

 VAY ل ءاسنلا ةعيب : باب ۹
 VAY eas ةعيب ثكن نم : باب ١

 VAY sess فالختسالا :باب ۱

o۲مورصخلا عارخإ تابع  VASE sss. 

 لهأو نيمرجملا عنمي
 VA . ا

 ىنمتلا باتک- ٤
 ۷۲۲۹-۷۲٤١ مقر

 WAV ns ينمتلا يف ءاجام :باب- ١

 يرمأ نم تلبقتسا ول» : الب يبنلا لوق : باب ۳
 TTT ١ «تربدتسا ام

 ۱۷۸۷ ... «اذكو اذك تيل» : يم هلوق : باب ٤

 .VAY ss ملعلاو نآرقلا ينمت : باب٥

VAN ees. -ىنمتلا نم هرکی ام :باب ٦ 

 VANA . انيدتها ام هللا الول لجرلا لوق :باب-ال

 VAN ..... ودعلا ءاقل ىنمت ةيهارك : باب-۸

sess E 

 ٥ داحآلا رابخأ باتك-

 ۷۲٤١-۷۲۹۷ مقر
Ne N E 

 ۷۹٤ هدحو ةعيلط ريبزلا دي يبنلا ثعب : باب۲

 . لإ َيّيلأ توي اولد ال # ىلاعت هللا لوق : تای
 yT کن ےب كأ

 ءارمألا نم يب يبنلا ثعبي ناك ام :باب - ٤
 ...NVA دحاو دعب ًادحاو لسرلاو

 اوغلبي نأ برعلا دوفو هب يبنلا ةاصو :باب -
 VIO en r د ارو نم

 Ve aan ةدحاولا ةأرملا ربخ : باب-5

 ةنُسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك- 45

 -۷۲۹۸ مقر

 «ملكلا عماوجب تثعب» : ةي يبنلا لوق : باب ١
E a E LE ESS1  

 ۱۷۹۷ . . ول هللا لوسر ننسب ءادتقالا : باب۲

 ١8٠٠ .... لاؤسلا ةرثك نم هركيام :باب-۳

 ...٠ ١8٠١7 . لكي يبنلا لاعفأب ءادتقالا :باب- ٤

 اانا a ا قمعتلا نم هركي ام : باب ©

 ATO a As ًاثدحم ىوآ نم مثإ : باب -5

 ليا يأرلا مذ نم ركذي ام : باب -

 هيلع لزني مل امم لأسي ب يبنلا ناك ام : باب 8
 VASO ل با وطول هوو ول RRS ىحولا



 تاعوضوملا سرهف

 ا ا هتمأ ةا يبنلا ميلعت : باب_4

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : ةا يبنلا لوق : باب - ٠
 AE دي امم «قحلا ىلع نيرهاظ

 ١ امي گیلا » ىلاعت هللا لوق :باب 1

 ١١-باب: ًامولعم ًالصأ هبش نم ..... ١8٠01

 ١ ةاضقلا داهتجا يف ءاجام :باب_ . . . ۱۸١۷

  - 4ناك نم ننس نعبتتل» : الب يبنلا لوق : باب
 YASA SS RR «مكلبق

 ١18٠١٠8 .... ةلالض ىلإ اعد نم مثإ :باب-6

 لهأ قافتا ىلع ضحو ةي يبنلا ركذ ام :باب 7

 تلا ودام م يونا ملا ملعلا

 ملا م كلل سل # ىلاعت هللا لوق :باب _ ۷

ARS e س 

ANN ES ا SS 

  6رمأ امو # سو هما ُكَتَلَعَج َكَِدَكَو # : باب

 ملعلا لهأ مهو ةعامجلا موزلب ةي يبنلا ١811

 اا لماعلا دهتجا اذإ : باب ٠

AVE dns مكاحلا رجأ :باب ١ 

 ايب يبنلا ماكحأ نإ لاق نم ىلع ةجحلا :باب

NAYE e SNRs ةرهاظ تناك 

 ...ANE ss ريكنلا كرت ىأر نم : باب۳

 ١8١5 لئالدلاب فرعت يتلا ماكحألا : باب 4

 باتكلا لهأ اولأست ال» : ب ىبنلا لوق : باب 65

 ا 1 ال اوال لقوا نا اع فاو بم (ءىش نع

 .ANV as فالتخالا ةيهارك : باب 7
 ١81١17 . ميرحتلا ىلع هيي يبنلا يهن : باب-۷

 4 مني عروش مشرق :  ئلاعت هللا لوق : باب

 ديحوتلا باتك_- 7

 ١87١ . هتمأ كلي ىبنلا ءاعد ىف ءاجام :باب-١

١4 

 ١ - وأ هنأ وعدا لق # : ئلاعتو كرابت هللا لوق : باب

ANV م نحر اوعدآ 

  8ٌقاررلا وه هلا نإ # : یلاعتو كرابت هللا لوق : باب
 ے2 م رم

 AYY ice «ُنيِتَمْلاَوَّرَمْلا وذ

 4 يملأ ٌمِلْلَع : ئلاعتو كرابت هللا لوق :باب- ٤
aا  

 ْملَّسلأا# :ئلاعتو كرابت هللا لوق :باب 5
 VATE aR 4 ُنمّوُمْل

 ِقلِلَم # :ئلاعتو كرابت هللا لوق :باب -5
 ف ا م سالا

 ٌرِمَِمْلا وهو ا :ئلاعت هللا لوق :باب ۷
 Aaaa كحل

 ََقَلَخ ىلا وشو » لا نا لوقا باب دم
 ار Se 4 حلا ضْرَأْلاَو توسل

 1875 . . . . اوب ایس هللا ناو ٭ : باب۹
 ٠ راما وهف # : یلاعت هللا لوق : باب ۱۸۲٤ ب هو رس

VANO RE بولقلا بلقم : ۱١باب 

 ١ لاعت هللا ءامسأب لاؤسلا :باب- ... ۱۸۲١

 انك اسم تاذلا يف ركذب ام: باب
 هلا مكصَرْدَحُيَو # : ئلاعت هللا هلوق :باب 6

 0 a, SR نت

 الإ ُكِلاَم ِءَيَس لک :  یلاعت هللا لوق : باب 5
 الا يا م و ل محو

 4 يع لَ َمَنَصْنِلَو # : ئلاعت هللا لوق : باب-۷
Se See 

 ئئراَبْلأ ٌقِليَْلَأ هاوه # : یلاعت هللا لوق : باب ۸
 ATA sss 4 ٌروصمْل

 دع 0

 ید تَفلَحاَمِل # : یلاعت هللا لوق : باب 8

 VATA وشال ب يسرع

 «هللا نم ريغأ صخش ال» : لک ىبنلا لوق باب ٠

eS Aaاا  
 ج اکر ر ورور م22 .و

 ۱۸۳۰ . دا لف ةدلبشربكأ ویس یآ لق ٭ : باب
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 ۸۳۰ «وأملا ىلع مشرع تاكحو # : باب ۔ ۲۲

 ةكحيتملا حرمت : ئلاعت هللا لوق :باب _ ۳

NEا 4ک  

 ضا اب جف » : یلاعت هللا لوق : باب ٤

 ال

 تمد ل : یلاعت هللا لوق يف ءاج ام :باب 0
 1 Ns # َنيِنيِسَحْمْلا تت برقه

 فب هلآ نإ  :یلاعت هللا لوق تاب
 AEs 4 الوز نأ ضرالاو تولا
 E باب۷

AEN eS Sa Er 

 ترابی اًنئسإك ْتَقَبَس دقو  :یلاعت هلوق : باب 4
 ار ress اوشا و ملام «َتِلَسْرمْل

 آّذإ ءتوتل اكو اَمَّنِإ 8 : ئلاعت هللا لوق : باب 4
 ا درا

 هر

 اًاَدِه رل نک ولف :  یلاعت هللا لوق : باب ٠
 AE eR 4 رل دِل قر تملک

 AE لل ةدارإلاو ةئيشملا يف : باب ١

 مدن ةعلفشلا عم الو 8 : ئلاعت هللا لوق : باب "7
 را aa ذل صدأ نل الإ

 ل ليربج عم برلا مالك : بابا"

 َفمْلِعي ملر 8 :نلاعت هللا لوق : باب 4
 ا ودع گیلا
 اور نأ تروُديٍرب# : ئلاعت هللا لوق : باب 6

 EVES کک
 وو 52000008 لجو زع برلا مالك : باب_85

 هللا لکو © : : لجو زع هلوق يف ءاج ام : باب 7

 1866 cs ایل ئسوُم

 ٠۸١۷ . . . ةنجلا لهأ عم برلا مالك : باب 8

 AV ل رمألاب هللا ركذ : باب 4
 متي او 4 کن

 ر ولع الف # :نلاعت هللا لوق :باب ۰

 VASA Ss ادن

 تاعوضوملا سرهف

. 

 AON ese 4 > هک دش ر ےس نأ ورت رشک امو 3 : ٰیلاعت هللا لوق :باب ۱

 4اس ٍفَوْه موي 3 : ئلاعت هللا لوق ٠: باب."

AO م ea 

  ۳ئلاعت هللا لوق : باب :  ك تاسل وہ رض ال

AO اا Sa 

  - 5أورهجأ وأ خلوق اورو # : ئلاعت هللا لوق : باب

AVE aS روُدُصلأ ِت ت ادب بلع إب» 

 ٥ «نآرقلا هللا هاتآ لجر» : ةي ىبنلا لوق : باب

VA e NT 

  7ىلاعت هللا لوق : باب :   #8آَمْوََي لوسَرلا اماني
ATV eA: كبَر ني كيل َلأ 

  - ۷َةَرْوتلأَ ااف ا : ٰیلاعت هللا لوق باب

AI ا 5 4 اهولتاك 

 ١871 المع ةالصلا لك يبنلا ىكسو : باب.
 لح نسل َّنإ# 8 :ئلاعت هللا لوق :باب 4

 ا اعام

 ANY e a ' . . . . ب ىبنلا ركذ : باب ۰

 ...ATE ا ی ر ااو

 «نآرقلاب رهاملا» : كي يبنلا لوق : باب 7
 ا ا د او مم حو امك يبا

1107 NS e سقما ا او A SS 
  e2سوس 2

 نافل ارس دقلو # : یلاعت هللا لوق :باب 4

 ا ا ع « ر كَدُم نم لهل
 AT : باب 0
 ۱۸۹۷ لح هلو :  یلاعت هللا لوق : باب 7

o۷قفانملاو رجافلا ةءارق 1  AWA 

 طلا نوما عصب : ئلاعت هللا لوق : باب -
 AV ee 4قال

 Meds كاعوضوملا سويف


